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Sprawozdanie o pasa¿erskim
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Numer identyfikacyjny - REGON
Przekazaæ/wys³aæ w terminie
do dnia 14 lutego

Symbol rodzaju podstawowej dzia³alnoœci wg PKD

Czêœæ A. Komunikacja miejskax)

Ogó³em
Autobusowych Tramwajowych Trolejbusowych

ogó³em w tym na wsi

1 2 3 4 5

Dzia³ 1. D³ugoœæ sta³ych dziennych linii komunikacyjnych (na koniec roku) - w kilometrach

Rodzaje taboru

Wozy wed³ug stanu
inwentarzowego na koniec roku

Wozy
a)

w ruchu
Wozokilometry
(w tysi¹cach)

liczba
nominalna
pojemnoœæ

0 1 2 3 4

Autobusy 1

Tramwaje (silnikowe i doczepne) 2

Trolejbusy 3

Taksówki osobowe 4

Z wiersza 1 przypada na autobusy przystoso-
wane do przewozu osób niepe³nosprawnych

5
a)

Przeciêtna maksymalnych dziennych
stanów.

Z wiersza 2 przypada na tramwaje przystoso-
wane do przewozu osób niepe³nosprawnych

6

Trasy w miastach (imiennie) i na wsi
Symbol
miasta

a)

Czynne trasy w kilometrach
(stan na koniec roku)

autobusowe tramwajowe trolejbusowe

0 1 2 3

Ogó³em 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

Na obszarze wsi razem 14

Dzia³ 3. Trasy komunikacyjne wed³ug miast i zbiorczo dla wsi

Liczba przewiezionych pasa¿erów ogó³em przez wszystkie rodzaje taboru w tys.

Dzia³ 4. Przewozy pasa¿erów (dane szacunkowe)

a)
Wype³nia Urz¹d Statystyczny.

x)
Wype³niaj¹ przedsiêbiorstwa (zak³ady), dla których komunikacja miejska (³¹cznie z obs³ug¹ stref podmiejskich) stanowi podstawow¹ dzia³al-

noœæ w zakresie przewozów pasa¿erskich.

Dzia³ 2. Stan i eksploatacja taboru komunikacji miejskiej



Dzia³ 6. Przewozy pasa¿erów taborem autobusowym w komunikacji krajowej

Czêœæ B. Komunikacja zamiejskax)

Wyszczególnienie
W³asny Innych jednostek

a)

w sztukach liczba miejsc w sztukach liczba miejsc
0 1 2 3 4

Autobusy 1

Przyczepy autobusowe 2

Z wier-
sza 1
przypa-
da na:

autobusy wykorzystywane w komunikacji
miêdzynarodowej

3

autobusy przekazane innym jednostkom
a)

4 a)
Na podstawie umowy agencyjnej,

zlecenia, dzier¿awy, leasingu dot.
œrodka transportu.

autobusy posiadaj¹ce homologacjê
EURO-1, EURO-2 lub EURO-3

5

Dzia³ 5. Tabor autobusowy - stan w dniu 31 XII

Wyszczególnienie
Komunikacja Sym-

bol
kraju

a)
Wyszczególnienie

Komunikacja Sym-
bol

kraju
a)regu-

larna
niere-

gularna
regu-
larna

niere-
gularna

0 1 2 3 0 1 2 3

Przewozy pasa¿erów ogó³em
w pasa¿erach (w. 02 do 11)

01

k
ra

je

08

k
ra

je

02 09

03 10

04 11

05
Praca przewozowa
w tys. pas.-km

12

06
Oferowana praca przewo-
zowa w tys. pas.-km

13

07
Przebieg ogólny autobusów
w tys. wozo-km

14

a)
Wype³nia Urz¹d Statystyczny.

Wozodni pracy autobusów 15

Dzia³ 7. Przewozy pasa¿erów w komunikacji miêdzynarodowej

Wyszczególnienie
Linie krajowe Linie miêdzy-

narodoweogó³em miejskie podmiejskie regionalne dalekobie¿ne

0 1 2 3 4 5 6

Liczba linii 1

D³ugoœæ linii w km 2

Dzia³ 8. Linie regularnej komunikacji autobusowej - stan w dniu 31 XII

x)
Wype³niaj¹ przedsiêbiorstwa (zak³ady), dla których komunikacja miêdzymiastowa i miêdzynarodowa stanowi podstawow¹ dzia³alnoœæ w

zakresie przewozów pasa¿erskich.

