
 
 

  

AKTYWACJA KONTA SIPSI NA NOWEJ 
PLATFORMIE  -LIPIEC 2019 

We wtorek, 16 lipca 2019 roku, dostępna jest nowa wersja SIPSI: 
https://www.sipsi.travail.gouv.fr/auth/login. 

Jeśli byłeś już użytkownikiem SIPSI, musisz zresetować swoje hasło, aby 
kontynuować korzystanie z konta w tej nowej wersji. Aby utworzyć nowe hasło, 

kliknij na zakładkę "Zapomniałem hasła".Aby uzyskać więcej informacji na temat 
aktywacji konta w nowej wersji SIPSI,patrz strony: 1-3. 

Każdy pracodawca znajdujący się poza Francją, planujący świadczenie usług na 
terenie Francji, musi przed rozpoczęciem świadczenia usług we Francji złożyć 
wstępną deklarację dotyczącą delegowania swoich pracowników do Inspekcji 

Pracy w miejscu, w którym usługa jest wykonywana. Formalność ta dotyczy 
również przewoźników, którzy muszą przedstawić zaświadczenie o delegowaniu 

właściwe dla ich branży.  Delegowanie pracowników we własnym imieniu 
pracodawcy jest obecnie zwolnione z takich formalności deklaratywnych.  Na tej 

stronie internetowej możesz przeprowadzić tę formalność w bezpiecznych i 
uproszczonych warunkach. 

Po zakończeniu procedury składania deklaracji online będzie można wydrukować 
deklarację i pobrać kopie do wysłania do partnerów/kontrahentów. 

Przez cały okres delegowania pracownicy korzystają z niektórych przepisów 
francuskiego prawa pracy, w szczególności w zakresie minimalnego 
wynagrodzenia i czasu pracy W świetle nowości, IMPOL jak zaufany 

przedstawiciel firm delegujących pracowników do Francji, pomoże Ci przejść 
każdy krok związany ze zmianami. 

W ramach pytań pozostajemy do dyspozycji na reprezentacja.francja@gmail.com  
lub telefonicznie. 

Z pozdrowieniami, 

Zespół IMPOLu  

www.impolsarl.com  

 

 

      

Pomagamy w delegowaniu pracowników do Francji z sukcesem od 
ponad dekady! 

https://www.sipsi.travail.gouv.fr/auth/login
mailto:reprezentacja.francja@gmail.com
http://www.impolsarl.com/
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Badania krajowe : 

 

 
 

Nowa wersja SIPSI : 

 Jak aktywować konto?? 
 
 
 
 

 

• Jesteś już użytkownikiem SIPSI i chcesz kontynuować posiadanie konta w nowej 

wersji teleusługi: nie ma żadnych konkretnych kroków do wykonania, Twoje konto 

"firmy zagranicznej" jest zwykle przejmowane, z jego archiwum. 

 
• Przypadek szczególny: jeżeli wskazali Państwo Francję jako kraj, w którym firma 

posiada konto SIPSI, nie zostanie ono uwzględnione w nowej wersji. Dlatego 

konieczna jest zmiana kraju firmy zagranicznej na poziomie Twojego konta, jeśli 

chcesz nadal przechowywać je do celów archiwizacyjnych. Aby korzystać z nowej 

wersji SIPSI, trzeba będzie utworzyć nowe dodatkowe konto w celu realizacji 

przyszłych deklaracji. 

 
 
 

 
• Aby odzyskać swoje konto w nowej wersji SIPSI, pierwszym krokiem jest stworzenie 

nowego hasła. W tym celu należy wejść na stronę https://www.sipsi.travail.gouv.fr . 
 

• Po wejściu na stronę główną, możesz kliknąć na kartę : 

 

 
• Następnie zostaniesz poproszony o podanie swojego ID (adresu e-mail użytego przy 

tworzeniu konta SIPSI) i uzupełnienie captcha. 

