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1. Zakres dokumentu 
Dokument zawiera informacje przeznaczone dla administratorów systemów informatycznych, którzy 

zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych.  

W dokumencie  zdefiniowano zakres  danych  osobowych  przechowywanych  w programie 4Trans i opis 

struktury danych  wraz  z  kluczami  powiązań do  danych  osobowych. 
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2. Sposób rejestracji danych 
Program wspomaga zarządzanie firmą transportową. System opiera się na relacyjnej bazie danych. Dane 

osobowe wprowadzane są do systemu poprzez: 

 - formatki ekranowe 

 - pliki o określonym formacie i strukturze 

3. Przepływ danych 
Program 4Trans umożliwia import danych kierowcy i samochodu z cyfrowych odczytów kierowcy oraz ze 

skanów tarcz tachografu. Dane te są importowane z plików w formacie: *.bmp, *.tif, *.dtc, *.dtg, *.ddd, 

*.esm, *.tgd,  *.v1b, *.c1b. Dane te mogą też zostać pobrane bezpośrednio z podpiętego urządzenia lub z 

wybranej lokalizacji. 

Program umożliwia także wymianę danych z zewnętrznymi programami bądź też produktami INELO za 

pomocą plików tekstowych. Pliki te mają rozszerzenia *.xml, *.txt, *.csv.  

Program na podstawie danych zgromadzonych w bazie jest też w stanie wygenerować raporty i 

zestawienia. Raporty te mogą być eksportowane do formatów: *.pdf, *.csv, *.xml, *.html.  

 

4. Zakres przechowywania danych 
Dane osobowe przechowywane w programie 4Trans mogą dotyczyć: 

 - pracowników 

 - kontrahentów 

 - właścicieli 

 

5. Struktura zbiorów danych i ich powiązania 
Rozdział przedstawia strukturę zbioru danych, przechowywanych w poszczególnych zbiorach z 

uwzględnieniem powiązań między tymi danymi. Opisy te pozwalają na identyfikację pól zawierających dane 

personalne. Opis został podzielony na moduły, które dostępne są w programie. 

5.1 Dane podstawowe 

  

KIEROWCA 
Zawiera informacje o kierowcy. 

Opis 

Identyfikator kierowcy 
Identyfikator firmy   
Imię  
Drugie imię  
Nazwisko  
Nazwisko rodowe  
Data urodzenia  
Miejsce urodzenia  
Płeć 
Imię ojca 
Imię matki 
Nazwisko panieńskie matki 
Obywatelstwo 
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Pesel 
NIP 
REGON 
Stanowisko pracy 
Dział 
E-mail 
Numer karty kierowcy 
Kraj karty kierowcy 
Data rozpoczęcia pracy 
Czy kierowca jest samozatrudniony (T/N) 
Narodowość 
Czy rodzaj rozliczania pracy na terytorium Francji to  przewóz osób (T/N) 
Czy rodzaj rozliczania pracy na terytorium Austrii to przewóz osób (T/N) 
Rodzaj przewozu osób na terytorium Austrii (regularny, okazjonalny) 
Data od której jest liczony staż pracy do płacy na terytorium innych krajów(Francja, Luksemburg, 
Finlandia, Belgia) 

 

ZATRUDNIENIE 
Zawiera dane opisujące umowy o pracę wraz aneksami  pracowników. 

Opis 

Identyfikator zatrudnienia 
Identyfikator kierowcy  
Data rozpoczęcia umowy /aneksu 
Data zakończenia umowy /aneksu 
System pracy  
Etat  
Angaż  
Stawka za godziny pracy w angażu godzinowym lub za miesiąc w zasadniczym 
Stawka za dyżur 
Stawka za godziny nocne  
Ilość lat stażu do liczenia przysługującego urlopu 
Stan urlopu aktualnego do którego będą zliczane urlopy 
Stan starego urlopu od którego będą zliczane urlopy 
Ilość godzin po których będą naliczane nadgodziny w niepełnym etacie 
Czy indywidualny rozkład czasu pracy (T/N) 
Stawka za nadgodziny zadaniowe 
Minimalna przerwa w przerywanym czasie pracy 
Maksymalna przerwa w przerywanym czasie pracy 
Czy nadgodziny zadaniowe płatne 50% czy 100% 
Kwota premii regulaminowej 
Kwota premii uznaniowej 
Ryczał za wszystkie składniki (zł) 
Ryczałt za wszystkie nadgodziny (zł) 
Ryczałt za nadgodziny 50% (h) 
Ryczałt za nadgodziny 100% (h) 
Ryczałt za nadgodziny zadaniowe (h) 
Ryczał za wszystkie dyżury (zł) 
Ryczałt za dyżury 50% (h) 
Ryczałt za dyżury 100% (h) 
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Ryczałt za godziny nocne  
Norma tygodniowa dla niepełnego etatu 
Dyżur proporcjonalnie obniżany przez nieobecność  
Stawka dodatku za czas jazdy 
Ruchomy czas pracy (T/N) 
Początek zakresu ruchomego czasu pracy 
Koniec zakresu ruchomego czasu pracy 
Identyfikator zatrudnienia głównego [dot. aneksów] 
Czy zerować ryczałty przy braku dni z pracą (T/N) 
Czy pracownik posiada kwalifikacje mechanika lub inkasenta (T/N) 
Czy naliczać dodatek za uciążliwą pracę w przewozie osób (T/N) 
Czy stosować zasady pomniejszania ryczałtu (T/N) 
Stawki zatrudnienia dla pracy za granicą (państwo, stawka, waluta, zaliczka, typ) 

