………………………………
(pieczęć zakładu pracy)

ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO WYNAGRODZENIA
W OKRESIE OSTATNICH 3 MIESIĘCY

Niniejszym zaświadcza się, że:
Pan/Pani ……………………………………
Imiona rodziców ………………………………………………….
zamieszkały/a …………………………………………………………………………………......................................
seria i nr dowodu osobistego ………………………... wydany przez ……………………………………………
…………………………………………………....….. PESEL …………….…………………..
jest zatrudniony/a na czas określony/ nieokreślony* od dnia ………………. do dnia …………………………….
na stanowisku …………………………………………… w wymiarze czasu pracy …………………………………
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto z ostatnich trzech miesięcy wynosi: ……………….. zł (słownie
złotych …………………………………………………………………………………).
Wynagrodzenie powyższe:
- nie jest obciążone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów
- jest obciążone kwotą …………………………………………………………….. zł.
Wyżej wymieniony/a nie znajduje się/znajduje się* w okresie wypowiedzenia umowy o pracę ani w okresie
próbnym.
Zakład nasz nie znajduje/ znajduje się* się w trakcie likwidacji bądź upadłości.
Wystawca zaświadczenia ponosi odpowiedzialność prawną w wypadku podania danych niezgodnych z
prawdą.
Zaświadczenie wypełnione niewłaściwie lub nieczytelnie nie będzie honorowane.

Miejscowość ……………….……………………. dnia ………………………….…………….
Zaświadczenie ważne jest l miesiąc od daty wystawienia.

……………………………………………………
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

* Niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA
Potwierdzam własnoręcznym podpisem, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 233 § 1 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks kamy, prawdziwość informacji zawartych w oświadczeniu:
1. Imię i nazwisko: …………………………………; 2. Pesel: ………………………………………………….
3. Seria, nr dowodu osobistego, wydany przez: ………………………………………………......…………….
4. Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………….
5. Nr telefonu ………………………………. 6. Stan cywilny* …………………………………………………..
*Stan cywilny: panna, kawaler, mężatka, żonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, wdowa, wdowiec.

Informacja na temat uzyskiwanych dochodów i zobowiązań Poręczyciela1:
Źródło dochodów
Kwota*

* Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę – przeciętne wynagrodzenie brutto z ostatnich 3 miesięcy; emeryci, renciści podają
dochód brutto za ostatni miesiąc; osoby prowadzące działalność gospodarczą podają kwoty dochodu lub przychodu za ubiegły rok:
- rozliczające się na zasadach ogólnych – dochód
- rozliczające się ryczałtem – przychód

Rodzaj
zobowiązania*

Bank/ instytucja
finansowa

Wysokość
zadłużenia

Miesięczna rata

Termin całkowitej
spłaty

* Rodzaj zobowiązania: kredyt, pożyczka, leasing, karta kredytowa.

………………………………….
(miejscowość, data)

………………………………..
(podpis Poręczyciela)

Dane wykorzystywane będą wyłącznie dla potrzeb realizowanego projektu „Adaptacja czy INNkubacja – program wsparcia
pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw z Podkarpacia”.
1

