
 

 

POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA O VÝŠKE PRACOVNÉHO PRÍJMU ZAMESTNANCA/ 

POTWIERDZENIE PRACODAWCY O WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA 
 

Zamestnávateľ/Pracodawca: 

Názov  spoločnosti/Nazwa firmy:.............................................................................................................................................. 

Sídlo/Siedziba:......................................................................................................................................................................... 

IČO/REGON:........................................................................................................................................................................... 

 

Zamestnanec/Pracownik: 

Priezvisko/Nazwisko:.............................................................Meno/Imię:...........................................Titul/Tytuł:..................... 
Trvalý pobyt/Pobyt stały:........................................................................................PSČ/Kod pocztowy:................................... 
Dátum narodenia/Data urodzenia:................................................ Rodné číslo/PESEL:.................................../...................... 
Rodinný stav/Stan cywilny:............................Počet vyživovaných detí/Liczba dzieci będących na utrzymaniu:...................... 

Pracovné zaradenie/Zajmowane stanowisko:......................................................................................................................... 

Je u nás zamestnaný od/Zatrudniony u nas od:....................................................................................................................... 

Druh pracovného pomeru (uveďte TPP, Dohoda, Iné)/Rodzaj stosunku pracy (umowa o pracę, umowa zlecenie, 

inne):........................................................................................................................................................................................ 

Pracovný pomer dojednaný na dobu: neurčitú  určitú  do dňa: .................................................................................... 

(Relacja prac wynegocjowana na czas: nieokreślony  określony  do dnia) 
 
 
Zamestnanec je - nie je vo výpovednej lehote a pracovný pomer bude rozviazaný dňa/Pracownik nie znajduje się / 
znajduje się w okresie wypowiedzenia, a stosunek pracy zostanie rozwiązany w 
dniu:................................................................................................................(nehodiace sa škrtnite / niepotrzebne skreślić) 

 
 

Priemerný čistý mesačný príjem/Średnie miesięczne wynagrodzenie netto: 

Za posledných 6 kalendárnych mesiacov/Za ostatnich 6 miesięcy kalendarzowych:.................................EUR 

Za posledné 3 kalendárne mesiace/Za ostatnie 3 miesiące kalendarzowe:...............................................EUR 

Za posledný kalendárny mesiac/Za ostatni miesiąc kalendarzowy:……………..........................................EUR 

 

Z pracovného príjmu sú – nie sú vykonávané tieto zrážky/ Od wynagrodzenia są/nie są potrącane poniższe 
kwoty: (nehodiace sa škrtnite /niepotrzebne skreślić) 

 
Bežné zrážky v EUR/ Zwykłe potrącenia w EUR:......................................(splátky úverov, pôžičiek, sporenie, bežné 
výživné/spłaty pożyczek, kredytów, fundusze, alimenty zwykłe...) 

Spoločnosť/Nazwa firmy Variabilný symbol/ 
Symbol zmienny symbol 

Suma mesačne v EUR/Suma 
miesięcznie w EUR 

   

   

   

   

   

 

Zrážky na základe výkonu rozhodnutia v EUR/Potrącenia na podstawie tytułu wykonawczego w EUR:......................................... 
(exekúcie, prednostné pohľadávky/tytuły egzekucyjne, należności z wyższym pierwszeństwem) 

 
Zrážky celkom v EUR/Potrącenia łącznie w EUR:...............................(spolu bežné zrážky + zrážky na základe výkonu 
rozhodnutia/łącznie potrącenia zwykłe + potrącenia na podstawie tytułu wykonawczego) 

 
V/W.............................................................., dňa/dnia....................................... 

 
Potvrdenie vyhotovil/Potwierdzenie sporządził:  
 
.........................................................                  ............................................................ 

(priezvisko paličkovým písmom/nazwisko drukowanymi literami)                                (pečiatka a podpis /pieczęć i podpis) 

Telefón/Telefon kontaktowy: ....................................................... 

POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA VYPLŇTE PALIČKOVÝM PÍSMOM A MODRÝM PEROM. POTVRDENIE NESMIE BYŤ STARŠIE 
AKO JEDEN MESIAC/ POTWIERDZENIE PRACODAWCY NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, DŁUGOPISEM 
W KOLORZE NIEBIESKIM. POTWIERDZENIE NIE MOŻE BYĆ STARSZE NIŻ JEDEN MIESIĄC. 

Silverside, a. s. 
Bratislava Business Center 5 
ul. Plynárenská 7/B 
82109 Bratysława 
dzielnica miasta: Ružinov 
 

IČO: 50 052 560 
DIČ: 2120155268 
Wpisana w Rejestrze Handlowy, 
przy sądzie Rejonowym dla 
miasta Bratysława I, 
dział: Sa, zakładka nr 6261/B 
 

Infolinia:  0800 555 678 
silverside@silverside.sk 
www.silverside.sk 

mailto:silverside@silverside.sk
http://www.silverside.sk/

