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Regulamin Promocji „DARMOWE TESTOWANIE OCRK” (dalej „Promocja”) 

z dnia 10.07.2017 r. 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin Promocji”) określa zasady korzystania przez Testującego z Promocji 

organizowanej przez OCRK. 

2. Organizatorem Promocji jest OCRK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą 

w Bielsku-Białej (43-300), ul. Karpacka 24/U2c, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000599829, NIP 5472148876, REGON 243433883 (dalej „OCRK”). 

3. Korzystanie z Promocji oznacza zgodę na warunki określone niniejszym Regulaminem Promocji. 

4. Użyte w Regulaminie Promocji następujące określenia oznaczają: 

a) Analiza - Usługa OCRK, której wynikiem są Raporty dotyczące analizy naruszeń czasu pracy Kierowcy pod 

kątem przestrzegania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 na podstawie zapisów z tachografów cyfrowych. 

b) Dane - komplet informacji koniecznych oraz fakultatywnych dla wykonania przez OCRK Promocji: 

 Dane konieczne – to pliki cyfrowe z karty kierowcy; 

 Dane fakultatywne – wymienione są szczegółowo w Formularzu. 

c) Dzień Roboczy – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

d) Formularz – formularz dostępny na stronie www.ocrk.pl, służący do zgłoszenia przez Testującego udziału 

w Promocji oraz umożliwiający przesłanie Danych. 

e) Kierowca - osoba, która prowadzi pojazd Testującego nawet przez krótki okres, lub która jest przewożona 

w tym pojeździe w celu podjęcia w ramach swoich obowiązków jego prowadzenia w razie potrzeby. 

f) Rozliczenie - Usługa OCRK polegająca na rozliczaniu czasu pracy Kierowców zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa na terenie Polski (m.in. UOCPK, Kodeks Pracy). 

g) Rozliczenie płacy minimalnej – to Usługa OCRK, której wynikiem jest Raport zawierający wartość 

należnego wynagrodzenia na terytorium Niemiec, Francji, Norwegii, Holandii, Włoch i Austrii, 

z uwzględnieniem regulacji prawnych obowiązujących na terenie wskazanych krajów w zakresie 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

h) Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 – Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do 

transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98, jak 

również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85. 

i) Testujący - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

która w okresie 1.01.2017 r. – 09.07.2017 r. nie była Abonentem OCRK w zakresie Usług OCRK objętych 

Umową o świadczenie Usług OCRK (dalej „Umowa”). 

5. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 10.07.2017 r. do odwołania. OCRK ma prawo do zmiany i/lub 

odwołania Promocji bez podania przyczyny. Informacja o zmianie i/lub odwołaniu Promocji zostanie podana 

przez OCRK do wiadomości z jednotygodniowym wyprzedzeniem, poprzez komunikat zawarty na stronie 

internetowej www.viaon.pl. Zmiana i/lub odwołanie Promocji nie będzie dotyczyło Testujących, którzy przed 

Zmianą i/lub odwołaniem Promocji zadeklarowali chęć udziału w Promocji za pośrednictwem Formularza. 

 

§ 2 Warunki korzystania z Promocji  

1. Z Promocji może skorzystać jednorazowo tylko Testujący, który w okresie obowiązywania Promocji dokona 

zgłoszenia poprzez Formularz, zaakceptuje Regulamin Promocji oraz udzieli wymaganych w Formularzu zgód. 

2. Utrata przez Testującego prawa do korzystania z Promocji następuje w przypadku: 

a) Przesłania przez Testującego niekompletnych Danych koniecznych, 

b) Odwołania jakiejkolwiek zgody udzielonej podczas wypełniania Formularza. 

 

 



  
 
 
 
 

 
Wersja 2, Data 17.07.2017 

Strona 2 z 3 
 

Regulamin Promocji „DARMOWE TESTOWANIE OCRK” (dalej „Promocja”) 

z dnia 10.07.2017 r. 

3. Utrata prawa do korzystania przez Testującego z Promocji nie uprawnia Testującego do jakichkolwiek 

roszczeń względem OCRK. 

