Zaświadczenie jest waŜne przez okres 30 dni od daty wystawienia

......................................, dnia.....................
…………………………..………………………
pieczęć firmowa zakładu pracy (nr NIP i REGON)

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA

Niniejszym zaświadcza się, Ŝe:
Pan(i)………………………………………………………………………………..…………………………………
nazwisko i imię Wnioskodawcy

imię ojca

……………………………………………………dowód osobisty ……………………………. ……………………
nazwisko rodowe męŜatki

data urodzenia

seria numer data wydania

wydany przez

zam. w …………………………………………………………………………………………………………………
dokładny adres

zatrudniony(a) jest od dnia ...................................... w ....................…………………………………………………
........................................................................................................................................………………………………
pełna nazwa zakładu pracy i jego adres

Umowa zawarta została na czas nieokreślony*/ określony* do dnia ...................……
Obecne stanowisko ……………………………………………
Średnie miesięczne wynagrodzenie netto z ostatnich trzech miesięcy** wynosi zł .......................(słownie

złotych:

…………………………………………………………...).
Wynagrodzenie powyŜsze jest*/nie jest* obciąŜone z tytułu wyroku sądowego lub innych tytułów w
kwocie.......................... złotych miesięcznie.
Wymieniony pracownik:
-

znajduje się*/nie znajduje się* w okresie wypowiedzenia o pracę,
znajduje się*/nie znajduje się* w okresie próbnym,
jest*/nie jest* pracownikiem sezonowym.

Zakład pracy wystawiający niniejsze

zaświadczenie nie znajduje się*/znajduje się* w stanie likwidacji lub

upadłości .
......................................................................
Kierownik zakładu lub osoba przez niego upowaŜniona
podpis i pieczęć z nazwiskiem

WyraŜam zgodę , aby pracownicy Banku Spółdzielczego w Zgierzu telefonicznie potwierdzili podane powyŜej informacje w zakładzie pracy
………………, dnia ……………

.....................................................................
Podpis Wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić
** W dochodzie średniomiesięcznym dopuszcza się ujęcie wynagrodzenia: - z tytułu nagród i premii, o ile zostaną one dodane do dochodu w ujęciu
miesięcznym, tj. dla premii lub nagrody kwartalnej jej wartość dzielona jest przez 3, dla półrocznej przez 6, dla rocznej przez 12. W dochodzie nie naleŜy
uwzględniać jednorazowych nagród i premii.
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