..............................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby,
która sporz¹dzi³a sprawozdanie)

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

..............................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

Adres e-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie

Wyszczególnienie
Przewozy pasa¿erów Przebieg ogólny

w tys.
wozokilometróww pasa¿erach w tys.

pasa¿erokilometrów

0 1 2 3

Ogó³em (wiersz 1=2+5) 1

Komunikacja regularna 2

w tym przewozy
z biletami

pracowniczymi 3

szkolnymi 4

Komunikacja nieregularna 5

w tym przewozy pracownicze na
podstawie umów

6

Oferowane pasa¿erokilometry 7

Wozodni pracy autobusów 8



Czêœæ A. Komunikacja miejska

Dzia³ 1. D³ugoœæ sta³ych dziennych linii komunika-
cyjnych (na koniec roku)

1. Linia komunikacyjna (rubryki od 1 do 5) jest to trasa

³¹cz¹ca krañcowe punkty przebiegu wozów oznaczonych

wspólnym numerem, znakiem literowym itp. (tramwaj nr 5,

autobus linii “A”).

2. W rubryce 1 nale¿y podaæ sumê d³ugoœci sta³ych li-

nii komunikacyjnych wszystkich trakcji, z wyj¹tkiem linii

nocnych oraz zamkniêtych. Linie przebiegaj¹ce w sposób

dwukierunkowy okrê¿ny nale¿y uwzglêdniæ w ca³ej d³ugo-

œci okrêgu. Linie lub ich czêœci przebiegaj¹ce jednokie-

runkowo okrê¿nie nale¿y liczyæ w po³owie d³ugoœci okrê-

gu.

Przyk³ad: Linia autobusowa nr 148 przebiega na d³ugo-

œci 6 km dwukierunkowo, a na d³ugoœci 4 km - jednokie-

runkowo okrê¿nie. D³ugoœæ tej linii wyniesie wiêc 8 km

(6 km+po³owa 4 km).

3. W rubryce 2 nale¿y wykazaæ d³ugoœæ linii komunika-

cyjnych przebiegaj¹cych tylko na obszarach wiejskich w

granicach administracyjnych gmin. Ró¿nica miêdzy dany-

mi rubryki 1 i 2 stanowi d³ugoœæ linii komunikacyjnych

przebiegaj¹cych na obszarach administracyjnych miast

obs³ugiwanych przez przedsiêbiorstwo (zak³ad) komuni-

kacji miejskiej.

Dzia³ 2. Stan i eksploatacja taboru komunikacji
miejskiej

4. W dziale tym nale¿y wykazaæ stan taboru w jednost-

kach fizycznych (w rubr. 1 i 3) bez wzglêdu na pojemnoœæ

wozów. W rubr. 1 nale¿y wykazaæ liczbê wozów wed³ug

stanu inwentarzowego na koniec roku w podziale na ro-

dzaje taboru wymienione w wierszu od 1 do 6.

Do autobusów nale¿y zaliczyæ pojazdy samochodowe

przystosowane konstrukcyjnie do przewozu wiêcej ni¿ 9

osób ³¹cznie z kierowc¹.

W wierszu 2 nale¿y wykazaæ liczbê wozów tramwajo-

wych ³¹cznie silnikowych i doczepnych.

5. W rubr. 2 nale¿y podaæ ³¹czn¹ pojemnoœæ wozów

(wg stanu inwentarzowego), przyjmuj¹c za podstawê:

1) dla autobusów i trolejbusów ³¹czn¹ liczbê miejsc

pasa¿erskich (siedz¹cych i stoj¹cych) okreœlonych w

dowodzie rejestracyjnym poszczególnych pojazdów,

2) dla tramwajów

– typ 102N - 185 miejsc,

– typ 105N - 125 miejsc,

– typ 802N - 160 miejsc;

Dla taboru niewymienionego wy¿ej lub nowego

(pierwszy raz wprowadzonego do eksploatacji) nale¿y

przyjmowaæ pojemnoœæ okreœlon¹ przez producenta.

