
       
  ......................................., dnia..................... 

 
……………………………………………………………………….…………. 
  (pieczęć firmowa zakładu pracy z numerem NIP) 

Zaświadczenie jest ważne przez  
okres 30 dni od daty wystawienia 

 
ZAŚWIADCZENIE 

o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia 
 

 
Pracodawca: 

…............................................................................................................................................................................................................................. 

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

................................................................................................................................................................................................................................ 
(pełna nazwa zakładu pracy i jego adres, numer pod którym została zarejestrowana działalność gospodarcza, data rozpoczęcia działalności gospodarczej i nazwa jednostki 

dokonującej rejestracji) 
 

zaświadcza, że zatrudnia jako pracownika Pana*/Panią* ..................................................................................................................................... 
                  ( imię i  nazwisko) 

zamieszkałego*/ą* ............................................................................................................................. PESEL ........................................................ 

legitymującego*/ą* się dokumentem tożsamości o nazwie ................................................ seria ...................... nr ........................................, 

od dnia .............................................., obecnie na stanowisku  ………..................................................................................................................... 

…............................................................................................................................................................................................................................. 

Umowa o pracę z wyżej wymienionym pracownikiem zawarta została na czas nieokreślony*/ określony* do dnia 

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

Średnie miesięczne wynagrodzenie netto wyżej wymienionego pracownika z ostatnich sześciu  miesięcy  wynosi ..................................zł 

(słownie złotych: .......................................................................................................................................). 

 

Wynagrodzenie powyższe jest*/nie jest* obciążone z tytułu wyroku sądowego lub innych tytułów w kwocie.......................... złotych 

miesięcznie. 

Wyżej wymieniony pracownik: 

- znajduje się*/nie znajduje się* w okresie wypowiedzenia umowy 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. 

* niepotrzebne skreślić 
 

 
        …………………………………………………………………………………..…….. 

  podpis i imienna pieczątka służbowa Głównego 
księgowego/pracownika kadr z zakładu pracy 

 
 
         ………………………………………………………………………………….……….. 

  podpis i imienna pieczątka służbowa Kierownika zakładu 
pracy 

                                                   
 

      Oświadczenie 
 
 



Ja, niżej podpisany, upoważniam swój zakład pracy, na wypadek niespłacenia kredytu do potrącenia              

z mojego wynagrodzenia kwoty raty kredytowej, odsetek oraz ewentualnych kosztów przez Beskidzki Bank 

Spółdzielczy. 

Powyższa zgoda może być odwołana tylko przez Beskidzki Bank Spółdzielczy. 

 
 
………………………………………….                               ……………………….………………………………… 
Miejsce i data        Podpis Kredytobiorcy/ Poręczyciela 
 
 

 
Upoważnienie 

 
 
Ja, niżej podpisany, upoważniam Beskidzki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Bielsku-Białej  

ul. Komorowicka 272, do uzyskiwania informacji w moim zakładzie pracy na temat danych zawartych  

w Zaświadczeniu o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia znajdującym się na odwrocie, w celu weryfikacji  

informacji w nim zawartych oraz na wypadek wystąpienia braku informacji które powinny być, a nie zostały w nim 

określone. 

 
 
………………………………………….     ………………………………………….………………………………… 
Miejsce i data        Podpis Kredytobiorcy/ Poręczyciela 
 


