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.............................., dnia……………………  

………………………………………………… 

  pieczęć pracodawcy/zleceniodawcy 

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU NA DZIEŃ SKŁADANIA FORMULARZA 

ZGŁOSZENIOWEGO W PROJEKCIE  

POWER - LEPSZY START! 

 (wypełnia pracodawca/zleceniodawca) 

 

Zaświadcza się, iż Pan/Pani (Imię i Nazwisko) 

…………………………………………..……..………..…..……………………..……………, 

zamieszkały/a (adres: ulica, nr domu, lokalu, miejscowość kod pocztowy) 

……………………………………………..…………..…………...………………….……………………..…….

………………., o numerze PESEL …………………...…………………………….………….............................., 

zatrudniony/a w (nazwa zakładu pracy)…..………………………………..……………………………………….,  

miejsce pracy (dokładny adres miejsca pracy) …………………………………………………………………….., 

na stanowisku ……………………………………………… w okresie od * ………..……..………………do ** 

……….…………..…………….w wymiarze ……………………………………...*** jest: 

 

 zatrudniony/a na umowę o pracę, w ramach której wynagrodzenie Pracownika nie przekracza wysokości 

minimalnego wynagrodzenia1 (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień złożenia formularza 

zgłoszeniowego w Projekcie). Wysokość miesięcznego wynagrodzenia (brutto) Pracownika -  

 

…………………………………………………… 

 zatrudniony/a na umowę cywilnoprawną, w ramach której wynagrodzenie nie przekracza wysokości 

minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień złożenia formularza 

zgłoszeniowego w Projekcie). Wysokość godzinowego/ miesięcznego wynagrodzenia (brutto) –  

…………………………………………………… 

 zatrudniony/a na umowę krótkoterminową2, w ramach której wynagrodzenie nie przekracza wysokości 

minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień złożenia formularza 

zgłoszeniowego w Projekcie). Wysokość godzinowego/ miesięcznego wynagrodzenia (brutto) –  

 

…………………………………………………… 

Opis czynności lub stanowiska wynikających z umowy: 

………………………………………………………………………………………………….. 

*data rozpoczęcia pracy /umowy/ **data zakończenia pracy  /umowy/***wymiar etatu /dotyczy umowy na czas określony, nieokreślony, na 

okres próbny – np. cały etat, pół, itp. 

 

 

 

Pieczęć i podpis Pracodawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Pracodawcy 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 
1 Wysokość minimalnego wynagrodzenia – ustalana na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie  

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2020 r. 

2 Umowa krótkoterminowa – umowa wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub 

trwa nie dłużej niż 6 miesięcy; 
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