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I. ZKO3 Trans  

  

Wypełnienie zaświadczenia jest możliwe na stronie:   

https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495

c94b3e826701443e5&pn=B0d66e914664149109b455bce26ceca4a&lang=en  

Na stronie głównej należy wybrać język:  

  

1) Dane dotyczące pracodawcy oraz osoby upoważnionej:   

 

https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B0d66e914664149109b455bce26ceca4a&lang=en
https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B0d66e914664149109b455bce26ceca4a&lang=en
https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B0d66e914664149109b455bce26ceca4a&lang=en
https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B0d66e914664149109b455bce26ceca4a&lang=en
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*1 Osoba upoważniona do reprezentowania pracodawcy wobec organów i urzędów - należy 

wskazać osobę ponoszącą odpowiedzialność karną za przedsiębiorstwo.  

Uwaga: Można dokonać przeniesienia odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów ustawy 

na odpowiednią osobę, sporządzając dla niej pisemne ustanowienie odpowiedzialnego 

przedstawiciela na podstawie § 24 ust. 1 cyfra 1 austriackiej ustawy o zwalczaniu dumpingu 

płacowego i socjalnego (LSD-BG). Takie ustanowienie należy przesłać drogą elektroniczną razem 

z formularzem ZKO1-A i podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody ZKO1-Z. Dopiero po 

wpłynięciu ustanowienia do Centralnej Jednostki Koordynującej nabiera ono ważności.  

2) Osoba upoważniona do kontaktów na podstawie § 23 LSD-BG:  

 

*1 W przypadku delegowania pracowników mobilnych (kierowców) w branży transportowej 

(transport towarów i przewóz osób) osobą, która jest upoważniona do kontaktów, jest 

poszczególny (delegowany) kierowca pojazdu, chyba że nastąpiło zgłoszenie innej osoby 

zamieszkałej na stałe w Austrii i posiadającej uprawnienia profesjonalnego pełnomocnika stron 

jako osoby upoważnionej do kontaktów.  

Jeżeli środek transportu nie jest drogowym pojazdem mechanicznym (np. statek), wówczas 

zgodnie z przepisami § 19 ust. 3 cyfra 3 austriackiej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego 

i socjalnego (LSD-BG) należy wskazać osobę upoważnioną do kontaktów z grona delegowanych 

pracowników lub alternatywnie zgodnie z przepisami § 21 ust. 2 cyfra 4 austriackiej ustawy 

o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (LSD-BG) zgłosić inną osobę przebywającą na 

stałe w Austrii i posiadającą uprawnienia profesjonalnego pełnomocnika stron jako osobę 

upoważnioną do kontaktów.  
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Uwaga dodatkowa: Jeżeli poszczególny kierowca jest osobą upoważnioną do kontaktów, nie 

należy wypełniać tych pól.  

Do profesjonalnego reprezentowania stron jako pełnomocnik uprawnieni są: doradca 

podatkowy, adwokat, biegły rewident, notariusz.  

3) Okres delegowania:  

 

*2 Początek delegowania do Austrii i okres ważności (6 miesięcy) - należy podać dzień (początek 

delegowania), w którym po raz pierwszy jeden z pracowników wymienionych  w zgłoszeniu 

zostaje delegowany. Poczynając od tej daty zgłoszenie delegowania wskazanych w nim 

pracowników i pojazdów jest ważne 6 miesięcy. System elektronicznego zgłaszania 

automatycznie oblicza okres ważności zgłoszenia („ważne do”); nie można zmienić ręcznie 

wskazanej tam daty.  

Uwaga dodatkowa Jeżeli w okresie ważności pierwszego zgłoszenia delegowania mają 

pracować kolejni – dotychczas niezgłoszeni – pracownicy lub mają zostać wykorzystane do 

pracy kolejne - dotychczas niezgłoszone – pojazdy, należy dokonać ich zgłoszenia za pomocą 

formularza „domeldowanie pracowników lub pojazdów” ZKO3 Trans AE-M:  

https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e31 

45f28adeacc34a476f8d&pn=B049a9a1f7cde40ffb5ad44630685efb5&lang=pl  

Należy pamiętać, że takie domeldowania nie przedłużają okresu ważności zgłoszenia.  

 

 

 

 

 

https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn=B049a9a1f7cde40ffb5ad44630685efb5&lang=pl
https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn=B049a9a1f7cde40ffb5ad44630685efb5&lang=pl
https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn=B049a9a1f7cde40ffb5ad44630685efb5&lang=pl
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4) Numery rejestracyjne:  

 

*3 - Numer(y) rejestracyjne pojazdów mechanicznych kierowanych przez pracownika(ów) 

wskazanych w punkcie 5.  

