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Zlecenie 
odbycia podróży służbowej na obszarze kraju

Parafka    paraFka

Nr zlecenia

Imię i nazwisko 
osoby delegowanej

Cel wyjazdu 
służbowego

Termin odbycia 
podróży od:   

–
   

–
      r.

do
  

–
   

–
      r.

Miejsce 
rozpoczęcia 
podróży

Miejsce 
zakończenia 
podróży

Środek lokomocji Kwota 
pobranej zaliczki

Data
  

–
   

–
      r.

Podpis 
zlecającego 
wyjazd

i. ustalenie kosztów podróży służbowej

a) przejazdy wg biletów / rachunków

wyjazd przyjazd Koszty przejazdu 
wg rachunkówMiejscowość data godzina Miejscowość data godzina

b) przejazdy wg ewidencji przebiegu pojazdów

Marka samochodu Pojemność silnika

Nr rejestracyjny 
samochodu

Stawka za 1 km 
przebiegu

Data
Godzina:

Trasa przejazdu Ilość przejecha-
nych km Koszty przejazdu

wyjazdu przyjazdu
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niniejszym kwituję odbiór kwoty:

Kwota

Data
  

–
   

–
      r.

ii. rozliczenie kosztów podróży służbowej

Razem koszty przejazdów

Noclegi 
wg rachunków Razem koszty 

noclegów
Noclegi - ryczałt

diety:

inne 
wydatki

L.P. Rodzaj kwota

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Razem inne wydatki

ogółem wydatki:

1. Niniejszy rachunek przedkładam:

Imie i nazwisko

Data
  

–
   

–
      r.

Podpis 
delegowanego

2. Rachunek sprawdzono pod wzgl. merytorycznym i formalnym:

Data
  

–
   

–
      r.

Podpis

3. zatwierdzono do wypłaty kwotę:

Kwota zł do zwrotu   gotówką       na konto bankowe

WYPEŁNIA DELEGOWANY

Podpis Delegowanego

DELEGOWANY
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