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Załącznik nr 8  

 

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENU – WYPEŁNIA PRACODAWCA 

 

 

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

          pieczęć pracodawcy                                                                                                                 miejscowość i data 

 

Zaświadcza, się ,że Pan/Pani  

Zamieszkały/-a  

Nr pesel  

Jest zatrudniony/-a w   

  

Od dnia   

 

 

1. Na podstawie umowy o pracę /umowy zlecenie /umowy o dzieło / inne*,  

jakie ........................................................................... 

2. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony / na czas określony do 

dnia.............................................................................. 

3. Wymiar etatu .............................................................. 

4. Praca wykonywana jest w godzinach ...................................................................................................... 

5. Pracownik nie przebywa/przebywa* na urlopie macierzyńskim (od-do)................................................... 

6. Pracownik nie przebywa/ przebywa* na urlopie wychowawczym(od-do)................................................. 

7. Pracownik nie przebywa / przebywa* obecnie na zwolnieniu/ urlopie bezpłatnym pow. 30dni. 

8. Pracownik nie znajduje się/znajduje się * w okresie wypowiedzenia. 

9. Zakład nie znajduje się / znajduje się* w likwidacji. 

Zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia w Samorządowym Żłobku „Małe Misie”  

na potrzeby rekrutacji 

*nie potrzebne skreślić 
 

 

............................................................ 
pieczęć i podpis osoby upoważnionej 
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Załącznik nr 9  

 

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENU – WYPEŁNIA PRACODAWCA 

 

 

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

          pieczęć pracodawcy                                                                                                                 miejscowość i data 

 

Zaświadcza, się ,że Pan/Pani  

Zamieszkały/-a  

Nr pesel  

Jest zatrudniony/-a w   

  

Od dnia   

 

 

1. Na podstawie umowy o pracę /umowy zlecenie /umowy o dzieło / inne*,  

jakie ........................................................................... 

2. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony / na czas określony do 

dnia.............................................................................. 

3. Wymiar etatu .............................................................. 

4. Praca wykonywana jest w godzinach ...................................................................................................... 

5. Pracownik nie przebywa/przebywa* na urlopie macierzyńskim (od-do)................................................... 

6. Pracownik nie przebywa/ przebywa* na urlopie wychowawczym(od-do)................................................. 

7. Pracownik nie przebywa / przebywa* obecnie na zwolnieniu / urlopie bezpłatnym pow. 30dni  

8. Pracownik nie znajduje się/znajduje się * w okresie wypowiedzenia. 

9. Zakład nie znajduje się / znajduje się* w likwidacji. 

Zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia w Samorządowym Żłobku „Małe Misie”  

na potrzeby rekrutacji 

*nie potrzebne skreślić 
 

 

 

............................................................ 
pieczęć i podpis osoby upoważnione 

mailto:zlobekluborzyca@gmail.com

