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Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr /2016 Dyrektora Departamentu Optymalizacji Ryzyka Kredytowego  

Employment and earnings confirmation form concerning  

Mortgage Loans/ Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu 

i wysokości uzyskiwanych dochodów dla Megahipoteki 

 

 

 
 
 

TO BE FILLED IN BY THE APPLICANT/ Wypełnia Wnioskodawca 
 

 
FIRST NAME/IMIĘ 

 
SURNAME/ 

NAZWISKO 

 
PESEL (personal identification number)/PESEL 

 
ADDRES: STREET, HOUSE/FLAT NUMBER, ZIP CODE, TOWN/CITY 

/ ADRES ZAMIESZKANIA: ULICA, NR DOMU/NR MIESZKANIA, KOD, MIEJSCOWOŚĆ, KRAJ  

 
 NAME OF THE EMPLOYER 

/NAZWA ZAKŁADU PRACY 

 
EMPLOYER’S PHONE NUMBER 

/ NR TELEFONU ZAKŁADU PRACY 

 
 ADDRESS OF THE EMPLOYER: STREET, HOUSE/FLAT NUMBER, ZIP CODE, TOWN/CITY, STATE 
/ADRES SIEDZIBY: ULICA, NR DOMU/NR MIESZKANIA, KOD, MIEJSCOWOŚĆ , KRAJ 

 

I agree on confirmation of the following information with my Employer by Alior Bank S.A.  / Wyrażam zgodę, aby pracownicy Alior Banku S.A. 
potwierdzili poniższe informacje w zakładzie pracy. 
 
 
 

____________________________________________ 
Place, Date and readable signature of the applicant 

Miejscowość, data i czytelny podpis wnioskodawcy 
 

TO BE FILLED IN BY THE EMPLOYER/Wypełnia Pracodawca 

Employed since (dd-mm-yyyy): 
/ Pracownik zatrudniony od (dd-mm-rr) 

Current position: 
Obecne stanowisko 

Type of contract: temporary employment contract /permanent employment contract/management agreement/contract of 
mandate/other(please specify)* 
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony*/określony*/ kontrakt menedżerski*/inne (do określenia)* 

from (dd-mm-yyyy): 
/od dnia (dd-mm-rr) 

to (dd-mm-yyyy): 
/do dnia (dd-mm-rr) 

 

Net salary (average of the last 3 months): 
Dochód netto (średnia z ostatnich 3 miesięcy): 

amount …………………………………………. 
/kwota 
in words ………………………………….………… 
/słownie 

 

Driver’s allowances (average net income of the last 6 months): 
Średniomiesięczne wynagrodzenie netto z tytułu diet kierowców z ostatnich 6 miesięcy 

amount …………………………………………….. 
/kwota 

 

The salary is/is not* charged 
/Wynagrodzenie jest*/ nie jest* obciążone 

With 
/z tytułu 

monthly amount 
/miesięczna kwota 

The employee has/ has not* credit obligations in 
the workplace 
/Pracownik posiada* / nie posiada* zobowiązania 
kredytowe w zakładzie pracy 

from  
/z tytułu 

monthly amount 
/miesięczna kwota 

 
 
The employee is/ is not*  in a notice period, is/ is not* employed in the family business**. 
/Pracownik znajduje się* /nie znajduje się* w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, jest/ nie jest* zatrudniony w firmie 
rodzinnej** 
 

The company is/ is not* in bankruptcy/liquidation/recovery proceedings*. 
/Zakład pracy znajduje się* / nie znajduje się* w stanie upadłości*/ likwidacji*/ postępowania naprawczego* 
 

The remuneration is/ is not* being transferred to the bank account. 
/Wynagrodzenie jest*/ nie jest* przelewane na rachunek bankowy. 
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I declare that the given information is true and complete to the best of my knowledge. 
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
________________________________                 _______________________________________ 
Official seal of the company  
/Pieczęć zakładu pracy                                                                                                      Date, signature and seal of the  

employer’s authorized representative  (or, 

readable signature and position) / Data, podpis i 

pieczęć  upoważnionego przedstawiciela 
Pracodawcy 
  

 

 
 

National Official Business Register Number 
/ Numer REGON zakładu pracy 

 
 

Tax Identification Number 
Numer NIP zakładu pracy 

 
 

National Court Register/Business Register Number 
/KRS 

 
* Cross out the unnecessary/niepotrzebne skreślić 
** The family business means the natural person conducting a business activity individually or in the form of partnership or holding shares in 
capital companies employing members of one's families/ **firma rodzinna oznacza  osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą 
jednoosobowo lub w formie spółki osobowej lub posiadająca udziały w spółkach kapitałowych zatrudniająca członków swoich rodzin.   