 

ADRES 
Zawiera adresy firm, kierowców. 

Opis 

Identyfikator adresu 
Identyfikator (FIRMA, KIEROWCA) z którą łączy się adres 
Ulica 
Nr domu 
Nr mieszkania 
Czy adres jest domyślny (T/N) 
Rodzaj adresu  
Miejscowość (nazwa, państwo, graniczy z państwem, kod pocztowy, miejscowość poczty, szerokość 
geograficzna, długość geograficzna) 

 

TELEFON 
Zawiera informacje o telefonach kierowców/firm. 

Opis 

Identyfikator telefonu 
Identyfikator (FIRMA, KIEROWCA) z którą łączy się telefon 
Numer telefonu 
Opis 
Rodzaj telefonu  
Czy telefon jest domyślny (T/N) 
Czy fax (T/N) 

 

 

UŻYTKOWNIK 
Zawiera dane dotyczące użytkowników programu. 

Opis 

Identyfikator użytkownika 
Login użytkownika 



6 | S t r o n a  
 

Imię użytkownika 
Nazwisko użytkownika 
Opis użytkownika 
Hasło użytkownika [SHA1] 
Adres e-mail użytkownika 
Data ostatniej aktywności 

 

SAMOCHÓD 
Zawiera dane pojazdów. 

Opis 

Identyfikator pojazdu 
Identyfikator firmy  
Numer rejestracyjny 
Typ pojazdu 
Rodzaj zawieszenia 
Numer ewidencyjny 
Marka 
Model 
Czy jest winda (T/N) 
Czy ADR (T/N) 
Czy HDS (T/N) 
Uwagi 
Numer dowodu rejestracyjnego 
Data pierwszej rejestracji 
Numer silnika 
Rok produkcji 
Numer karty pojazdu 
Dane techniczne: wysokość 
Dane techniczne: szerokość 
Dane techniczne: długość 
Dane techniczne: nacisk osi 
Dane techniczne: dopuszczalna masa całkowita 
Dane techniczne: ilość miejsc 
Dane techniczne: ładowność palet 
Dane techniczne: ładowność 
Liczba kilometrów początkowych 
Kolor 
Norma ekologiczna 
Data zakupu 
Data sprzedaży 
Czy pojazd w leasingu (T/N) 
Nr umowy leasingowej 
Firma leasingowa 
Czy samochód poniżej 3.5t (T/N) 
Numer VIN 
Numer rejestracyjny tachografu 
Kraj rejestracji 
Data stanu licznika 
Stan licznika 
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Opis samochodu 
Dane techniczne: masa własna 

 

FIRMA 
Zawiera dane opisujące firmy. 

Opis 

Identyfikator firmy 
NIP  
Nazwa 
Właściciel  
Adres e-mail 
Status firmy 
Uwagi 
Skrócona nazwa firmy 
Identyfikator centrali gdy firma jest oddziałem  
Regon 
KRS 
Strona www 
Rodzaj firmy 
Godziny nocne od 
Godziny nocne do 
Święta i niedziele od 
Limit godzin nadliczbowych w roku 
Długość okresu rozliczeniowego 
Limit kredytowy 
Waluta domyślna 
Pora nocna od 
Pora nocna do 
Nr gg 
Skype 
Czy aktywna (T/N) 

 

DOKUMENT 
Zawiera informacje o dokumentach. 

