
 
Zasady współpracy z Trafik 

 

Witaj w gronie partnerów Trafik. 

Aby nasza współpraca przebiegała efektywnie i bezproblemowo, przygotowaliśmy ten oto dokument. 

Podkreśli on zasady, które obowiązują nas jak i partnerów z nami współpracujących. 

 

1. Dokumenty 

 

• Wszystkie dokumenty dotyczące współpracy z nami można wygenerować na stronie 

www.trafikpartner.com. 

• Dokumenty należy wygenerować elektronicznie. W przypadku podpisu ręcznego, 

dokumenty proszę przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby. 

• Studenci oraz uczniowie – prosimy o przesłanie skanów legitymacji, która stwierdza 

posiadanie praw studenta czy ucznia. Dodatkowo prosimy o dostarczenie skanu 

zaświadczenia z dziekanatu/sekretariatu informującym o tym statusie. Dokument 

ten powinien być wystawiony w terminie do 30 dni od dnia doręczenia go do nas. 

• Renciści – prosimy o przesłanie decyzji o przyznaniu renty oraz orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności 

• Rozliczenie może być wykonane dopiero po dostarczeniu nam kompletu 

wymaganych dokumentów oraz podpisaniu umowy zlecenie. 

 

2. Kontakt z Trafik 

 

• Głównym kanałem komunikacji jest e-mail biuro@trafikpartner.com, to tutaj załatwiamy 

wszystkie bieżące sprawy związane z naszą współpracą. 

• Do dyspozycji naszych partnerów jest również infolinia trafik +58 558 88 69, czynna w dni 

robocze w godzinach 9:00-18:00. Jednak, aby odnaleźć Twoją sprawę i tak będziemy 

potrzebowali do tego komunikacji mailowej, większości spraw nie jesteśmy w stanie załatwić 

„na telefon” bez spojrzenia w sprawę czy dane rozliczenie. 

• Na adres e-mail wysyłane jest powiadomienie o gotowym rozliczeniu. Rozliczenie ukazuje 

każdą kwotę, która powoduje wartość dodaną lub ujemną w rozliczeniu. 

• Wysyłka rozliczeń odbywa się poprzez panel rozliczeniowy, który znajduje się pod adresem: 

https://panel.trafikpartner.com/ 

• Każdy z użytkowników, dla którego istnieje aktualne rozliczenie w systemie, otrzyma swój 

login oraz tymczasowe hasło do zalogowania się. Hasło tymczasowe można zmienić na inne 

dowolnie przez siebie wybrane po pierwszym logowaniu. 

 

Zanim wyślesz do nas jakieś pytanie, sprawdź najpierw dział „najczęstsze pytania” na naszej stronie 

internetowej: https://trafikpartner.com/faq/. 

 

Tam zostały szczegółowo już opracowane pytania, które najczęściej padają od naszych partnerów. 

Zaoszczędzi to czasu Tobie i nam. Oczywiście jeśli nie znajdziesz tam odpowiedzi na swoje pytanie, 
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napisz do nas. Dodatkowo każda z aplikacji i wszystkie zagadnienia opisane są na podstronie danej 

aplikacji w zakładkach zostań kierowcą lub zostań kurierem. 

 

3. Opłaty dodatkowe 

 

Staramy się utrzymać najniższą cenę współpracy i być w porządku wobec kierowców i dostawców 

korzystających tylko z rozliczeń, w związku z tym za dodatkowe usługi są potrącane niewielkie opłaty 

dodatkowe: 

 

• Wystawienie zaświadczenia o zarobkach lub innego dokumentu związanego ze współpracą – 

25 zł (przesłanie skanu) + 25 zł za przesłanie pocztą (list polecony) 

• Formalności związane z legalizacją cudzoziemców – 100 zł 

• Obsługa komornicza lub jakakolwiek obsługa zajętej wierzytelności – 30 zł za każde pismo 

• Obsługa dokumentów urzędowych – 30 zł za każde pismo + 25 zł za przesłanie pocztą (list 

polecony) 

