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ROZLICZENIE  ZUŻYCIA  PALIWA 
 

Przebieg     km .................  x  norma  .............. dm3/100  km   =    ..............  dm3                               Przyjętoto  do rozliczenia     .................. 
 
                    km .................  x  norma  .............. dm3/100  km   =    ..............  dm3 ..................                     
 
Urządzenia specjalne: 
 
       czas pracy............... minut    x  norma  ...........dm3/min  =  .............dm3 ................... 
 
       czas pracy............... minut    x  norma  ...........dm3/min  =  .............dm3 ................... 
 

 czas pracy............... minut    x  norma  ...........dm3/min  =  .............dm3 ................... 
 
Praca silnika na postoju:  
 
       czas pracy............... minut    x  norma  ...........dm3/min  =  .............dm3 ................... 
   
Dodatki. 
 
      dod.   ....    km ...................  x  norma ............. dm3/100 km  x  ............   =  ............... dm3 ................... 
       
      dod.   ....    km ...................  x  norma ............. dm3/100 km  x  ............   =  ............... dm3 ................... 
 
      dod.   ....    km ...................  x  norma ............. dm3/100 km  x  ............   =  ............... dm3 ................... 
     
      dod.   ....    km ...................  x  norma ............. dm3/100 km  x  ............   =  ............... dm3 ................... 
 
Urządzenia grzewcze 
  
      czas pracy  ................. minut  x  norma ............ dm3/min  =  ............... dm3                                               .................. 
 
      czas pracy  ................. minut  x  norma ............ dm3/min  =  ............... dm3                               ,,                  ,,            ..................  
 
 Przepał / Oszczędność  ................... dm3                                                                              RAZEM ZUŻYTO               ...................   dm3          
  

       

                               ,,                  ,,            

                               ,,                  ,,            

                               ,,                  ,,            

                               ,,                  ,,            

                               ,,                  ,,            

                               ,,                  ,,            

                               ,,                  ,,            

                               ,,                  ,,            

                               ,,                  ,,            

                               ,,                  ,,            

 

/m.p. 

                                                  Wkładka uzupełniająca do pkt 6 

okresowej karty pracy pojazdu nr .................................. 

dla pojazdu o numerze rejestracyjnym ........................... 
 

Rozliczenie przebiegu i czasu pracy oraz zużycia paliwa 
 

1. Rozliczenie przebiegu pojazdu: 

A. Stan licznika na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego: ................................................................  Rozliczenia dokonano na dzień: .................................................  

B. Stan licznika na koniec poprzedniego okresu rozliczeniowego: ..........................................................  Imię i nazwisko rozliczającego: .................................................  
C. Przebieg pojazdu w bieżącym okresie rozliczeniowym:
     (A-B) w kilometrach                                                          .................................................................... Podpis: ..................................................  
 

2. Rozliczenie czasu pracy urządzeń: 

Urządzenia wymienione w tabeli norm zużycia paliwa: Urządzenie 1 Urządzenie 2 Urządzenie 3 Nagrzewnica 1 Nagrzewnica 2 

A. Stan licznika na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego:      

B. Stan licznika na koniec poprzedniego okresu rozliczeniowego:      

C. Czas pracy urządzeń w bieżącym okresie rozliczeniowym: 
     (A-B)      

W przypadku braku licznika czasu pracy urządzenia wpisać tylko łączny czas pracy na podstawie tabeli wykorzystania pojazdu. 
 

3. Zużycie p  a  l i  w  a  :                                                                                                                                            4. Wskazania licznika paliwomierza: 
          

 Dla pojazdu Dla nagrzewnic Stan na koniec okresu rozliczeniowego  

A. Ilość paliwa zużyta w bieżącym okresie rozliczeniowym: 
     (według wskazań paliwomierza w dm3)   

Stan na początek okresu 
rozliczeniowego 

 

B. Ilość paliwa pobrana w bieżącym okresie rozliczeniowym 
     (na podstawie ilości z tabeli pobrane paliwa w dm3)   Zużycie (dm3)  

C. Zużycie paliwa: 
     (na podstawie przebiegu, czasu pracy i norm zużycia w dm3)     

D. Różnica: 
     (C-B lub C-A dla pojazdow wyposażonych w paliwomierz)     

Wiersz A wype łniać tylko w przypadku wyposażenia pojazdu w paliwomierz. 
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