Opis 

Identyfikator dokumentu 
Identyfikator kierowcy 
Identyfikator pojazdu  
Identyfikator zlecenia  
Identyfikator karty kierowcy  
Identyfikator faktury  
Identyfikator delegacji  
Identyfikator firmy 
Identyfikator kosztu  
Rodzaju dokumentu 
Numer dokumentu 
Początek ważności dokumentu 
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Koniec ważności dokumentu 
Data wystawienia 
Miejsce wydania 
Podmiot wydający dokument 

Uwagi 

Data wydania dokumentu 

Data zwrotu dokumentu 

 

KONTAKT 
Zawiera informację o osobach kontaktowych w firmie. 

Opis 

Identyfikator kontaktu 
Identyfikator firmy  
Rodzaj stanowiska 
Nazwisko 
Imię 
E-Mail 
Uwagi 
Numer Trans 
Numer gg 
Skype 

 

KONTO 
Zawiera informacje o kontach bankowych. 

Opis 

Identyfikator konta 
Numer konta bankowego 
Nazwa banku 
Identyfikator (FIRMA/FAKTURA) z którą jest powiązane konto 
Opis 
Kod SWIFT 
Waluta 

 

SZKOLENIE 
Zawiera informacje o szkoleniach kierowców. 

Opis 

Identyfikator szkolenia 
Identyfikator kierowcy 
Nazwa szkolenia 
Data szkolenia 
Kto prowadzi szkolenie 
Ocena szkolenia 
Nazwa certyfikatu 
Data wystawienia 
Data odnowienia 



9 | S t r o n a  
 

Kto wystawił certyfikat 
Numer certyfikatu 
Termin ważności 
 

 
 

5.2 Delegacje 

DELEGACJA 
Zawiera informacje o delegacjach kierowcy. 

Opis 

Identyfikator delegacji 
Identyfikator pojazdu 
Identyfikator kierowcy 
Numer delegacji 
Data rozpoczęcia delegacji 
Data zakończenia delegacji 
Uwagi 
Data kursu walut 
Państwo ryczałtu za nocleg 
Cel wyjazdu 
Miesiąc rozliczenia 
Status delegacji 
Rodzaj środka lokomocji 
Data utworzenia 
Data rozliczenia 
Stwierdzenie pobytu służbowego 
Wyżywienie (państwo, liczba śniadań, obiadów, kolacji) 
Zaliczka (data, kwota, typ, waluta, numer dokumentu) 
Rachunek (kwota, waluta, data, typ, cel) 

 

POZYCJE DELEGACJI 
Zawiera opis pozycji delegacji. 

Opis 

Identyfikator pozycji delegacji 
Rodzaju zdarzenia delegacji 
Identyfikator delegacji  
Data rozpoczęcia zdarzenia delegacji 
Państwo noclegu 

Czy pozycja delegacji jest rozliczona (T/N) 

Numer rachunku rozliczenia pozycji delegacji 
Kwota rozliczenia pozycji delegacji 
Waluta rozliczenia pozycji delegacji 
Czy zdarzenie jest za granicą (T/N) 
Informacja czy na rachunku jest przyznana kwota wg limitu (T/N) 
Identyfikator pojazdu  



10 | S t r o n a  
 

Rodzaj środka lokomocji 
Miejscowość 
Czy uwzględniać wyrównanie do płacy minimalnej innego kraju (T/N) 
Czy jest uwzględniany zagraniczny dodatek noclegowy (T/N) 
Informacja o rodzaju przewozu na terytorium innych krajów 

 

ROZLICZENIE DELEGACJI 
Zawiera dane o rozliczeniach powiązanych z delegacjami. 

Opis 

Identyfikator rozliczenia delegacji 
Identyfikator delegacji  
Rodzaj rozliczenia 
Państwo 
Ilość rozliczanego typu 
Stawka za jednostkę 
Waluta stawki 
Kurs waluty stawki 
Data kursu waluty stawki 
Wyliczona kwota wg przyjętej waluty 
Wyliczona kwota w PLN 

 

 

5.3 TachoScan 

 

TACHOGRAF 
Zawiera informacje o tachografie i pojeździe. 

Opis 

Identyfikator tachografu 
Identyfikator pojazdu  
Nazwa producenta urządzenia rejestrującego 
Numer części urządzenia rejestrującego 
Numer seryjny urządzenia rejestrującego 
Adres producenta urządzenia rejestrującego 
Data produkcji urządzenia rejestrującego 
Data instalacji czujnika 
Data pierwszego ustawienia czujnika 
Wersja oprogramowania urządzenia rejestrującego 
Numer seryjny czujnika 
Data wykonania ostatniego odczytu z tachografu 
Typ karty,  którą wykonano ostatni odczyt z tachografu 
Numer karty, którą wykonano ostatni odczyt z tachografu 
Nazwa firmy w karcie, którą wykonano ostatni odczyt z tachografu 
Numer homologacji urządzenia rejestrującego 
Numer homologacji czujnika 
Data wykonania kalibracji 
Termin kolejnej kalibracji 
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Nazwa warsztatu (bądź firmy) wykonującego kalibrację 
Skalibrowany numer rejestracyjny pojazdu 
Skalibrowany numer identyfikacyjny pojazdu 
Adres warsztatu (bądź firmy) wykonującego kalibrację 
Skalibrowany kraj rejestracji pojazdu 
Skalibrowany rozmiar opony 
Skalibrowany obwód opony 
Skalibrowana prędkość maksymalna (autoryzowana) 
Numer karty warsztatowej/firmowej 
Przyczyna/cel kalibracji 
Skalibrowany współczynnik charakterystyczny pojazdu 
Skalibrowana stała urządzenia rejestrującego 
Termin ważności karty warsztatowej 
Stan licznika przed kalibracją 
Informacja o włożeniach i wyjęciach karty (data, stan licznika, numer pojazdu, w którym karta była 
poprzednio) 
Informacja o zdarzeniach, usterkach, przekroczeniach (data początku/końca, typ zdarzenia, przyczyna 
zarejestrowania zdarzenia) 
Informacja o szczegółowych prędkościach (data, typ prędkości, prędkość) 
 

KONTROLA 
Zawiera informacje o odbytych kontrolach pojazdu. 

Opis 

Identyfikator kontroli  
Identyfikator tachografu  
Identyfikator czynności wykonanych podczas kontroli 
Data i godzina wykonania kontroli 
Typ karty użytej do kontroli 
Numer karty użytej do kontroli 
Początek zakresu danych pobranych do kontroli 
Koniec zakresu danych pobranych do kontroli 
Kierowcy w pojeździe w momencie kontroli 
 

BLOKADY TACHOGRAFU 
Tablica zawiera informacje o blokadach firmowych w tachografie. 

Opis 

Identyfikator blokad tachografu 
Identyfikator tachografu  
Początek zakresu blokady 
Koniec zakresu blokady 
Nazwa firmy w karcie, którą nałożono blokadę 
Adres firmy w karcie, którą nałożono blokadę 
Numer karty, na którą nałożono blokadę 

 

TACHO 
Zawiera dane ogólne dni z kart kierowcy oraz z wykresówek. 
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Opis 

Identyfikator tacho 
Identyfikator kierowcy  
Identyfikator pojazdu  
Data dnia/wykresówki 
Stan licznika na początku dnia/wykresówki 
Stan licznika na końcu dnia/wykresówki 
Czy wykresówka w załodze (T/N) 
Adnotacje 
Typ wykresu na wykresówce  
Czy dzień pracy/wolne/urlop/chorobowe/praca bez jazdy 
Nazwa pliku odczytu, z którego dany dzień pochodzi 
Czy dzień został dodany ręcznie 
Identyfikator numeru karty kierowcy 
Informacje o wpisach kraju (data, typ, stan licznika, państwo) 
Informacje o zdarzeniach i usterkach zarejestrowanych na karcie kierowcy (czas od, czas do, 
komunikat) 
Zawiera zarejestrowane w karcie kierowcy wpisy dotyczące czynności OUT oraz podjazdy i zjazdy na/z 
prom lub pociąg (data, wpis, typ) 

 

 

POZYCJE TACHO 
Zawiera informacje o aktywnościach na wykresówce lub w dniu z karty kierowcy. 

Opis 

Identyfikator pozycji tacho 
Identyfikator dnia  
Data i godzina początku zdarzenia 
Data i godzina końca zdarzenia 
Km przejechane w tej aktywności 
Typ czynności 
Czas trwania czynności jako kąt 
Prom/pociąg 
Kierowca/załoga/karta wyjęta/wpis ręczny 
Czynność OUT 
Slot, w którym była karta kierowcy 
Rodzaj przerwy do ewidencji miesięcznej 
Poziom weryfikacji przejechanych km w czynnościach 

 

ZAŚWIADCZENIE 
Zawiera informacje o wystawionych zaświadczeniach dotyczących nieobecności kierowców. 

Opis 

Identyfikator zaświadczenia 
Identyfikator kierowcy 
Data i godzina rozpoczęcia 
Data i godzina zakończenia 
Data wystawienia 
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Data podpisania 
Rodzaj nieobecności 
Identyfikator firmy 
Identyfikator adresu 
Telefon 
Faks 
Nazwisko osoby podpisującej zaświadczenie 
Stanowisko osoby podpisującej zaświadczenie 
Miejsce wystawienia 
Miejsce odebrania 

 

NARUSZENIA 
Zawiera informację o naruszeniach kierowcy. 

