
G£ÓWNY URZ¥D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PKP/TK-1

Zestawienie tabelaryczne
z danymi o dzia³alnoœci

eksploatacyjnej transportu
kolejowego

za miesi¹c .............. 200... r.

Adresat:

G³ówny Urz¹d Statystyczny

Numer identyfikacyjny - REGON
Przekazaæ do 6 dnia roboczego

po miesi¹cu sprawozdawczym

Dzia³ 1. PRZEWOZY PASA¯ERÓW I £ADUNKÓW

Wyszczególnienie Jednostka miary

W miesi¹cu

Od pocz¹tku roku
do koñca miesi¹ca
sprawozdawczegosprawozdawczym

poprzedzaj¹cym
miesi¹c

sprawozdawczy
(dane ostateczne)

0 1 2 3 4

Przewozy pasa¿erów
a)

01 pasa¿er

02 tys. pas.km

w tym z biletami i czêœciowo odp³atne
b)

03 pasa¿er
c)

04 tys. pas.km
c)

Przewozy ³adunków
d)

05 tona

06 tys. t.km

w tym
przewozy
przesy³ek
handlowych

e)

w komunikacji wewnêtrznej

07 tona
c)

08 tys. t.km
c)

na eksport

drog¹ l¹dow¹

09 tona
c)

10 tys. t.km
c)

drog¹ morsk¹

11 tona
c)

12 tys. t.km
c)

z importu

drog¹ l¹dow¹

13 tona
c)

14 tys. t.km
c)

drog¹ morsk¹

15 tona
c)

16 tys. t.km
c)

tranzytem

17 tona
c)

18 tys. t.km
c)

a)
£¹cznie z przejazdami bezp³atnymi

b)
Obejmuj¹ przejazdy handlowe (ewidencjonowane, tj. z biletami p³atnymi normalnymi i ze zni¿k¹) i na

podstawie umów z instytucjami.
c)

Dane od pocz¹tku roku do koñca miesi¹ca poprzedzaj¹cego miesi¹c sprawozdawczy.
d)

Przesy³ki handlowe i
s³u¿bowe w komunikacji wewnêtrznej, na eksport, z importu i tranzytem.

e)
Przesy³ki zwyczajne i pospieszne, stacyjne i wojskowe.



............................................................

(imiê, nazwisko i telefon osoby,

która sporz¹dzi³a sprawozdanie)

.......................................................

(miejscowoœæ, data)
........................................................

(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

Grupy kla-
syfikacji wg

NST/R

Wyszczególnienie
z wiersza 05 rubr. 2 i 4 dzia³u 1 przypada na ³adunki:

W miesi¹cu
sprawozdawczym

Od pocz¹tku roku
do koñca mie-
si¹ca sprawoz-

dawczego

w tys. ton

0 1 2

1 zbo¿a 01

2 ziemniaki, pozosta³e owoce i warzywa 02

3.1 ¿ywe zwierzêta 03

3.2 buraki cukrowe 04

4 drewno i korek 05

5 wyroby tekstylne i w³ókiennicze 06

6 artyku³y spo¿ywcze i pasze 07

7 nasiona i owoce oleiste oraz t³uszcze 08

8.1 wêgiel kamienny i brykiety 09

8.2 wêgiel brunatny, brykiety i koks 10

9 surowa ropa naftowa 11

10 wyroby pochodz¹ce z ropy naftowej 12

11 ruda ¿elaza 13

12 ruda i z³om metali nie¿elaznych 14

13 wyroby metalowe 15

14 cement, wapno, pozosta³e gotowe materia³y budowlane 16

15 minera³y surowe i przetworzone 17

16 nawozy naturalne i sztuczne 18

17 produkty wêglopochodne, smo³a 19

18 pozosta³e chemikalia 20

19 masa papiernicza i makulatura 21

20 œrodki transportu, maszyny i urz¹dzenia 22

21 wyroby gotowe z metali 23

22 szk³o, wyroby szklane i ceramiczne 24

23 skóra, wyroby w³ókiennicze i pozosta³e artyku³y gotowe 25

24 artyku³y ró¿ne 26

w tym:
tranzyt 27

intermodalne 28

Dzia³ 2. PRZEWOZY £ADUNKÓW WEG£UG GRUP

Adres e-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie


