
 

 

 

 
 

SIPSI - Rozpoczęcie pracy 

Na stronie internetowej https://www.sipsi.travail.gouv.fr użytkownik może zarejestrować 
przedsiębiorstwo transportowe delegujące pracowników na terytorium Francji. Jest to niezbędne do 
celów późniejszego wystawiania zaświadczeń o delegowaniu, które od dnia 1 stycznia 2017 roku 
muszą być wystawiane wyłącznie za pośrednictwem tego portalu. W celu zarejestrowania 
przedsiębiorstwa należy wpierw kliknąć odnośnik „create my account”.  

 

Po uruchomieniu odnośnika system rejestracji udostępni formularz w którym należy 
umieścić podstawowe dane przedsiębiorstwa oraz osoby zarządzającej. Wszystkie rubryki 
powinny zostać wypełnione – w przeciwnym razie system uniemożliwi dokonanie rejestracji.  

 

 

 

 

https://www.sipsi.travail.gouv.fr/
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Jako formę prawną należy przyjąć i wpisać następujące pojęcia: 

 Spółka komandytowa - la société en commandite simple 

 Spółka z.o.o - Société A Responsabilité Limitée (SARL) 

 Osoba fizyczna  - personne morale.  

 

 
 

 
 

Imię i nazwisko lub  

nazwa firmy   

Numer domu lub 

budynku   

Nazwa ulicy   

Dodatkowe informacje 

adresowe   

Kod pocztowy i miasto   

Państwo   

Numer telefonu i faksu 

Adres email 

Forma prawna 

Numer przedsiębiorstwa w 

rejestrze (KRS lub CEIDG) 

Numer przedsiębiorstwa w 

krajowym rejestrze 

elektronicznym 

przedsiębiorców transportu 

drogowego – w chwili obecnej 

polscy przewoźnicy umieszczają 

numer licencji  

Rodzaj branży: wybrać 

„Other activity”  

Imię i nazwisko dyrektora 

lub osoby zarządzającej  

Data i miejsce urodzenia 

osoby zarządzającej  

Kraj urodzenia  

Wpisać swoje hasło do 

logowania w przyszłości 

Powtórzyć hasło 

Przepisać litery z grafiki 

CAPTCHA 

W celu zakończenia 

rejestracji nacisnąć „SAVE” 
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Po dokonaniu rejestracji zalogowanie do systemu będzie możliwe poprzez podanie jako login adresu 
email podanego w formularzu oraz wpisanego hasła. Po dokonaniu rejestracji system przekieruje do 
okna głównego panelu zarządzania dokumentacją osób delegowanych. Panel będzie miał postać jak 
poniżej:  

 

 

 

Po wybraniu opcji transport pojawi się okno wyboru: 

 

Należy kliknąć opcję „Cas général”. Następnie system przekieruje do wypełnienia docelowego 
formularza delegowania dla kierowcy (typ Cerfa No. 15553-02):  

 

 

 

 

 

Nazwa firmy (po 

zalogowaniu) 

Liczba deklaracji  

wysłanych 

Liczba deklaracji 

niezatwierdzonych 

Rodzaj delegowania 

(zakres i typ) : należy 

kliknąć „transport”.  
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Dział 1 formularza – dane dotyczące przedsiębiorstwa (powinny uzupełnić się automatycznie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po kliknięciu strzałki  przechodzimy do wskazania osoby dyrektora (lub zarządzającej transportem):  

 

 

 

 

Imię i nazwisko lub  

nazwa firmy   

Numer domu lub 

budynku   

Nazwa ulicy   

Dodatkowe informacje 

adresowe   

Kod pocztowy i miasto   

Państwo   

Numer telefonu  

Adres email  

Forma prawna (jak w 

formularzu rejestracyjnym)  

Nazwa i adres organu 

właściwego do 

odprowadzania składek na 

ubezpieczenie społeczne 

(ZUS), Dopisać : Institut 

d'assurances sociales 

Imię i nazwisko   

Data i miejsce urodzenia 

Kraj urodzenia 

Numer przedsiębiorstwa w 

krajowym rejestrze 

elektronicznym 

przedsiębiorców transportu 

drogowego – w chwili obecnej 

polscy przewoźnicy umieszczają 

numer licencji  
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Po kliknięciu strzałki  przechodzimy do wskazania osoby reprezentanta we Francji:  

 

Po kliknięciu strzałki  przechodzimy do wskazania zasad pokrywania kosztów delegowania:  

 

 

Nazwisko lub nazwa firmy   

Imię 

Adres we Francji: 

Numer domu / mieszkania 

Ulica 

Dodatkowe informacje 

adresowe 

Miasto 

Numer telefonu oraz email 

Zasady zwrotu kosztów 

posiłków i 

zakwaterowania 

 

Koszty nie są pokrywane 

Płatne bezpośrednio przez 

pracodawcę 

Zwrot kosztów poniesionych 

przez pracownika 

Zwrot kosztów w formie 

ryczałtu 

Zasady zwrotu kosztów 

noclegów 

 

Koszty nie są pokrywane 

Płatne bezpośrednio przez 

pracodawcę 

Zwrot kosztów poniesionych 

przez pracownika 

Zwrot kosztów w formie 

ryczałtu 

Termin ważności 

zaświadczenia o delegowaniu 
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Po kliknięciu strzałki  przechodzimy do ostatniego etapu wystawiania zaświadczenia, tj. wskazania 
danych kierowcy:  

 

 

 

 

Na koniec należy nacisnąć przycisk „dyskietki” lub „ptaszka” – wówczas zaświadczenie 

automatycznie zostanie wysłane na nasz adres email oraz do przedstawiciela. Zaświadczenie to 

będzie również dostępne w repozytorium zaświadczeń w systemie SIPSI. 
 

 

Nazwisko  

Imię 

Data i miejsce urodzenia 

Kraj urodzenia i 

narodowość 

Kraj zamieszkania 

Numer mieszkania i ulica 

Dane uzupełniające do 

adresu 

Kod pocztowy i miasto 

Data podpisania umowy o 

pracę  

Typ kwalifikacji: należy 

wpisać „***M” wg poniżej 

zamieszonego wykazu 

PL – Kodeks pracy - Code 

du travail polonais 

 

„Wynagrodzenie brutto na godzinę od 1 stycznia 2016 

roku. Wpisać odpowiednio wg przepisów francuskich: 

 

GRUPA      RODZAJ      STAWKA € 

105M, 110M, 115M Kierowca do 3,5 t  9,76 

120M   Kierowca 3,5 t < 11 t 9,76 

128M   Kierowca 11t<19t  9,76 

130M  Kierowca>19t  9,76 

150M  Wysoko wykwalifikowany  10 

 

Uwaga: są to kody które należy wpisać odpowiednio w 

rubryce „Qualification profesionnelle” 
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Aby zapoznać się (oraz wydrukować) z wystawionymi zaświadczeniami należy kliknąć w logo z flagą 

Francji (górny lewy róg), a po przejściu do strony początkowej nacisnąć przycisk „déclaration 

transmises”.  

 

 
 


