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

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

pieczêæ i nazwa zak³adu pracy
z adresem (telefon)

miejscowoœæ, data (miesi¹c s³ownie)

Zaœwiadczenie wa¿ne jest jeden miesi¹c od daty wystawienia

ZAŒWIADCZENIE
Niniejszym zaœwiadcza siê, ¿e Pan(i) ..............................................................................................................
imiê ojca ............................... nazwisko rodowe .................................... urodzony(a) ....................................
zamieszka³y(a) .................................................................................................................................................
leg. siê dow. osob. serii .......... numer ................................... wydanym przez .....................................................
w .................................. dnia ............................. NIP .................................... PESEL ……….………………....
jest zatrudniony(a) od dnia .................................... w ..........................................................................................
(pe³na nazwa zak³adu pracy)

...........................................................................................................................................................................
na stanowisku ..................................................................................................................................................
Umowa zawarta jest na czas nieokreœlony*/- na czas okreœlony do dnia .....................................................*/
Przeciêtne wynagrodzenie (netto) z ostatnich ......... (1-3)** miesiêcy z³ .........................................................
(s³ownie z³otych: .............................................................................................................................................)
Wynagrodzenie to: - nie jest obci¹¿one z tytu³u wyroków s¹dowych lub innych tytu³ów*/
- jest obci¹¿one kwot¹ z³ ................................................................................................
Wymieniony pracownik:
- nie znajduje siê / znajduje siê* w okresie wypowiedzenia umowy o zatrudnieniu, ani w okresie próbnym,*/
- nie jest / jest pracownikiem sezonowym */
Zak³ad pracy wystawiaj¹cy niniejsze zaœwiadczenie nie znajduje siê / znajduje siê* w stanie likwidacji
lub upad³oœci. W przypadku podania danych niezgodnych ze stanem faktycznym wystawca zaœwiadczenia
ponosi odpowiedzialnoœæ wg prawa karnego. Telefon, pod którym mo¿na sprawdziæ wiarygodnoœæ
zaœwiadczenia ....................................................................................................................................................
*/ -niepotrzebne skreœliæ
**/ wpisaæ w zale¿noœci od okresu zatrudnienia od 1 do 3 miesiêcy
........................................................................................
Kierownik zak³adu pracy lub osoba przez niego
upowa¿niona (podpis i pieczêæ z nazwiskiem)

DYSPOZYCJA
Ja ............................................................. zamieszka³y(a)................................................................................
(imiê i nazwisko)

Œwiadomy(a) treœci przepisu art. 91 Kodeksu Pracy wydajê dyspozycjê potr¹cenia na ka¿de wezwanie banku
z przys³uguj¹cego mi wynagrodzenia za pracê oraz innych otrzymywanych przeze mnie œwiadczeñ nale¿noœci
przys³uguj¹cych Bankowi Spó³dzielczemu w Skawinie w przypadku zalegania ze sp³at¹ kredytu.
Wyra¿am zgodê, aby kwota nale¿noœci by³a wskazywana przez w/w Bank i obejmowa³a kredyt, odsetki
oraz ewentualne koszty i by³a przekazywana na rachunek wskazany przez Bank. Niniejsza dyspozycja
skutkuje do czasu wygaœniêcia umowy kredytowej, tj. do czasu ca³kowitego zaspokojenia roszczeñ Banku
Spó³dzielczego w Skawinie.

...........................................................
(potwierdzenie przez zak³ad pracy)

...............................................................
(podpis osoby sk³adaj¹cej dyspozycjê)