Opis 

Identyfikator  naruszenia 
Identyfikator kierowcy  
Typ naruszenia 
Data wystąpienia naruszenia 
Data końca naruszenia 
Ustawa wg której występuje naruszenie 

 

NUMERY KART 
Zawiera informację o numerach kart. 

Opis 

Identyfikator  numerów kart 
Identyfikator kierowcy  
Numer karty 
Typ karty 
Kraj 

 

HISTORIA ODCZYTÓW 
Zawiera informacje o odczytach kart kierowców i tachografów. 

Opis 

Identyfikator odczytu 
Identyfikator kierowcy  
Identyfikator samochodu  
Status 
Nazwa odczytywanego pliku  
Data odczytu 
Ilość odczytanych  dni pracy  

 

KARTA DROGOWA 
Zawiera dane ogólne kart drogowych dla pojazdów < 3,5 t. 
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Opis 

Identyfikator karty drogowej 
Numer karty  
Identyfikator kierowcy  
Identyfikator pojazdu  
Data początku karty 
Data końca karty 
Stan licznika na początku karty 
Stan licznika na końcu karty 
Data wystawienia karty drogowej 
Cel wyjazdu 

 

ZDARZENIA KARTY DROGOWEJ 
Zawiera dane czynności z kart drogowych dla pojazdów < 3,5 t. 

Opis 

Identyfikator pozycji karty drogowej 
Identyfikator karty  
Data i godzina początku zdarzenia 
Data i godzina końca zdarzenia 
Numer czynności 
Typ czynności 

 

 

5.4 Rozliczenia 

 

DZIEŃ 
Zawiera wykaz przeanalizowanej ilości godzinowej składników w poszczególnych dniach. 

Opis 

Identyfikator dnia 
Identyfikator kierowcy  
Data dnia 
Ilość rzeczywistych godzin pracy 
Ilość nadgodzin 50% (płatny dodatek 50%) 
Ilość nadgodzin 100% (płatny dodatek 100%) 
Ilość godzin pracy w godzinach nocnych 
Ilość godzin dyżuru 50% 
Czy była praca w porze nocnej 
Typ dnia 
Ilość wyliczonych godzin czasu pracy 
Ilość godzin dyżuru 100% 
Ilość nadgodzin 50% przeznaczonych do oddania w innych miesiącach okresu rozliczeniowego 
Ilość nadgodzin 100% przeznaczonych do oddania w innych miesiącach okresu rozliczeniowego 
Ilość nadgodzin zasadniczych w sumie 
Uzupełnienie - ile można w tym dniu oddać nadgodzin 
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Ilość nadgodzin zasadniczych przeznaczonych do oddania w innych miesiącach okresu 
rozliczeniowego 
Ilość nadgodzin zasadniczych 50% 
Ilość nadgodzin zasadniczych 100% 
Ilość godzin dyżuru 50% przeznaczonych do oddania w innych miesiącach okresu rozliczeniowego 
Ilość godzin dyżuru 100% przeznaczonych do oddania w innych miesiącach okresu rozliczeniowego 
Rzeczywista godzina rozpoczęcia pracy 
Rzeczywista godzina zakończenia pracy 
Adnotacja dla dnia 
Czy przeniesione nadgodziny są wg rzeczywistych czy wg nominalnych 
Suma zdarzeń jazdy w dobie 
Nieobecność nieusprawiedliwiona  
Suma zdarzeń pracy w dobie 
Suma przerw wliczonych do czasu pracy 
Suma dyżurów 50% wliczonych do czasu pracy 
Suma dyżurów 100% wliczonych do czasu pracy 
Suma zdarzeń NPO 
Długość odpoczynku w czasie przerwy P15 
Długość przerw niezaliczanych do czasu pracy 
Długość odpoczynków dobowych 
Długość odpoczynków dobowych - w tym w dziennym czasie pracy 
Suma czasu pracy w dobie kalendarzowej 
Wymiar czasu pracy dla dnia 
Suma czasu pracy zaliczanego do niedziel i świąt 
Czy występują nachodzące czynności 
Czy 6 godzin pracy bez przerwy P15 
Czy występują dodatki z nachodzenia się dób 
Ilość nadgodzin 25% [CP we Francji] 
Ilość nadgodzin 50% [CP we Francji] 
Ilość dodatków 100% wynikających z amplitudy [CP we Francji] 
Ilość dodatków 50% wynikających z amplitudy [CP we Francji] 
Ilość dodatków 25% wynikających z amplitudy [CP we Francji] 
Suma czasu pracy w amplitudzie 
Ilość dodatków 50% [CP w Austrii] 
Ilość dodatków 100% [CP w Austrii] 
Ilość diet [CP w Austrii] 
Ilość przestoju [CP w Austrii] 
Planowane godziny 
Ilość dodatków 50% [CP w Belgii] 
Amplituda dobowa Francja (czas od, czas do, czas trwania, dodatek 65, dodatek 100) 
Godzinowe składniki w innych krajach (państwo, czasy na terytorium Polski (praca, godziny nocne, 
nadgodziny, dyżury 50%, dyżury 100%, dodatki 50%, praca w niedziele i święta), czas rozpoczęcia, 
czasy na terytorium innego kraju (praca w dobie kalendarzowej, godziny nocne, amplituda, dyżur, 
płatna przerwa, nadgodziny 50%, nadgodziny 100%, praca w niedziele i święta)) 
Wpis ręczny 
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ROZLICZENIE PŁACY 

Zawiera informacje o składnikach płacy. 

Opis 

Identyfikator rozliczenia płacy 
Ewidencja (miesiąc, rok, nadgodziny w trybie zadaniowym, nadgodziny do oddania w trybie zadaniowym, 
premia regulaminowa, premia uznaniowa, czy ewidencja zamknięta (T/N), adnotacja ewidencji) 
Okres rozliczeniowy (data początku, data końca) 
Identyfikator zatrudnienia 
Data od 
Data do 
Wzór 
Norma 
Składniki płacy (kwota, ryczałt, państwo, godziny, stawka, dni) 
Rozliczenie płacy dla innych krajów (państwo, data, kurs, data kursu, waluta, rodzaj pracy, długość stażu, 
czy pracownik posiada kwalifikacje mechanika lub inkasenta (T/N),  kwota, składniki płacy minimalnej w 
innych krajach (stawka, kwota, waluta, czas, ilość, wzór, typ składnika)) 

 

 

NIEOBECNOŚĆ 
Zawiera informacje na temat nieobecności pracownika. 

Opis 

Identyfikator nieobecności 
Identyfikatora dnia  
Identyfikator kierowcy  
Data rozpoczęcia nieobecności 
Data zakończenia nieobecności 
Numer dokumentu 
Ilość godzin nieobecności 

 

ODCINEK ZAGRANICZNY 
Zawiera informacje o odcinkach zagranicznych kierowców. 

Opis 

Identyfikator odcinka zagranicznego 
Identyfikator kierowcy  
Data rozpoczęcia odcinka zagranicznego 
Data zakończenia odcinka zagranicznego 
Państwo docelowe 
Państwo odcinka 
Czy państwo odcinka obsługuje minimalne wynagrodzenie (T/N) 
Rodzaj przewozu osób na terytorium Austrii (regularny/okazjonalny) 
 

NADGODZINY 
Zawiera informacje na temat przeniesionych godzin nadliczbowych. 
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Opis 

Identyfikator przeniesionej nadgodziny 
Identyfikator kierowcy 
Dzień, z którego przeniesiono godz. nadliczbowe 
Miesiąc, na który zostały przeniesione godz. nadliczbowe  
Ilość dodatków 50% lub dodatków zadaniowych 
Ilość dodatków 100% 
Ilość podstaw 50% 
Ilość podstaw 100% 
Czy godz. nadliczbowe zadaniowe (T/N) 
Identyfikator zadania  

 

ODDAWANIE 
Zawiera informacje na temat oddanych godzin nadliczbowych lub dni wolnych pracownika. 

Opis 

Identyfikator oddawania 
Identyfikator kierowcy  
Dzień, z którego oddano godz. nadliczbowe lub dzień wolny 
Dzień, w którym oddano godz. nadliczbowe lub dzień wolny 
Ilość godzin 
Ilość dodatków 50% lub dodatków zadaniowych 
Ilość dodatków 100% 
Co jest oddane ([bez wniosku, na wniosek, wolne za dodatkowy dzień wolny, wolne za niedzielę, 
wolne za święto, dyżur 100%, dyżur 50%, zadaniowe na wniosek, zadaniowe bez wniosku) 
Ilość godz. nadliczbowych zasadniczych 
Ilość godz. nadliczbowych zasadniczych 50% 
Ilość godz. nadliczbowych zasadniczych 100% 
Identyfikator zadania  
Identyfikator przeniesionej godz. nadliczbowej  
Czy oddane godz. nadliczbowe zostały potrącone w dniu wystąpienia i dodane w dniu oddania 
Czy czas wolny za godz. nadliczbowe oddane w innym miesiącu jest czasem niepłatnym 
 

ZADANIE 
Zawiera informacje na temat zadań pracownika zatrudnionego w zadaniowym systemie pracy. 