Drogowe pojazdy mechaniczne to: samochody osobowe, samochody ciężarowe, furgonetki, 

pojazdy członowe (ciągniki siodłowe z naczepą), ciągniki siodłowe lub autobusy.  

Uwaga dodatkowa  Jeżeli w okresie ważności zgłoszenia delegowania ma zostać użyty kolejny – 

dotychczas niezgłoszony – pojazd, wówczas należy dokonać jego zgłoszenia za pomocą 

formularza „domeldowanie pojazdów” (druk jw. w przypadku domeldowania kierowców).  

 

5) Zgłoszenie pracowników:  
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6) Notatki oraz dane dotyczące obywateli państw trzecich:  
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7) Zapisanie nieskończonego formularza (pkt nieobowiązkowy):  

a)    

  

  

  

  

  

  

  

  

b)    

  

  

  

  

  

 

c)    
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d) Po ponownym wejściu na stronę główną należy wybrać opcję załadowania już rozpoczętego 

formularza:  

 

 

 

 

e)    

  

  

  

  

  

  

  

  

 

f)    

  

  

  

  

  

  

g)    
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8) Strona kontrolna zaświadczenia – należy zweryfikować wprowadzone dane:  
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9) Wysłanie zaświadczenia:  
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Strona końcowa – po wysłaniu formularza pojawi się okno z możliwością zapisu. Plik należy 

zapisać w bezpiecznym miejscu na komputerze:  

  

 
  

  

 
  

    

Centralna Jednostka Koordynująca nie przesyła żadnego potwierdzenia odbioru 

przesłania zgłoszenia.  
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II. ZKO3 Trans AE-M  

Wypełnienie zaświadczenia jest możliwe na stronie:   

https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e31 

45f28adeacc34a476f8d&pn=B049a9a1f7cde40ffb5ad44630685efb5&lang=pl  

Celem zaświadczenia ZKO3-T AE-M jest zmiana danych wprowadzonych na formularzu 

głównym, domeldowanie nowego pracownika lub/i nowego numeru rejestryjnego. Okres 

delegowania nie może być dłuższy niż głównego zgłoszenia.  

Nie ma możliwości wykonania w tym samym formularzu jednocześnie korekty zgłoszenia oraz 

domeldowania.  

Przed przystąpieniem do wypełniania należy przygotować zgłoszenie główne w celu 

potwierdzenia wymaganych danych.  

 

https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn=B049a9a1f7cde40ffb5ad44630685efb5&lang=pl
https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn=B049a9a1f7cde40ffb5ad44630685efb5&lang=pl
https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn=B049a9a1f7cde40ffb5ad44630685efb5&lang=pl
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*1 – w celu domeldowania pracowników mobilnych należy przygotować dane o okresie 

delegowania zgłoszonym na głównym zaświadczeniu. Pozostałe pola są identyczne jak     

w ZKO3-T.  

*2 – w celu domeldowania numerów rejestracyjnych kolejnych samochodów należy 

przygotować dane o okresie delegowania zgłoszonym na głównym zaświadczeniu. Pozostałe 

pola są identyczne jak w ZKO3-T.  

*3 – To zgłoszenie umożliwia sprostowanie danych osobowych jak nazwisko, imię, data 

urodzenia itp. pracowników już uprzednio zgłoszonych. Wszystkie pola są identyczne jak 

w ZKO3-T.  

W polu uwagi przy korekcie wystawionego zaświadczenia należy wskazać, które pola ulegają 

zmianie np. Falsch Höhe € (Bruttobetrag) "8,46" ; falsch Beginn des Arbeitsverhältnisses beim 

ausländischen Arbeitgeber "16.10.2017" ; falsch Art der Tätigkeit und Verwendung der 

Arbeitnehmerin/des Arbeitnehmers "transport towaru" (błędna stawka godzinowa "8,46", 

błędna data zatrudnienia "16.10.2017", błędny rodzaj wykonywanej pracy "transport towaru"). 

*4 – To zgłoszenie umożliwia sprostowanie zgłoszonych nieprawidłowych danych pojazdu. 

Należy przygotować dane błędnie zgłoszonych numerów rejestracyjnych. Wszystkie pozostałe 

pola są identyczne jak w ZKO3-T.  

*5 oraz*6 – Wszystkie pola są identyczne jak w ZKO3-T.  

  

 

Domeldowania/sprostowania należy załączyć do zgłoszenia pierwotnego, a kierowca 

pojazdu musi je mieć ze sobą w pojeździe od chwili wjazdu na terytorium Republiki Austrii. 


