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Norma zu Ŝycia paliwa                           
na 100 km przebiegu
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Pojazd sprawny do wyjazdu
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Zleca wyjazd

godz. pracy

WYNIKI

Podpis kierowcy ................................... ...............................

ZuŜycie paliwa

wg norm po 
uwzgl ędnieniu 

poprawekWYJAZD

Data

Uwagi:

Promie ń wyjazdu

Deklaracja na wyjazd poza 
promie ńW razie niemo Ŝności powrotu pojazdu w tym samym dniu do miejsca stał ego postoju, tj. przy dalszych jazdach, dysponuj ący 

pojazdem obowi ązany jest codziennie odnotowa ć w działce 18 czas, tj. godzin ę i minut ę rozpocz ęcia pracy (wyjazdu) i czas 
ukończenia (przyjazd). W działce 18 kierowca wpisuje uw agi o stanie technicznym pojazdu samochodowego, wyd arzenia w drodze, 
opó źnienia, przestoje, zmian ę ogumienia itp.
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Wyniki obliczył ................................... ..
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