 
• Następnie otrzymasz wiadomość e-mail, wysyłającą Cię do formularza w celu 

wybrania nowego hasła: 

2 - Znajdź moje konto w nowej wersji SIPSI. 

1 - Przed uruchomieniem / Aktualna wersja SIPSI 

https://www.sipsi.travail.gouv.fr/
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• Jeśli nie otrzymałeś maila, nie zapomnij sprawdzić folderu SPAM w swoim mailu. 

• Po utworzeniu nowego hasła, możesz teraz uzyskać dostęp do swojego konta w 

nowej wersji SIPSI, wprowadzając swoją nazwę użytkownika (e-mail użyty podczas 

początkowego tworzenia konta) i hasło. 

 
• Ta sama procedura musi być powtórzona dla każdego konta, jeśli masz kilka kont w 

SIPSI. 

 
 
 
 

• Po zalogowaniu się na swoje konto w nowej wersji SIPSI, zaleca się sprawdzenie, czy 

wszystkie informacje o Twojej firmie są aktualne. 

 
• Aby to zrobić, możesz wejść do sekcji "moje konto" i sprawdzić, czy wszystkie podane 

informacje są kompletne i aktualne: 
 

• Ważne : Dla firm z numerem VAT sprawdź, czy jest on dobrze wypełniony, ponieważ to 

kryterium jest teraz obowiązkowym i wiążącym kryterium korzystania z konta SIPSI i 

wypełniania deklaracji oddelegowania. 

3 - Weryfikacja zgodności mojego rachunku bankowego 
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• Jeśli brakuje jakichś informacji lub są one nieważne (np. miasto urodzenia lidera), możesz 

napotkać trudności lub blokady w korzystaniu z SIPSI. 

 
 
 

•  

• W ramach opracowywania tej nowej wersji, szereg zmian (więcej informacji można znaleźć 

na stronie internetowej Ministerstwa Pracy).  zostało wykonane. Może to mieć wpływ na 

wypełnienie deklaracji, których jeszcze nie złożyłeś. 

 
• Aby się z nimi zapoznać, można przejść do tabeli "deklaracji nieprzekazanych" na 

stronie głównej SIPSI: 
 

• Z tego miejsca możesz wybrać deklarację, której wypełnienie chcesz kontynuować klikając na 

ikonę "ołówek". 

 
• Być może trzeba będzie wprowadzić pewne zmiany, aby upewnić się, że zgłoszenie jest 

zgodne z nowymi zasadami: 

 
o Daty wykonania usługi są obecnie ograniczone do okresu 6 miesięcy, w razie 

potrzeby z możliwością przedłużenia; 

o Miejsca obsługi są obecnie ograniczone do 5 na deklarację; 

o Dodatkowe informacje dotyczące Państwa przedstawiciela, jego mianowanie należy 

zamieścić bezpośrednio w oświadczeniu; 

o Informacje na temat zidentyfikowanej działalności usługi, która jest sklasyfikowana 

zgodnie z nomenklaturą NACE w tej nowej wersji SIPSI; 

o Wynagrodzenie oddelegowanego(-ych) pracownika(-ów) ze stawką godzinową (a nie 

miesięcznym). 

 
 
 
 

• Jeśli masz jakiekolwiek trudności lub pytania, nie wahaj się wysłać e-maila na poniższy  adres: 

dgt.declaration-psi@travail.gouv.fr 

4 - Weryfikacja informacji zawartych w nie przesłanych zgłoszeniach o oddelegowaniu 

 

 

Dane 

https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/formulaires-et-teledeclarations/etrangers-en-france/article/detachement-de-travailleurs-declaration-prealable-de-detachement-109542
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/formulaires-et-teledeclarations/etrangers-en-france/article/detachement-de-travailleurs-declaration-prealable-de-detachement-109542
mailto:dgt.declaration-psi@travail.gouv.fr