 

§ 3 Zasady Promocji 

1. W ramach Promocji Testujący ma prawo do: 

a) Nieodpłatnego Rozliczenia (w zakresie zależnym od dostarczonych do OCRK Danych) wskazanego 

Kierowcy za wskazany przez Testującego okres, nie dłuższy niż 3 pełne miesiące kalendarzowe pod 

warunkiem przesłania do OCRK, w Formularzu, Danych koniecznych i pod warunkiem kompletności tych 

Danych. Jeżeli Testujący nie wskaże okresu za jaki OCRK ma wykonać Rozliczenie, OCRK wykona 

Rozliczenie za ostatnie 3 miesiące, dla których Testujący dostarczy kompletne Dane. 

b) Nieodpłatnego Rozliczenia płacy minimalnej (w zakresie zależnym od dostarczonych do OCRK Danych) 

wskazanego Kierowcy za wskazany przez Testującego okres, nie dłuższy niż 3 pełne miesiące 

kalendarzowe, pod warunkiem przesłania do OCRK, w Formularzu, Danych fakultatywnych. Jeżeli 

Testujący nie wskaże okresu za jaki OCRK ma wykonać Rozliczenie płacy minimalnej, OCRK wykona 

Rozliczenie płacy minimalnej za ostatnie 3 miesiące, dla których Testujący dostarczy kompletne Dane. 

c) Nieodpłatnej Analizy czasu pracy wskazanego Kierowcy za wskazany przez Testującego okres nie dłuższy 

niż 1 pełny miesiąc kalendarzowy, pod warunkiem przesłania do OCRK, w Formularzu, Danych koniecznych  

i pod warunkiem kompletności tych Danych. Jeżeli Testujący nie wskaże okresu za jaki OCRK ma wykonać 

Analizę, OCRK wykona Analizę za okres nie dłuższy niż 1 miesiąc kalendarzowy, dla którego Testujący 

dostarczy kompletne Dane, według wyboru OCRK. 

2. Niepodanie przez Testującego Danych fakultatywnych wskazanych w Formularzu skutkować może: 

a) Brakiem Rozliczenia płacy minimalnej; 

b) Wykonaniem Rozliczenia i/lub Rozliczenia płacy minimalnej w oparciu o wynagrodzenie 

minimalne; 

c) Wykonaniem Rozliczenia płacy minimalnej w oparciu o diety i ryczałty zgodne  

z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 r.; 

d) Brakiem uwzględnienia w Rozliczeniu nieobecności całodziennych oraz pracy 

niezarejestrowanej na tachografie. 

3. Po otrzymaniu przez OCRK kompletnych Danych, OCRK wykona dla Testującego nieodpłatne Rozliczenie  

i Analizę, ewentualnie Rozliczenie płacy minimalnej w terminie 10 Dni roboczych, liczonych od dnia 

otrzymania kompletnych Danych – w zakresie zależnym od otrzymanych Danych i zgodnie z postanowieniami 

z § 3 ust. 1 Regulaminu Promocji. OCRK zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu wykonania Rozliczenia 

i Analizy oraz ewentualnego Rozliczenia płacy minimalnej do 20 Dni roboczych bez podania przyczyny, 

z jednoczesnym powiadomieniem Testującego o przedłużeniu, na adres e-mail osoby kontaktowej podany 

w Formularzu, nie później niż 10-go Dnia roboczego od otrzymania kompletnych Danych. 

4. Rozliczenie i Analiza oraz ewentualne Rozliczenie płacy minimalnej zostaną wykonane przez OCRK: 

a)  dla kierowców wykonujących przewóz rzeczy, 

b) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

c) w oparciu o przyjęte przez OCRK założenia.  

Uzyskanie takich wyników możliwe jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia zmian do Dokumentacji 

kadrowo-płacowej obowiązującej u Testującego (m.in. Regulamin pracy kierowców, regulamin 

wynagradzania) proponowanych przez OCRK, co jest możliwe na podstawie odrębnej Umowy zawartej przez 

Testującego z OCRK.  

5. Rozliczenie i Analiza oraz ewentualne Rozliczenie płacy minimalnej przekazane przez OCRK Testującemu  

w ramach niniejszej Promocji stanowi własność OCRK i jest udostępniane Testującemu wyłącznie w celu 

zaprezentowania jakości Usług OCRK.  
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6. OCRK nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez Testującego Rozliczenia i Analizy 

oraz ewentualnego Rozliczenia płacy minimalnej, uzyskanych od OCRK w ramach niniejszej Promocji w innych 

celach niż wskazano w ustępie 5. Testujący nie może wykorzystywać otrzymanych od OCRK Rozliczenia, 

Analizy oraz ewentualnego Rozliczenia płacy minimalnej w ramach prowadzonej przez siebie działalności 

gospodarczej (w celu innym niż zapoznanie się z jakością Usług OCRK, w tym także w celu dokonywania na 

podstawie tych dokumentów operacji, w szczególności finansowych, księgowych, kadrowych lub 

podatkowych). 

 

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego Regulaminu Promocji będzie dostępna dla wszystkich Testujących w siedzibie OCRK,  

u Regionalnych Menadżerów Sprzedaży oraz na stronie internetowej www.viaon.pl. 

2. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszego Regulaminu Promocji będzie rozstrzygał sąd właściwy 

miejscowo dla OCRK. 

 