Opis 

Identyfikator zadania 
Identyfikator kierowcy  
Początek zadania 
Koniec zadania 
Ilość godz. nadliczbowych w zadaniu, pomniejszone o godz. przeniesione do oddania i oddane w 
okresie rozlicz. 
Ilość godz. nadliczbowych w zadaniu przeniesionych do oddania w okresie rozlicz. 
Ilość oddanych godz. nadliczbowych z zadania w okresie rozlicz. 
Opis zadania 
Czy zadanie obejmuje dni wolne 
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5.5 Flota i Spedycja 

 

AWARIA 
Zawiera informacje o awarii pojazdu. 

Opis 

Identyfikator  awarii 
Identyfikator pojazdu 
Identyfikator kierowcy 
Data rozpoczęcia awarii 
Data końca awarii 
Przedmiot awarii 
Stan licznika 
Opis 

 

BADANIA 
Zawiera informacje o badaniach kierowcy. 

Opis 

Identyfikator badania 
Identyfikator kierowcy 
Data badania 
Data następnego badania 
Rodzaju badania 
Data wykonania 

 

KOSZT 
Zawiera koszt powiązany z kierowcą lub pojazdem. 

Opis 

Identyfikator kosztu 
Rodzaj kosztu  
Miejscowość 
Państwo 
Kwota 
Waluta 
Data rozliczenia kosztu 
Identyfikator faktury powiązanej z kosztem 
Numer dokumentu 
Identyfikator powiązanego rekordu (KIEROWCA, POJAZD, DELEGACJA) 
Uwagi 

 

NAPRAWA 
Zawiera informacje o naprawach pojazdu 

Opis 

Identyfikator naprawy 
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Identyfikator pojazdu 
Identyfikator firmy wykonującej naprawę 
Data rozpoczęcia naprawy 
Data zakończenia naprawy 
Opis naprawy 
Koszt naprawy 

 

 

 

NOTA 
Zawiera informacje o notach korygujących. 

Opis 

Identyfikator noty korygującej 
Identyfikator firmy  
Identyfikator adresu 
Numer dokumentu 
Data wystawienia 
Treść korygowana 
Treść prawidłowa 
Numer korygowanego dokumentu 
Data wystawienia korygowanego dokumentu 
Data sprzedaży korygowanego dokumentu 
Miejsce wystawienia noty 

 

UBEZPIECZENIE 
Zawiera informacje o ubezpieczeniu pojazdu. 

Opis 

Identyfikator ubezpieczenia 
Numer polisy 
Numer dodatkowy 
Identyfikator pojazdu 
Data początku ważności ubezpieczenia 
Data końca ważności ubezpieczenia 
Rodzaj ubezpieczenia 
Koszt netto ubezpieczenia 
Czy koszt ubezpieczania jest rozłożony na raty (T/N) 
Identyfikator firmy ubezpieczającej 
Uwagi dotyczące ubezpieczenia 
Identyfikator kosztu  

 

 

PODATEK 
Zawiera informacje o podatku powiązanym z pojazdem. 

Opis 
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Identyfikator podatku 
Rodzaj podatku  
Początek obowiązywania podatku 
Koniec obowiązywania podatku 
Data płatności 
Kwota 
Czy płatność za podatek została wykonana (T/N) 
Identyfikator pojazdu  
Opis 
Data zapłacenia za podatek 
Identyfikator kosztu 
Identyfikator firmy  
Numer dodatkowy 

 

SZKODA 
Zawiera informacje o szkodach samochodu. 

Opis 

Identyfikator szkody 
Numer szkody 
Data powstania szkody 
Data zgłoszenia szkody 
Opis szkody 
Opis czynności 
Kwota do zapłaty 
Termin płatności 
Uwagi 
Identyfikator kierowcy  
Czy kierowca jest poszkodowanym (T/N) 
Czy wezwano policję (T/N) 
Imię i nazwisko sprawcy szkody 
Numer polisy sprawcy 
Identyfikator firmy  
Identyfikator samochodu  
Czy płatność z polisy 
Opis płatności 
Rodzaj ubezpieczenia 
Data dodania szkody 
Identyfikator kosztu 

 

KARTA KIEROWCY 
Zawiera dane karty kierowcy. 

Opis 

Identyfikator karty kierowcy 
Identyfikator samochodu  
Identyfikator kierowcy  
Data rozliczenia  
Data wyjazdu  
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Data powrotu  
Nr karty 
Licznik wyjazdu  
Licznik powrotu 
Uwagi  
Kilometry puste w kraju 
Kilometry ładowne w kraju 
Kilometry puste za granicą 
Kilometry ładowne za granicą 

 

POZYCJE KARTY KIEROWCY 
Zawiera informacje o pozycjach karty kierowcy. 

