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CASE STUDY

Poprawne rozliczanie czasu pracy kierowców i prowadzenie
przejrzystej dokumentacji w Bury Sp. z o.o.
biurowego prowadzone przez OCRK. Ich zakres
obejmuje m.in. właściwą obsługę tachografu podczas
pracy kierowcy oraz zasady postępowania w czasie
kontroli ITD.

Bury Sp. z o.o. istnieje na rynku od 1992 r. Intensywne
działania wykwalifikowanej kadry pracowniczej
doprowadziły w 2002 roku do stworzenia własnej floty
transportowej. Obecnie Bury Transport to 70
zestawów chłodniczych o ładowności do 22500 kg.
Tabor jest nieustannie dostosowywany do potrzeb
klientów. Firma jest posiadaczem certyfikatów AEO
i Przejrzysta Firma. Otrzymała również wyróżnienia
przyznawane przez jury Gazeli Biznesu i Diamentów
miesięcznika Forbes. Spółka jest członkiem ZMPD. Od
maja 2014 roku korzysta z usług Ogólnopolskiego
Centrum Rozliczania Kierowców.

EFEKTY
Wprowadzenie wzorowej dokumentacji oraz właściwe
rozliczanie czasu pracy kierowców pozwoliły na
zoptymalizowanie
kosztów
pracy
kierowców,
zmniejszenie ryzyka występowania roszczeń i spraw
sądowych, które mogłyby zagrozić sprawnemu
funkcjonowaniu firmy. Dodatkowo całodobowe
wsparcie w przypadku kontroli drogowej minimalizuje
uciążliwość tego procesu i koszty z nim związane.
– Dzięki usługom OCRK udało się zmniejszyć wydatki
związane z kosztami pracy o średnio 30%.
Co najważniejsze, wyliczenia są prowadzone w
sposób poprawny i zgodny z literą prawa, dzięki czemu
zminimalizowane zostało ryzyko pozwów za
niewłaściwie rozliczony czas pracy, ryczałty za noclegi
czy diety – mówi Jacek Bury, prezes Bury Sp. z o.o.

WYZWANIE
Przed podjęciem współpracy z OCRK firma Bury nie
korzystała z zewnętrznego usługodawcy zajmującego
się rozliczaniem czasu pracy kierowców. Głównymi
wyzwaniami, które stały wówczas przed spółką Bury,
były: poprawna interpretacja zmieniających się
przepisów, analiza, właściwe wyliczanie i rozliczanie
czasu pracy kierowców.
ROZWIĄZANIE
Firma otrzymała wsparcie ekspertów z OCRK, których
wiedza była budowana latami, m.in. we współpracy ze
służbami kontrolnymi. Doświadczenie specjalistów
pozwoliło
na
przygotowanie
profesjonalnej
dokumentacji i usprawniło prowadzenie ewidencji
czasu pracy kierowców oraz jego właściwego
rozliczania.
Dodatkowym,
równie
cennym
rozwiązaniem są szkolenia dla kierowców i personelu

PODSUMOWANIE
Usługi
Ogólnopolskiego
Centrum
Rozliczania
Kierowców
przyczyniły
się
między
innymi
do prowadzenia poprawnej i przejrzystej dokumentacji
oraz optymalizacji kosztów pracy, dzięki czemu OCRK
zyskało kolejnego zadowolonego klienta.

