
 

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I WYSOKOŚCI DOCHODÓW 

PRACODAWCA:  
Nazwa i adres pracodawcy/ pieczęć NIP pracodawcy 

............................................................................................... .................... 
 znajduje się      nie znajduje się w stanie upadłości    

 znajduje się      nie znajduje się w stanie likwidacji    

PRACOWNIK:  

Zaświadcza się, że Pan/Pani 

Imię i nazwisko Pesel 

.............................................................................. .................... 
 

jest zatrudniony w wyżej wymienionej firmie na poniższych warunkach: 

     data początku zatrudnienia: ....................................... 

     zajmowane stanowisko /funkcja: ....................................... 

     podstawa zatrudnienia:  umowa o pracę na czas nieokreślony 

 umowa o pracę na czas próbny 

 umowa o pracę na czas określony do dnia: ................................. 

 inna: .............................................................................................................. 

 znajduje się      nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę 

 przebywa    nie przebywa na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni 

 przebywa  nie przebywa obecnie na urlopie macierzyńskim       

 przebywa  nie przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni 

 jest  nie jest pracownikiem sezonowym 

 przebywa  nie przebywa obecnie na urlopie wychowawczym 
 

Średnie miesięczne wynagrodzenie netto z tytułu umowy o pracę  
za okres ostatnich 3 miesięcy  

kwota:  ....................................... waluta:  .................... 

w tym: podstawa wynagrodzenia 

 premie i inne składniki wynagrodzenia 

 

kwota:  ....................................... 

kwota: ....................................... 

 
 

 

Wysokość premii i innych składników wynagrodzenia netto wypłaconych w ostatnich 12 miesiącach  

Rodzaj premii/ dodatkowych składników wynagrodzenia za okres kwota 
Czy uwzględnione w średnim 
wynagrodzeniu podanym powyżej? 

1 
 premia roczna    
 premia półroczna 

   premia kwartalna 

   premia miesięczna 
 inne (jakie?) ................................. ................................. .................................  TAK     NIE 

2 
 premia roczna    
 premia półroczna 

   premia kwartalna 

   premia miesięczna 
 inne (jakie?) ................................. ................................. .................................  TAK     NIE 

3 
 premia roczna    
 premia półroczna 

   premia kwartalna 

   premia miesięczna 
 inne (jakie?) ................................. ................................. .................................  TAK     NIE 

4 
 premia roczna    
 premia półroczna 

   premia kwartalna 

   premia miesięczna 
 inne (jakie?) ................................. ................................. .................................  TAK     NIE 

5 
 premia roczna    
 premia półroczna 

   premia kwartalna 

   premia miesięczna 
 inne (jakie?) ................................. ................................. .................................  TAK     NIE 

6 
 premia roczna    
 premia półroczna 

   premia kwartalna 

   premia miesięczna 
 inne (jakie?) ................................. ................................. .................................  TAK     NIE 

 

Wysokość dochodów netto z tytułu umowy zlecenie /umowy o dzieło (średnia z okresu ostatnich 6 
miesięcy) 

kwota: ....................................... 

Rodzaj czynności wykonywanych w ramach umowy zlecenie /o dzieło: ........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................... 

Zakres czasowy umów realizowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy:  

1 od ...................................................... do ...................................................... 7 od ...................................................... do ...................................................... 

2 od ...................................................... do ...................................................... 8 od ...................................................... do ...................................................... 

3 od ...................................................... do ...................................................... 8 od ...................................................... do ...................................................... 

4 od ...................................................... do ...................................................... 10 od ...................................................... do ...................................................... 

5 od ...................................................... do ...................................................... 11 od ...................................................... do ...................................................... 

6 od ...................................................... do ...................................................... 12 od ...................................................... do ...................................................... 
 

Wynagrodzenie powyższe: 

Wypłacane jest:   w kasie    Na rachunek bankowy nr  __ ____ ____ ____ ____ ____ ____    

 nie jest przedmiotem egzekucji  
 jest przedmiotem egzekucji w kwocie ....................................... na podstawie: ............................................................................................................................. .............................. 

Inne obciążenia/ potrącenia:  
(np. pożyczki socjalne/ mieszkaniowe, kasy zapomogowo-pożyczkowe) 

 nie dotyczy  dotyczy:  
- rata miesięcznej spłaty: .................................  

- całkowita spłata do dnia: ................................. 
 

Data wystawienia zaświadczenia  
 

.............................................................................. 

 Czytelne imię i nazwisko lub pieczątka imienna, stanowisko oraz podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia 

1. Zaświadczenie wypełnione nieczytelnie nie będzie honorowane 
2. Zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc od daty wystawienia 
3. Bank jest upoważniony do weryfikacji danych zawartych w zaświadczeniu 

 


