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SIPSI – Instrukcja wypełnienia dokumentu 

UWAGA: 

1) Należy uzupełnić dane bez użycia polskich znaków 

2) po wprowadzeniu wszystkich danych należy wydrukować zaświadczenie w formie papierowej, 

które wraz z umową o pracę i aneksem francuskim powinno znajdować sie w pojeździe kierowcy. 

Najpierw należy zarejestrować swoją firmę, klikając  « créer mon compte ». 
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Nazwisko lub nazwa firmy 

Numer budynku Nazwa ulicy 

Uzupełnienie adresu 

Kod pocztowy Miasto 

Numer 

telefonu 

Numer faksu 

Adres Email 
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Forma prawna 

Jeśli 1) działalność 

gospodarcza 

(Entreprise 

individuelle) 2) Sp. 

z o.o. (S.I.R.E.T) 

NIP z przedrostkiem PL 

Numer licencji  transportowej  

Rodzaj branży, wybieramy : « Other activity » 

Rodzaj branży, propozycje wyboru 

Transport 

Nazwisko właściciela 

firmy 
Imię właściciela 

firmy 

Data urodzenia Miejsce urodzenia 

Kraj urodzenia 

Hasło 

Potwierdz haslo 
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Po zakończeniu rejestracji należy zalogować się loginem otrzymanym drogą mailową oraz hasłem 

wcześniej wprowadzonym przez nas. 

 

Wprowadź hasło wyświetlone w oknie 

*przykładowe  hasło 
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Wybieramy punkt 4, następnie zakladkę o nazwie « Cas général »  
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Zakładka 1 : Dane przedsiebiorstwa/pracodawcy 

 

 

 

Imię i nazwisko lub nazwa firmy 

Numer 

budynku 

Ulica 

Uzupełnienie adresu 

Kod pocztowy Miasto 

Adres e-mail 

Forma prawna 

Numer licencji transportowej 

Nazwa i adres zakładu ubezpieczeń społecznych 

Numer telefonu  
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Zakładka 2 : Dane wlasciciela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwisko Imię 

Data 

urodzenia 
Miejsce urodzenia 

Kraj urodzenia 
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Zakładka 3 : Reprezentant 

 

 

Zakładka 4 : Koszty 

Frais de nourriture ( koszty wyzywienia). Poniżej zaznaczamy jedną z możliwości : 

1) Koszty nie są pokrywane 

2) Koszty ponoszone bezpośrednio przez pracodawcę 

3) Zwrot kosztów poniesionych przez pracownika 

4) Zwrot kosztów w formie ryczałtu 

Frais d’hébergement (koszty noclegu). Poniżej zaznaczamy jedną z możliwości : 

1) Koszty nie są pokrywane 

2) Koszty ponoszone bezpośrednio przez pracodawcę 

3) Zwrot kosztów poniesionych przez pracownika 

4) Zwrot kosztów w formie ryczałtu 

 

Nazwisko lub nazwa firmy 

Imię 

Nr budynku Ulica 

Uzupełnienie adresu 

Miasto 

Numer telefonu 

Adres e-mail 
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Zakładka 5 : Pracownicy 

 

Imię 

Nazwisko 

Data 

urodzenia 

Miejsce urodzenia 

Kraj urodzenia 

Narodowość 

Kraj zamieszkania 

Numer budynku Ulica 

Uzupełnienie adresu 

Kod pocztowy Miasto 
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Po wypełnienu zaświadczenia, zapisujemy je klikajac przycisk √, mozna wcześniej zapisać je klikając 

na dyskietkę, wtedy na liście zaswiadczeń niewysłanych możemy sprawdzić jego poprawne 

wypełnienie i następnie dopiero wysłać. 

 

Na koniec klikając na ( Tranmettre / Transmit) wysyłamy zaświadczenie do systemu. Otrzymujemy 

potwierdzenie, ktore przychodzi jednocześnie na wskazany przez nas adres e-mail i na adres 

mailowy naszego reprezentanta.  

Data podpisania umowy o pracę 

Typ kwalifikacji  

Przepis prawny regulujący prawo pracy 

Wynagrodzenie brutto za godzinę pracy 
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Każdy kierowca powinien mieć przy sobie wydrukowane zaświadczenie, w tym celu przechodząc na 

stronę główną portalu i klikając w zakładkę «  Déclarations transmises ». Znajdziemy w niej listę 

zaświadczeń. Każde zaświadczenie możemy wygenerować w formie pliku PDF, a następnie je 

wydrukować. 
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