Opis 

Identyfikator pozycji karty 
Identyfikator karty kierowcy  
Identyfikator firmy (kontrahenta) 
Data rozpoczęcia zdarzenia 
Data zakończenia zdarzenia 
Waga ładunku 
Miejscowość początkowa 
Miejscowość końcowa 
Stan licznika na początku zdarzenia 
Stan licznika na końcu zdarzenia 
Rodzaj ładunku 
Identyfikator zlecenia 

 

FAKTURA 
Zawiera informacje o fakturach. 

Opis 

Identyfikator faktury 
Numer faktury 
Data wystawienia 
Data sprzedaży 
Termin zapłaty 
Identyfikator firmy 
Identyfikator konta  
Sposób płatności 
Czy zapłacono (T/N) 
Uwagi 
Rodzaj faktury 
Osoba wystawiająca 
Kurs waluty 
Waluta 
Data kursu waluty 
Komentarz 
Wartość netto 
Wartość brutto 
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Kwota zapłacona 
Kwota odsetek 
Data wysłania faktury 
Identyfikator adresu  
Osoba odbierająca 
Numer wewnętrzny 

 

POZYCJE FAKTURY 
Zawiera informacje  o pozycjach faktury. 

Opis 

Identyfikator pozycji faktury 
Identyfikator faktury 
Nazwa pozycji 
Ilość 
Jednostka miary 
Cena netto 
Rabat 
Stawka Vat  
Waluta 
Kurs waluty 
Opis pozycji 
Tabela kursu 
Data kursu waluty 
Czy rabat procentowy (T/N) 
Wartość netto 
Wartość brutto 

 

WEZWANIE 
Zawiera informacje dotyczące wezwania do zapłaty. 

Opis 

Identyfikator  wezwania 
Numer dokumentu 
Identyfikator faktury 
Rodzaj dokumentu 
Data wystawienia 
Data wysłania 
Termin płatności 
Identyfikator firmy 
Uwagi 
Data stanu płatności 

 

PŁATNOŚĆ 
Zawiera informacje o płatnościach dla faktury. 

Opis 

Identyfikator płatności 
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Identyfikator faktury 
Kwota 
Sposób płatności 
Data płatności 
Waluta 

 

ZLECENIE 
Zawiera informację o zleceniu. 

Opis 

Identyfikator zlecenia 
Typ zlecenia 
Status zlecenia 
Numer zlecenia 
Identyfikator pojazdu 
Identyfikator zleceniodawcy 
Data utworzenia 
Data otwarcia 
Data zamknięcia 
Kilometry krajowe/zagraniczne, planowane/rzeczywiste, puste 
Numer CRM 
Data CRM 
Czy zlecenie własne (T/N) 
Identyfikator firmy 
Numer referencyjny 
Nr  obcy 
Warunki zlecenia 
Uwagi 
Identyfikator kierowcy 
Załadunek/rozładunek (data, identyfikator firmy, identyfikator adresu, osoba kontaktowa, stan licznika) 
Identyfikator kosztu 
Ładunek (ilość, waga, nazwa, długość, wysokość, szerokość, ADR (T/N), grupa, klasa) 
Trasa 
Palety (rodzaj, liczba pobranych, liczba uszkodzonych, liczba zwróconych) 
Identyfikator faktury 
Fracht przewoźnika netto/brutto 
Czy ADR (T/N) 
Kontenery (numer kontenera, typ, numer odprawy, miejsce odprawy) 
Płatność (cena, waluta, data kursu, kurs waluty, opis, stawka vat, sposób płatności, termin płatności, data 
płatności, ilość, jednostka miary, rodzaj płatności)  

 

 

5.6 GBOX 

 

GPS 
Zawiera informacje o odczytanych pozycjach gps dla pojazdu. 
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Opis 

Numer urządzenia 
Identyfikator pojazdu 
Identyfikator zdarzenia 
Identyfikator kierowcy  
Prędkość 
Obroty 
Stan licznika 
Szerokość geograficzna 
Długość geograficzna 
Stan paliwa 
Spalanie 

 

 
 

5.7 BRAMKA SMS 

 

SMS 
Zawiera informacje o wysłanych/odebranych wiadomości SMS. 

Opis 

Identyfikator sms 
Rodzaj wiadomości 
Numer telefonu 
Treść SMS-a 
Czas wysłania 
Kontakt SMS (nazwisko, imię, e-mail, numer telefonu, identyfikator firmy, język) 
Status wiadomości 

 

 


