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Employer’s certficate of Employment and Income 
(Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i zarobkach) 

 
To be completed by the Applicant / co-Applicant / Guarantee / spouse of Applicant / spouse of Guarantee  
(wypełnia Wnioskodawca / Współwnioskodawca / Poręczyciel / małżonek Wnioskodawcy / małżonek Poręczyciela)  

  

 

 

 

 

 

 

 
To be completed by the Employer (wypełnia pracodawca)  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forename & surname (Imię i nazwisko)  

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

PESEL Date of birth for non-residents (Data urodzenia w przypadku nierezydentów (rrrr-mm-dd)  

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I I__I__I__I__I - I__I__I - I__I__I  

Declaration:  

I agree to provide the information in this form to Spółdzielczy Bank Ludowy Zakrzewo, and accept that it can be verified by the SBL Zakrzewo.  

I entitle the Employer to confirm (by phone or in writing) the data contained in this form.  

Oświadczenie:  

Wyrażam zgodę na udostępnienie zamieszczonych poniżej danych i informacji Spółdzielczemu Bankowi Ludowemu w Zakrzewie oraz ich weryfikację  
przez SBL Zakrzewo, upoważniając Pracodawcę do potwierdzenia tych danych i informacji telefonicznie lub w formie pisemnej.  

Place (miejscowość)     Date (yyyy-mm-dd) (data)  

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I I I__I__I__I__I – I__I__I – I__I__I  

 

 Signature (podpis) 

 

It is hereby certified, that Ms / Mr1)
 (Niniejszym zaświadcza się że Pani / Pan1)) I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I has been employed in our company since (jest zatrudniona / zatrudniony1) w zakładzie pracy od dnia)  

I__I__I__I__I – I__I__I – I__I__I at a position of (na stanowisku) I______________________________________________________________I  

The contract is in force for  indefinite   definite period until (umowa zawarta jest na czas  nieokreślony   określony do dnia)  

I__I__I__I__I – I__I__I – I__I__I.  

The employee  is  not  is undergoing a redundancy procedure:  has   has not submitted her / his notice. (Pracownik  nie znajduje się 

 znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.)  

The employee   is   not  is on   the maternity leave    the parental leave    off Sick for over 30 days 2). (Pracownik  przebywa    nie przebywa  

na urlopie  macierzyńskim    wychowawczym    zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni.)  

Average monthly pay in the last 6 months (średnie miesięczne wynagrodzenie z ostatnich 6 miesięcy wynosi) net (netto) I__I__I__I__I__I__I__I , I__I__I PLN 

say(słownie) I__________________________________________________________________________________________________I  

Including2)
 (w tym):  

 net base pay (wynagrodzenie zasadnicze wynosi netto) I__I__I__I__I__I__I__I , I__I__I  

 statutowy bonus pay (regulaminowa premia netto) I__I__I__I__I__I__I__I , I__I__I  

 overtime payment (nadgodziny) I__I__I__I__I__I__I__I , I__I__I  

 commissions (prowizje) I__I__I__I__I__I__I__I , I__I__I  

 others – what kind of (inne, jakie?) I__I__I__I__I__I__I__I , I__I__I  

The pay  is  not  is burdened by  enforcement titles   repayment of credit and loans or other titles in amount of (wynagrodzenie  nie jest   jest 

obciążone 

 tytułami egzekucyjnymi    spłatą kredytów i pożyczek    lub innymi tytułami1) w kwocie) I__I__I__I__I , I__I__I say (słownie) 

I_______________________________________________________________________________________________________________I  

The company  is not  is In the state of  bankruptcy  liquidation  repair proceedings (zakład pracy  nie znajduje się  znajduje się w stanie  

 upadłości  likwidacji  postępowania naprawczego.).  

The renumeration is paid (wynagrodzenie jest wypłacane)  

 in cash (w gotówce)  

 on the bank account (na rachunek bankowy) I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I  
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1) delete if not appropriate (niepotrzebne skreślić)  
2) fill in for application for mortgage product (wpisać w przypadku wnioskowania o produkt hipoteczny) 

Declaration:  
I declare under the sanction of the Polish criminal code in art. 297 of act at 6 June 1997 in Criminal Law, that the above information is true.  
 
 
Oświadczenie:  
Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, że podane wyżej informacje są zgodne ze 
stanem faktycznym.  

 

 
Date, the Employer’sstamp, Stamp & signature of authorized 
representative of the Employer. (Data i stempel zakładu pracy  
oraz podpis upoważnionego przedstawiciela pracodawcy.)  

  

 

If the stamp doesn’t contain tax identification number of the Emploer, statistic 
number, phone number, please write them below. (Jeżeli stempel nie zawiera NIP-
u, REGON-u  
i telefonu do pracodawcy, należy je wpisać w wyznaczonym miejscu.)  
 
 

NIP I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

REGON I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

PHONE NUMBER (numer telefonu) 

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

  

 


