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(1) Numer pracodawcy (2) Kod państwa (3) Numer pracownika

(4) Nazwisko

(5) Imię (imiona) (6) Data urodzenia (Dzień.Miesiąc.Rok)

Pełny adres pocztowy w kraju pochodzenia.

(7-8) Ulica, Numer domu

(9) Kod państwa (10) Kod pocztowy (11) Miejscowość

Właściwa instytucja pobierąjaca składki na ubezpieczenie społeczne

(12) Nazwa instytucji (18) Numer ubezpieczenia społecznego pracownika

(13-14) Ulica, Numer domu

(15) Kod państwa (16) Kod pocztowy (17) Miejscowość

Właściwa instytucja pobierająca podatek od dochodów osobistych (urząd skarbowy)

(19) Nazwa urzędu skarbowego (25) Numer podatkowy pracownika

(20-21) Ulica, Numer domu

(22) Kod państwa (23) Kod pocztowy (24) Miejscowość

Okres skierowania do pracy za granicą

(26) Czas trwania skierowania od (Dzień.Miesiąc.Rok) do prawdopodobnie (Dzień.Miesiąc.Rok)

(27)Rodzaj działalności, patrz wykaz działalności 2 str. (28) Szczegółowy opis działalności

(29)Data i podpis pracodawcy lub upoważnionego przedstawiciela (30) Pieczątka firmowa

l Czy udzielił Pan pracownikom urlopu przed oddelegowaniem, który należy uwzględnić?

l Czy płacą Państwo już składki do kasy urlopowej w swoim kraju?

Proszę skontaktować się z odpowiedzialnym opiekunem klienta. Informacje o tym znajdą Państwo również na stronie:

https://www.soka-bau.de/europa/

Podstawowe dane pracownika
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(1) Numer pracodawcy (2) Kod państwa (3) Numer pracownika

Podstawowe dane pracownika

01 Budownictwo naziemne, prace murarskie 13 Sucha zabudowa, montaż okien i drzwi

02 Prace betonowe i żelbetowe 15 Budownictwo podziemne i spec. prace podziemne

03 Prace zbrojarskie 17 Prace układanie kabli i budowa rurociagów

05 Budownictwo z prefabrykatów 19 Roboty ziemne

06 Prace ciesielskie 20 Roboty drogowe

07 Prace elewacyjne 23 Prace rozbiórkowe

08 Prace sztukatorskie i tynkarskie 24 Systemy izolacji termicznej /WDV

09 Prace termoizolacyjne, izolacja dzwiękochłonna, przeciwwilgociowa 25 Wynajem maszyn budowlanych z pers. obsługującym

10Glazury i układanie płyt 26 Inne prace

11 Prace jastrychowe

Wykaz prac

SD AN PL SOKA-BAU-Urlaubsverfahren bei Entsendung auf Baustellen in Deutschland 2/2


