OFERTA NA USŁUGĘ
ROZLICZANIA CZASU PRACY
KIEROWCÓW

OFERTA NA USŁUGĘ
PRZEDSTAWICIELSTWA
WE FRANCJI

Co zyskasz z nami?
Profesjonalnie zajmujemy się prowadzeniem ewidencji czasu pracy
kierowców w firmach transportowych.
Wykonujemy comiesięczną analizę naruszeń Twoich
kierowców chroniąc Cię w ten sposób przed karami
sięgającymi niejednokrotnie wielu tysięcy złotych.
Pilnujemy za Ciebie ważnych terminów.
Wdrażamy w Twojej firmie wszystkie niezbędne
dokumenty pozwalające pracować zgodnie
z przepisami oraz pozwalające obniżyć ilość
nadgodzin, a co za tym idzie wysokość składek
na ZUS i zaliczek na podatek dochodowy.
Tworzone dzięki nam regulaminy i teczki osobowe
maksymalnie chronią interesy przedsiębiorstwa.
Nasze doświadczenie budowane na przestrzeni
kilkunastu lat sprawia, że jesteśmy partnerem
godnym zaufania, a usługi, które oferujemy
naszym Klientom wykonywane są z największą
starannością, kładąc nacisk na ich wysoką jakość.

Jak to działa?
Przygotowanie ewidencji czasu pracy
kierowców w Tacholandii oparte jest na
zasadzie kontaktu firma - opiekun.
Ty dostarczasz nam niezbędne informacje:
dane kierowcy,
daty i godziny wyjazdów/wjazdów do bazy oraz przekroczenia granic,
podpisaną kartę informacyjną,
pliki cyfrowe z kart kierowców oraz tachografów, tarcze analogowe
lub zestawienia obrazujące czas pracy, np. w przypadku busów.
Całą resztą zajmie się Twój dedykowany opiekun z Tacholandii.

EWIDENCJA CZASU PRACY KIEROWCÓW

Dlaczego
musisz to mieć?
Rozliczenie ewidencji jest obowiązkiem
każdego przedsiębiorcy, ponieważ
stanowi zabezpieczenie przed
nieuzasadnionymi roszczeniami
ze strony kierowców. Jest również
niezbędne podczas kontroli
Twojej firmy przez np. Państwową
Inspekcję Pracy.

Co otrzymasz
w zamian?
W s kład pakietu ob ejmu jącego
comiesięczne rozliczenie wchodzą:
miesięczna karta pracy,
wnioski o wolne za przepracowane nadgodziny,
wnioski urlopowe,
rozliczenie ryczałtów,
rozliczenia podróży służbowych wraz z poleceniami wyjazdu.

Nasi eksperci zapewnią
Twojej firmie:
Kontrolę i analizę danych zgodnie z rozp. 561/2006
Poprawną ewidencję i rozliczenie czasu pracy kierowców
Rozliczenie płacy minimalnej
Rozliczenie diet i delegacji
Całodobowe doradztwo i wsparcie telefoniczne oraz mailowe dla zarządzających oraz kierowców
(telefon 24/7)
Przygotowanie dokumentów wymaganych podczas kontroli
Reprezentacja podczas kontroli w przedsiębiorstwie takich organów jak ITD, PIP
Pakiety dokumentów do akt osobowych
Regulaminy pracy i wynagrodzeń
Kontrolę ryzka powstałych naruszeń
Kontrolę ważnych terminów, odczytów tachografów i kart kierowców
Podpowiedź jak poprawnie wystawiać zaświadczenia dla kierowców o dniach wolnych od pracy
Podpowiedź jak opisywać wydruki z tachografów oraz tarczki
Pomoc w sporządzaniu pouczeń dla kierowców zgodnie z art. 10 rozp. We 561/2006
Analizę istniejącej dokumentacji pracowniczej
Kontrole czasu pracy kierowców prowadzoną przez dedykowanego dla Państwa Opiekuna z poziomu
naszego biura

PRZEDSTAWICIELSTWO WE FRANCJI

Oferta na usługę
przedstawicielstwa we Francji
Jak to działa?
Delegując pracownika na terytorium Francji w celu działania
transportowego (rozładunek/załadunek) Twoja firma jest
zobowiązana powołać przedstawiciela, który będzie pośrednikiem
między służbami francuskimi, kierowcą, a Tobą. Reprezentant
powinien świadczyć usługi bezpośrednio na terenie Francji.

