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Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, 
wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.411.630.419,38 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne według taryfy operatora.Jesteśmy częścią
Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału 
zakładowego wynosi 2.411.630.419,38 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.

…………………     .................................................................. 
(pieczęć zakładu pracy)       miejscowość, data (dzień/miesiąc wpisać słownie/rok)

      
UPOWAŻNIENIE DLA PRACODAWCY DO UDZIELENIA INFORMACJI  
 
Wyrażam zgodę na telefoniczne potwierdzenie danych zawartych w niniejszym formularzu przedstawicielom Getin 
Noble Bank S.A. w Warszawie.  
 
..........................................    …………….................................................. 
data          podpis pracownika 

ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI ZAROBKÓW 
(wypełnia zakład pracy) 

Pan /Pani   ................................................................. 
    (imię i nazwisko) 
zamieszkały /a    .................................................................. 

(ulica, nr domu, nr mieszkania) 
   ………………………………………………. 
    (kod pocztowy, miejscowość) 
PESEL                   ……………………………………………… 
    (nr PESEL) 

Niniejszym zaświadcza się, że wymieniony/a Pan/i jest zatrudniony/a w naszym zakładzie 
pracy……………………………………….……………………………………………………………………… na stanowisku .......................................
                 (nazwa, adres, telefon zakładu pracy, NIP i REGON) 

na podstawie umowy ………………………………………………………….. na czas określony/nieokreślony* od dnia ..........................................  
(forma zatrudnienia)       (dzień/miesiąc/rok) 

do dnia…………………………………… Przeciętne wynagrodzenie miesięczne netto liczone jako średnia arytmetyczna z ostatnich  
(dzień/miesiąc/rok)

trzech/sześciu* miesięcy wynosi  ....................zł (słownie ................................................................................................................)  

Wynagrodzenie nie jest obciążone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów */  jest obciążone* kwotą zł ......................(słownie 
……………………………………………………..); powód obciążenia:  …………………………………………………..…….obciążone komorniczo*/ 
nie obciążone komorniczo*. 

Wynagrodzenie nie jest obciążone*/ jest obciążone z tytułu: 
1. zobowiązań kredytowych, spłaty pożyczki zakładowej kwotą zł ………………..(słownie ……………………………………………….). 
2. zobowiązań nie kredytowych np. opłata za mieszkanie zakładowe, inne opłaty, jakie: 

− ………………………….............. kwotą zł ………(słownie …………………………………….). 
− ………………………….............. kwotą zł ………(słownie …………………………………….). 
− ………………………….............. kwotą zł ………(słownie …………………………………….) 
− ………………………….............. kwotą zł ………(słownie …………………………………….). 

Wymieniony/a:  
− nie znajduje się/znajduje się* w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, 
− nie znajduje się/znajduje się*  w okresie próbnym, 
− nie jest/jest*  pracownikiem sezonowym.  

Zakład pracy**: 
− jest/nie jest* podstawiony w stan likwidacji, 
− jest/nie jest* w stanie upadłości, 
− jest/nie jest* w stanie postępowania ugodowego. 

Niniejsze zaświadczenie wydaje się w celu przedłożenia w Getin Noble Bank S.A.. 
Zaświadczenie ważne jest jeden miesiąc od daty wystawienia. 

W przypadku telefonicznego zapytania pracownika Banku, Pracodawca zobowiązuje się do potwierdzenia danych zawartych w niniejszym 
zaświadczeniu. 

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

       (data, pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej) 
* niepotrzebne skreślić  
** nie wypełnia się w przypadku zakładu pracy będącego jednostką budżetową


