
Pieczęć lub nazwa i adres
..........................................................................  dnia ............................................

(miejscowość) (data)

NIP ........................................

tel. ..........................................

Z A Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym zaświadczam, że Pan/i .....................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

zam. ..............................................................................................................................................  PESEL ...........................................................
(adres)

w   .............................................................................. r. 

od dnia ..................................................... i za wskazany                   miesiąc otrzymał/a wynagrodzenie w łącznej 

wysokości  ................................... zł brutto (słownie złotych: ..................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................).

Wynagrodzenie                        obniżone w związku okresową niezdolnością do pracy.

Do kwoty wynagrodzenia                        wliczone zasiłki z ubezpieczenia społecznego.

Z powyższego wynagrodzenia potrącono:

· składkę na ubezpieczenie emerytalne w kwocie ...................................... zł

· składkę na ubezpieczenie rentowe w kwocie ............................................ zł

· składkę na ubezpieczenie chorobowe w kwocie ..................................... zł

· składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie ...................................... zł

· zaliczkę na podatek dochodowy w kwocie ................................... zł, obliczoną z uwzględnieniem 

kosztów uzyskania przychodów w wysokości ....................................... zł

· alimenty w kwocie ......................................... zł

· inne potrącenia w kwocie ......................................... zł

Wynagrodzenie netto (po potrąceniach) w wysokości ................................. zł (słownie złotych: .................................

................................................................................................................................. ) 

Zaświadczenie wydaje się 

.....................................................................
(pieczęć imienna i podpis, czytelny podpis

lub miejsce na wizualizację podpisu
elektronicznego osoby upoważnionej do
potwierdzenia powyższych informacji)

Zostań w domu, ograniczaj  kontakty, pracuj zdalnie. To zaświadczenie w formie interaktywnego formularza PDF możesz 
wypełnić na komputerze i podpisać elektronicznie. W programie Adobe Reader wybierz: Narzedzia>>Certyfikaty.
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	miejscowość:   
	data: 2020-01-01
	Nazwa i adres zakładu pracy: 
	Nr NIP: 000-000-00-00
	Nr telefonu: 
	Imię i Nazwisko: 
	adres: 
	PESEL: 
	wynagrodzenie: 
	data zatrudnienia: 
	brutto słownie 1: 
	brutto słownie 2: 
	składka emerytalna: 0
	składka rentowa: 0
	składka chorobowa: 0
	składka zdrowotna: 0
	podatek: 0
	koszty: 0
	alimenty: 0
	inne potrącenia: 0
	netto: 0
	netto słownie 1: 
	netto słownie 2: 
	miesiąc: [styczniu]
	rok: [2020]
	rodzaj umowy: [był/a zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę]
	chorobowe: [nie zostało]
	forma wypłaty: [przelewem na rachunek bankowy.]
	wnioskodawca: [na prośbę pracownika.]
	pełny?: [niepełny]
	zasiłki: [nie zostały]