• Wykonanie wypisu z licencji taxi na dany pojazd – 22 zł za każdą gminę, w której wypis został 

wydany 

• Opłata za brak aktywności przy aktywnej umowę zlecenie – 25 zł za każdy pusty miesiąc, kiedy 

umowa była aktywna (nie rozwiązana) 

• Rezygnacja z jazdy jako kierowca taxi już po uzyskaniu kompletu dokumentów (wypisy z 

licencji, identyfikator) – 100 zł 

• Wysokość innych nieokreślonych powyżej opłat – jeżeli takie wystąpią, ustalamy wspólnie 

według poniesionego kosztu czy wymaganego nakładu pracy 

 

4. Rozliczenia 

 

Poniżej znajduje się tabela zawierająca koszty pojedynczego rozliczenia: 

 

Nazwa aplikacji Osoby fizyczne Rozliczenie b2b* 

Uber & Bolt & Freenow 30 zł 25 zł 

Glovo 25 zł 25 zł 

Xpress delivery 25 zł 25 zł 

Stuart 25 zł 25 zł 

Uber Eats 25 zł 25 zł 

WoZo 25 zł 25 zł 

Bolt Food 25 zł 25 zł 

 

*Podane ceny są netto, za jedną osobę w obsługiwanej flocie. 

 

Uber, Bolt, Freenow | Uber Eats | Bolt Food | WoZo | Stuart 

 

Rozliczenia są realizowane co tydzień, w każdą środę za poprzedni tydzień lub rzadziej na wyraźną 

prośbę naszego partnera. 

 



Na adres e-mail podany w umowie, w każdą środę, zostanie przesłane powiadomienie o rozliczeniu 

przychodu z aplikacji posiadanych przez danego kierowcę w tygodniu ubiegłym. Jeżeli kierowca nie 

wykonał żadnego kursu w poprzedzającym tygodniu, nie będzie powiadomienia. Poprzedzający 

tydzień oznacza okres od poniedziałku do niedzieli. 

Wprowadziliśmy zasadę „1 zł za rozliczenie, ale nie więcej niż 30 zł tygodniowo” co oznacza, że gdy 

kierowca wykona np. 5 przejazdów zostanie mu pobrane 5 zł prowizji zamiast 30 zł. Opłata 

minimalna miesięczna to 25 zł dla wszystkich osób fizycznych. 

Przelewy realizowane są w każdą środę, ale nie bierzemy odpowiedzialności za sytuacje, na które nie 

mamy wpływu (święta, awarie systemu, opóźnienie przelewów od dostawców aplikacji itp.). Jeżeli 

wydarzy się jakaś awaria, na bieżąco poinformujemy o tym naszych kierowców/kurierów. 

 

Warunkiem wykonania rozliczenia jest przesłanie do Trafik kompletu dokumentów oraz wykonanie 

minimum 25 kursów lub dostaw w miesiącu kalendarzowym. Jeżeli minimalna ilość kursów nie 

zostanie osiągnięta, rozliczenie zostanie wykonane na koniec miesiąca zgodnie ze stanem na ostatni 

dzień miesiąca, z opłatą minimalną 25 zł. W przypadku gdy umowa zlecenie nie zostanie podpisana 

w podanym terminie (najpóźniej w dniu rozpoczęcia dostaw/przejazdów), a zostaną wykonane 

jakiekolwiek dostawy lub osiągnięty przychód (gwarancja godzinowa, bonus itp.), każdorazowo taka 

osoba zostanie wezwana do zwrotu posiadanej gotówki (o ile taka wynika z danego rozliczenia). W 

przypadku braku jej zwrotu, sprawa zostanie skierowana na dalszą drogę postępowania, co może 

wygenerować dodatkowe koszty. 

Opłata minimalna* miesięczna wynosi 25 zł. 

*Kwota oraz opłata minimalna nie dotyczą osób współpracujących na zasadach b2b, tylko osoby 

fizyczne – na umowach zlecenie. 

