
 
 

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU 
 

Imię i nazwisko Pracownika 

 
ZAMELDOWANY 
Ulica, nr domu, nr mieszkania 

Kod pocztowy Miejscowość 

  
Legitymujący się dowodem osobistym   PESEL lub data urodzenia 

Jest zatrudniony w naszym zakładzie pracy na podstawie umowy o pracę, na czas określony/nieokreślony*  
na stanowisku od dnia do dnia 

   
Średnie miesięczne wynagrodzenie netto za okres trzech ostatnich miesięcy wynosi PLN: 

Słownie PLN 

 
 

Wynagrodzenie powyższe nie jest/jest* obciążone z mocy wyroków sądowych lub innych tytułów w wysokości: 

 
Pracownik nie znajduje się/znajduje się* w okresie wypowiedzenia umowy o pracę  
Zakład pracy nie znajduje się/znajduje się* w likwidacji/w upadłości* 

Pieczęć firmowa zakładu pracy Nazwa 

Dokładny adres 

 
Telefon 

 
Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej 

 
Miejscowość, data 

Niniejszym wyrażam zgodę na ujawnienie Pracodawcy/Zleceniodawcy danych objętych tajemnicą bankową 
w zakresie niezbędnym do zweryfikowania treści danych podanych w niniejszym zaświadczeniu. 

 

Data i podpis Pracownika 

 
 
 
 

*Niepotrzebne skreślić 
Zaświadczenie wypełnione niewłaściwie lub nieczytelnie nie będzie honorowane.  
Zaświadczenie jest ważne miesiąc od dnia wystawienia. 

PLN miesięcznie 
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