Co musisz przygotować?
Twoim zadaniem jest zarejestrowanie się we francuskim portalu
SIPSI, wypełnienie informacji o firmie oraz wygenerowanie
zaświadczenia o oddelegowaniu. Nominację niezbędną podczas
kontroli otrzymasz od Tacholandii. Musisz pamiętać, że Twój
kierowca musi posiadać umowę o pracę oraz wcześniejsze
rozliczenia.

Co otrzymasz w zamian?
Posiadanie Przedstawiciela we Francji uprawnia Twoją firmę
do wykonywania przewozów na terytorium Francji zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi płacy minimalnej. Jest to
warunek konieczny. Brak Przedstawiciela może skutkować dużymi
karami finansowymi podczas kontroli.

Nasz Przedstawiciel
we Francji
to spółka prawa francuskiego z siedzibą na

ułatwia proces rejestracji firmy w elektro-

terenie Francji,

nicznym systemie SIPSI oraz generowanie

został pozytywnie zweryfikowany przez

zaświadczeń oddelegowania dla kierowców,

Francuskie Ministerstwo Transportu

sporządza właściwe dokumenty niezbędne

jako Przedstawiciel działający w ramach

dla kierowcy,

Loi Macron,

gwarantuje załatwienie formalności

świadczy usługi bezpośrednio na terenie

w czasie nieprzekraczającym 1 godziny!

Francji,

oferuje dostęp do dedykowanego portalu

jest dostępny 24h/7 dni w tygodniu,

do przekazywania i archiwizacji dokumen-

zapewnia przedstawicielstwo na terenie

tacji dla reprezentanta we Francji,

Francji przed wszystkimi francuskimi orga-

optymalizuje dokumenty kierowców pod

nami kontrolującymi,

kątem rozliczania płacy minimalnej we

umożliwia bezpośredni kontakt w języku

Francji,

polskim i francuskim,

zapewnia dostęp do aktualnych informacji

oferuje tłumaczenie dokumentów na język

związanych z delegowaniem pracowników na

francuski,

teren Francji.

wspiera merytorycznie i pomaga przy
problemach, które mogą
spotkać przewoźnika na
terenie Francji,
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czasu pracy, jazdy, przerw i odpoczynków
kierowców w transporcie drogowym,
obowiązków wynikających z Ustawy o Czasie
Pracy Kierowców, rozporządzenia nr 561/2006
oraz rozporządzenia nr 165/2014,
obowiązków związanych z wyposażeniem
kierowcy w wymagane dokumenty i sprawnością techniczną pojazdu przed rozpoczęciem
pracy,
obsługi tachografu cyfrowego: (logowanie
– rozpoczynanie i zakończenie zmiany, wprowadzenie kraju rozpoczęcia i zakończenia
zmiany, wydruki z tachografu, dokonywanie

•
•
•
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wpisów manualnych, wydruki z tachografu
– prawidłowy opis, zmiana czasu lokalnego,
przechodzenie po menu tachografu, postępowanie w przypadku błędnego przełączenia
selektora tachografu, postępowanie w przypadku awarii karty kierowcy lub tachografu),
postępowania w przypadku naruszeń przepisów określonych w rozporządzeniu 561/2006,
oraz Ustawie o Czasie Pracy Kierowców.
analizy i rozliczania czasu pracy kierowców
– ewidencja,
rozliczania nadgodzin, pracy w porze nocnej
oraz wynagrodzenia za dyżur,
rozliczania płacy minimalnej w UE,
rozliczania podróży służbowych,
prowadzenia dokumentacji pracowniczej
dla kierowców (teczka osobowa, regulamin
pracy i wynagradzania),
zmian w Ustawie o czasie pracy kierowców, zasadach dostępu do zawodu przewoźnika (rozporządzenia: 1071, 1072, 1073),
zmian w podróżach służbowych (wysokość
diet i ryczałtów za nocleg).
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