(Employer's stamp)

Place, day, month in words, year

(stempel firmowy zakładu pracy)

(miejscowość, dzień, miesiąc słownie, rok)

Document Reference Number:

………………

(znak lub numer dokumentu)

CERTIFICATE OF EMPLOYMENT – Contract of Employment
(zaświadczenie o zatrudnieniu – umowa o pracę)

Name and surname
(Imię i nazwisko)
Address of residence
(adres zamieszkania)
Identity document - series, number,
date of issue, issuing authority
(dowód osobisty - seria, numer, data
wydania, przez kogo wydany)
Personal Identification Number
(PESEL)
Place of employment - name,
address, telephone number
(miejsce zatrudnienia - nazwa, adres,
telefon)
Position occupied
(zajmowane stanowisko)
This is to certify that the employee has been employed since …………… based on:
(Zaświadcza się, że pracownik jest zatrudniony od dnia ..................................... na
podstawie)
 contract of employment for indefinite period of time,
(umowy o pracę na czas nieokreślony)
 contract of employment for definite period of time until …………,
(umowy o pracę na czas określony do dnia…..)
Average monthly net income, calculated based on last 6 months, amounts to
(Średni miesięczny dochód netto wyliczony z ostatnich 6 miesięcy, wynosi)
…………………………………………………………………………………………………
(amount in figures and in words)
(kwota cyfrowo i słownie)
The above salary
(Wynagrodzenie powyższe)
 is not encumbered as a result of court judgements or other titles
(nie jest obciążone na mocy wyroków sądowych lub innych tytułów)
 is encumbered as a result of ……………………………………
(jest obciążone na mocy)
(specify the title)
(wymienić tytuł)

with an amount of ………………………………………………………….. zł monthly
(kwotą w wysokości)
(miesięcznie)
(amount in figures and in words)
(kwota cyfrowo i słownie)

The above employee is not in the period of notice / trial period.
(Ww. pracownik nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę/w okresie
próbnym)
The above employee is not a temporary employee.
(Wyżej wymieniony pracownik nie jest pracownikiem sezonowym)
The employer is not in the state of winding-up or bankruptcy.
(Zakład pracy nie znajduje się w stanie likwidacji ani upadłości)

…………………………………………………………………………………
(signature and name stamp of the Employer's Manager or an authorized person)
(podpis i stempel imienny osoby upoważnionej)
I hereby give my consent for giving mBank S.A. the confirmation of the details covered
by this certificate by telephone.
(Wyrażam zgodę na telefoniczne potwierdzenie
mBankowi S.A. danych zawartych w
niniejszym zaświadczeniu.)

…………………………..
Date and client's signature
(Data i podpis Klienta)
The certificate is valid for one month of the date of issue.
(Zaświadczenie jest ważne jeden miesiąc od daty)

