WNIOSEK
o refundację kosztów podróŜy

WNIOSEK
o refundację kosztów podróŜy
dla …………………………………………………………………

dla …………………………………………………………………

student (doktorant) – kierunek, rok studiów

student (doktorant) – kierunek, rok studiów

do ……………………………………………………………………

do ……………………………………………………………………

w celu ……………………………………………………………….

w celu ……………………………………………………………….

……………………………………………………………….
I. KOSZTY REFUNDOWANE*
- koszty przejazdu

tak/nie**

……………………………………………………………….
I. KOSZTY REFUNDOWANE*

……………………………………….

- koszty przejazdu

(rodzaj środka lokomocji)

……………………………………….

(rodzaj środka lokomocji)

- koszty noclegu

……………………………………….

- koszty noclegu

……………………………………….

- diety

……………………………………….

- diety

……………………………………….

- inne koszty

……………………………………….

- inne koszty

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

podpis studenta
(wnioskodawcy)

II. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

(np. badania, granty, dydaktyka)

podpis studenta
(wnioskodawcy)

II. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

………………………………….

*

tak/nie**

………………………………….
ZLECAM

(np. badania, granty, dydaktyka)

ZLECAM

…………………………….

…………………………….

Dyrektor Instytutu, (Dziekan)

Dyrektor Instytutu, (Dziekan)

zwrot wydatków do wysokości limitów określonych w przepisach dotyczących
krajowych i zagranicznych podróŜy słuŜbowych
** określa zlecający
Uwaga – rozliczenia refundowanych kosztów dokonuje się na druku „delegacji”
(na odwrocie)

*

zwrot wydatków do wysokości limitów określonych w przepisach dotyczących
krajowych i zagranicznych podróŜy słuŜbowych
** określa zlecający
Uwaga – rozliczenia refundowanych kosztów dokonuje się na druku „delegacji”
(na odwrocie)

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓśY ……………………………………

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓśY ……………………………………

godz.

miejscowość

R-k sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
……………
data

…………………
podpis

Zatwierdzono na zł ………….słownie
zł ……………………………………..
………………………………………..
do wypłaty z sum……………………..
Część

Dział

Data ………..

Rozdz
.

Poz.

………………………...
podpis zatwierdzającego

Kwituję odbiór zł……………. słownie
zł ………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
……………….
data

…………………
podpis

data

godz.

Koszty
przyjazdu
zł
gr

Ryczałty na dojazdy
Razem przejazdy, dojazdy

Noclegi wg rachunków
Noclegi – ryczałt
Inne wydatki wg
załączników

data

PRZYJAZD
godz.

miejscowość

R-k sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
…………………
podpis

Zatwierdzono na zł ………….słownie
zł ……………………………………..
………………………………………..
do wypłaty z sum……………………..

Pobrano
zaliczkę

…………….
dowodów

do wypłaty
- zwrotu
Niniejszy rachunek przedkładam

……………….
data

miejscowość

……………
data

Diety

Załączam

WYJAZD

…………………
podpis

Część

Dział

Data ………..

Rozdz
.

Poz.

………………………...
podpis zatwierdzającego

Kwituję odbiór zł……………. słownie
zł ………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
……………….
data

…………………
podpis

data

godz.

Środki
lokomocji

Koszty
przyjazdu
zł
gr

Ryczałty na dojazdy
Razem przejazdy, dojazdy
Diety
Noclegi wg rachunków
Noclegi – ryczałt
Inne wydatki wg
załączników
Słownie
złotych

data

Środki
lokomocji

Ogółem

miejscowość

PRZYJAZD

Słownie
złotych

WYJAZD

(imię i nazwisko)

Załączam

Ogółem

(imię i nazwisko)

Pobrano
zaliczkę

…………….
dowodów

do wypłaty
- zwrotu
Niniejszy rachunek przedkładam

……………….
data

…………………
podpis