 

Glovo 

 

Rozliczenia są realizowane co 2 tygodnie w każdy piątek po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Na 

adres e-mail podany w umowie, w co drugi piątek wysyłane jest powiadomienie o dostępnym 

rozliczeniu na panelu rozliczeniowym. Jeżeli dostawca nie uzyskał żadnego naliczenia tj. nie wykonał 

żadnej dostawy ani nie otrzymał tzw. stawki gwarantowanej w danym okresie rozliczeniowym, tabela 

nie zostanie przesłana. 

 

Poprzedzające 2 tygodnie oznaczają okres 2 tygodni od poniedziałku do niedzieli. 

 

Przelewy realizowane są w co drugi piątek, ale nie bierzemy odpowiedzialności za sytuacje, na które 

nie mamy wpływu (święta, awarie systemu, opóźnienie przelewów od partnera Glovo). Jeżeli wydarzy 

się jakaś awaria, na bieżąco poinformujemy o tym naszych partnerów. 

 

5. Gotówka 

 

Uber i Bolt 

 

Kierowca w aplikacjach Uber i Bolt ma prawo przyjmować kursy gotówkowe. Paragon wystawiany jest 

w siedzibie partnera i wysyłany mailowo do klienta. Kierowca nie ma obowiązku wystawiać 

jakiegokolwiek dokumentu bezpośrednio w pojeździe. 



W przypadku współpracy w oparciu o umowę zlecenie oraz umowę najmu pojazdu lub umowę 

zlecenie, należy pamiętać, że cała zgromadzona gotówka zostanie rozliczona jako zaliczka na umowę 

zlecenie. Pamiętaj, że pieniądze które dostałeś do ręki są już faktycznie Twoje i z nich również należy 

się rozliczyć. Jeżeli nie chcesz otrzymywać całości jako zaliczka, wpłać otrzymaną gotówkę do nas. 

 

Glovo 

 

Kwota pobrana gotówką od klientów zostanie rozliczona w oparciu o umowę zlecenie jako zaliczka. 

Wartość gotówki jest Twoim wynagrodzeniem i również podlega składkom ZUS! 

W przypadku gdy wartość Twojej przyjętej gotówki oraz zaliczek okaże się zbyt duża, Twoje saldo na 

koniec okresu rozliczeniowego może okazać się ujemne. W tej sytuacji zostaniesz poproszony o zwrot 

nadmiaru przyjętej gotówki, która ma na celu pokrycie powstałego ujemnego salda. 

 

Osoby, które notorycznie nie będą wywiązywały się z wpłat nadmiaru gotówki, mogą zostać obciążone 

dodatkowymi kosztami zastępstwa procesowego oraz przekazane do obsługi współpracującymi z nami 

firmach windykacyjnych oraz kancelariach prawniczych. Dodatkowo, każdy z takich przypadków 

będziemy zgłaszać do Glovo w celu blokady konta i wyciągnięcia konsekwencji wobec kuriera. 

 

6. Karty paliwowe 

 

Kierowca lub dostawca współpracujący z nami ma możliwość uzyskania karty paliwowej na swój 

własny samochód. Na życzenie kierowcy, możemy zamówić taką kartę na stację Orlen*. Tankowane 

paliwo zostaje rozliczone z przychodem z aplikacji, jest ono również uwzględnione w tabeli 

rozliczeniowej widocznej na panelu rozliczeniowym. Karta umożliwia uzyskanie atrakcyjnych rabatów 

na paliwo. 

 

*Dotyczy osób z umową najmu pojazdu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższe zasady zostały stworzone, aby usprawnić naszą współpracę i zapewnić najwyższy poziom 

obsługi. Staramy się na bieżąco podnosić jakość naszych usług, aby nasza współpraca była miłym 

doświadczeniem godnym polecenia dalej. 

 

Życzymy samych ✩✩✩✩✩ kursów! 

Zespół TRAFIK 


