Zał. 3 PZDK

ZAŚWIADCZENIE

Pieczęć zakładu pracy

_______________________________________________________________
miejscowość, data (miesiąc słownie)

Zaświadczenie jest ważne 30 dni od daty wystawienia
Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani __________________________________________________________________ PESEL _________________________
zamieszkały/a _____________________________________________________________________ jest zatrudniony/a w naszym zakładzie od dnia ____________
na stanowisku _______________________________

□ nieokreślony □ określony do dnia ____________________________________________________________________________________
Na podstawie: □ umowy o pracę □ umowy zlecenia / umowy o dzieło □ inny rodzaj (jaki?) ________________________________________________
Wymieniony pracownik: □ nie znajduje się w okresie wypowiedzenia □ znajduje się w okresie wypowiedzenia
Zakład pracy: □ nie jest w stanie upadłości □ jest w stanie upadłości / □ nie jest w stanie likwidacji □ jest w stanie likwidacji
Na czas:

Średnie wynagrodzenie miesięczne z ostatnich:

□ 3 miesięcy (umowa o pracę) wynosi: brutto ________________________________________zł netto _____________________________________________zł
(słownie netto: __________________________________________________________________________________________________________________)

□ 12 miesięcy (inna umowa) wynosi: brutto _________________________________________zł netto _____________________________________________zł

(słownie netto: __________________________________________________________________________________________________________________)

□

□

Wynagrodzenie powyższe:
nie jest przedmiotem egzekucji
jest przedmiotem egzekucji w kwocie miesięcznej __________________________________zł
z tytułu: ___________________________________________________________________________________________________________________________
Inne potrącenia:

□ nie dotyczy □ dotyczy:

□ pożyczek w zakładzie pracy (PKZP/Socjalna/inne (jakie?)) – miesięcznie kwotą ______________________________________________________________zł
Wystawca zaświadczenia ponosi odpowiedzialność prawną w wypadku podania danych niezgodnych z prawdą
Zaświadczenie wypełnione niewłaściwie, niekompletnie lub nieczytelnie nie będzie honorowane
Pola nieuzupełnione muszą zostać wykreślone

_________________________________________
Podpis i pieczątka imienna Pracownika płac

_________________________________________

_________________________________________

Podpis i pieczątka imienna Dyrektora / Członka Zarządu

Podpis i pieczątka imienna Pracownika kadr

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Oświadczam, że wyrażam zgodę na potwierdzenie moich danych zawartych w zaświadczeniu przez Rzeszowską SKOK
________________________________
Data

________________________________________
Podpis Zatrudnionego

___________________________________________________________________________________________________________________________________
Wypełnia Pracownik SKOK:

□ Podpisy zgodne z „Kartą wzorów podpisów”
□ Potwierdzono dane na zaświadczeniu przez ___________________________________ data i godzina _____________________________ numer telefonu ___________________
□ Potwierdzono wystawienie zaświadczenia przez ________________________________ data i godzina _____________________________ numer telefonu ___________________
□ Odmówiono potwierdzenia, data i godzina _____________________________________ numer telefonu ____________________________
□ Potwierdzono na stronach GUS, CEIDG/KRS, że zakład pracy nie jest w stanie upadłości, likwidacji, zawieszania, data _____________________________
Uwagi ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
Podpis Pracownika SKOK

Rzeszowska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo–Kredytowa im. Bpa J. S. Pelczara
35-065 Rzeszów ul. Zamenhoffa 3 tel. 017 8590101 REGON 690463458

NIP 813-24-04-508

