
 

 

 

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA 
(zaświadczenie ważne jest 30 dni od daty wystawienia) 

 

 

____________________________________________________  _______________________________ 
(pieczęć pracodawcy/ nazwa i adres1)        (NIP pracodawcy1) 

 
Pracodawca:  znajduje się  nie znajduje się 3 w stanie: likwidacji/ upadłości/ postępowania naprawczego (w restrukturyzacji)/ postępowania upadłościowego 2 
 

 

Zaświadcza się, że _________________________________________________________________________ PESEL ___________________________________ 
(imię i nazwisko) 

legitymujący/a się dowodem osobistym/ paszportem/ kartą stałego pobytu 2 _____________________________ wydanym dnia ___________________________ 
(seria i numer) 

 

 

A. jest zatrudniony/a od dnia __________________________ na stanowisku ____________________________________________________________________ 

 
na podstawie 3: 

 umowy o pracę  mianowania/ powołania 2   kontraktu menadżerskiego  innego kontraktu/umowy (jakiej?) _______________________________ 

 na czas nieokreślony       

 na czas określony do dnia _____________________, przy czym jest to: 

  pierwsza umowa   kolejna umowa (która?)  _________________, z przerwami pomiędzy umowami  do 1 miesiąca  do 3 miesięcy  powyżej 3 miesięcy 

Wyżej wymieniony/a zatrudniony: 

 jest   nie jest  w okresie wypowiedzenia umowy o pracę/ wypowiedzenia kontraktu 

 jest   nie jest  w okresie próbnym 

 przebywa  nie przebywa na urlopie wychowawczym 

 

Średnie miesięczne wynagrodzenie 4 z ostatnich 6 miesięcy wynosi netto ___________________ (słownie złotych:_______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________) 

 

B. współpracuje z firmą od dnia _________________ na podstawie 3:  umowy zlecenia     umowy o dzieło     innej umowy (jakiej?) _____________________ 

 
Trwająca obecnie umowa zawarta została w dniu _________________ i obowiązuje do dnia ________________ 
 

Średnie miesięczne wynagrodzenie 4 z ostatnich 24 miesięcy wynosi netto ___________________ (słownie złotych:______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________) 

 

C. Powyższe wynagrodzenie 3, 4: 

 nie jest  jest obciążone na mocy zajęć/ tytułów egzekucyjnych 2 miesięczną kwotą w wysokości _______________ 

 nie jest  jest obciążone z tytułu pożyczek pracowniczych/ kasy zapomogowo-pożyczkowej/ innych tytułów 2 miesięczną kwotą w wysokości _____________ 

 

Bank Spółdzielczy w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji zawartych w niniejszym zaświadczeniu poprzez kontakt telefoniczny pracownika 
Banku Spółdzielczego w Rzeszowie z pracodawcą. 

 

Oświadczam, że znane mi są konsekwencje z tytułu odpowiedzialności karnej wynikającej z podania nieprawdziwych danych, 
 

 

 
 

_______________________________________________   _______________________________________________________ 
(miejscowość i data wystawienia zaświadczenia)     (podpis i pieczęć funkcyjna osoby upoważnionej lub czytelnie imię i nazwisko) 
 
Wyrażam zgodę na udostepnienie zamieszczonych powyżej danych i informacji Bankowi Spółdzielczemu w Rzeszowie oraz upoważniam zakład pracy do ich 

telefonicznego potwierdzenia. Przyjmuję do wiadomości, że zaświadczenie wypełnione niekompletnie lub nieczytelnie nie będzie honorowane. 

 
 

______________________________________________________ 
(data i czytelny podpis wnioskującego o wydanie zaświadczenia) 

 
 
1  Wypełnić, gdy brak informacji na pieczęci 
2  Niewłaściwe skreślić 
3  Zaznaczyć odpowiednią opcję 
4 Wynagrodzenie powinno uwzględniać wynagrodzenie zasadnicze, premie regulaminowe, za które uznaje się premie i dodatki, których warunki określają wewnątrzzakładowe przepisy 

Pracodawcy i które stanowią stały element wynagrodzenia pracownika (w przypadku dodatków – przysługujące za określone czynności, pełnione funkcje albo warunki pracy i nie 
zależne od wyników pracy, lecz od związanej z nią odpowiedzialności, obciążenia obowiązkami lub nietypowych, trudnych warunków pracy). 

 Wynagrodzenie powinno uwzględniać premie roczne, w tym 13-tki, 14-tki (do obliczania średniego miesięcznego wynagrodzenia - kwota premii podzielona przez 12; dla premii 
półrocznej – kwota premii podzielona przez 6; dla premii kwartalnej – kwota premii podzielona przez 3). 

 Wynagrodzenie nie powinno uwzględniać nagród jubileuszowych, diet z tytułu poniesionych kosztów, jednorazowych ekwiwalentów np. na pokrycie ubioru służbowego, dofinansowania 
do okularów, dofinansowania do wypoczynku.  

 Wynagrodzenie powinno być pomniejszone o obciążenia z tytułu: zajęć/ tytułów egzekucyjnych/ pożyczek udzielonych przez Pracodawcę/ potrąceń na kasę zapomogowo-pożyczkową/ 
potrąceń na Pracowniczy Plan Kapitałowy/ innych. 