6. W rubr. 3 nale¿y wykazaæ maksymaln¹ dzienn¹

liczbê wozów w ruchu, tj. kursuj¹cych jednoczeœnie na

trasach w godzinach najwy¿szego szczytu. Liczbê tê na-

le¿y zmniejszyæ o wozy nieplanowo wycofane z ruchu i

powiêkszyæ o wozy wprowadzone do ruchu z rezerwy w

miejsce nieplanowo wycofanych.Godziny szczytu dzien-

nego s¹ to godziny, na które przypada jednoczeœnie naj-

wiêksza liczba przewozów na wszystkich liniach. Prze-

ciêtn¹ maksymaln¹ iloœæ wozów w ruchu w roku spra-

wozdawczym nale¿y obliczyæ dziel¹c liczbê wozodni

pracy tych pojazdów przez liczbê dni powszednich w ro-

ku (z pominiêciem niedziel i œwi¹t). Liczbê wozodni pra-

cy ustala siê jako sumê dni pracy poszczególnych pojaz-

dów (tj. poszczególnych wozów bêd¹cych w ruchu).

Przyk³ad:

20 wozów pracowa³o przez 220 dni ka¿dy,

tj 20· 220=4400 wozodni pracy

30 wozów pracowa³o przez 280 dni ka¿dy,

tj. 30· 280=8400 wozodni pracy

razem = 12800 wozodni pracy

12800 wozodni pracy: 312(liczba dni powszednich)=41

Uwaga: Przy ustalaniu liczby wozów w ruchu nie nale¿y

braæ pod uwagê wozów stawianych do dyspo-

zycji wycieczek itp. Chodzi tu bowiem o tabor

kursuj¹cy po trasach komunikacji miejskiej.

7. W rubr. 4 nale¿y podaæ liczbê kilometrów (wozoki-

lometrów) przebytych przez tabor w ruchu wykazany w

rubr. 3 niniejszego dzia³u. Przy ustalaniu liczby wozoki-

lometrów taboru nale¿y stosowaæ odpowiednio obja-

œnienia podane w ust. 21.

Sprawozdanie obejmuje informacje dotycz¹ce sieci komunikacyjnej, taboru oraz przewozów pasa¿erów w zakre-

sie komunikacji miejskiej i zamiejskiej. Przedsiêbiorstwa (zak³ady) œwiadcz¹ce us³ugi przewozowe na obszarze miast

(³¹cznie z obs³ug¹ stref podmiejskich) wype³niaj¹ czêœæ A formularza, a przedsiêbiorstwa dokonuj¹ce przewozów pa-

sa¿erów w komunikacji miêdzymiastowej i miêdzynarodowej wype³niaj¹ czêœæ B formularza. W przypadku, gdy

przedsiêbiorstwo realizuje przewozy pasa¿erów zarówno w ramach komunikacji miejskiej, jak i zamiejskiej, powinno

wype³niæ czêœæ formularza (czêœæ A lub czêœæ B) w³aœciw¹ dla przewa¿aj¹cej dzia³alnoœci przewozowej i ujmuj¹c w

niej równie¿ wyniki pozosta³ej dzia³alnoœci przewozowej.

OBJAŒNIENIA

do formularza T-06



Dzia³ 3. Trasy komunikacyjne wed³ug miast
i zbiorczo dla wsi

8. D³ugoœæ czynnych tras (rubr. od 1 do 3) jest to

d³ugoœæ tych odcinków:

– ulic (placów) w miastach,

– dróg poza granicami administracyjnymi miast,

– targowisk przebiegaj¹cych poza ulicami (drogami), po

których kursuj¹ wozy powszechnie dostêpne dla ludno-

œci (autobusy, tramwaje, trolejbusy), niezale¿nie od te-

go, czy na danej trasie odbywa siê ruch jedno- lub dwu-

kierunkowy.

Trasy komunikacyjne liczy siê odrêbnie dla ka¿dego

rodzaju œrodków komunikacji miejskiej. D³ugoœæ tras

ogó³em (wiersz 01) stanowi sumê tras poszczególnych

œrodków komunikacji miejskiej.

Dzia³ 4. Przewozy pasa¿erów (dane szacunkowe)

9. Za przewiezionego pasa¿era œrodkami komunikacji

miejskiej uwa¿a siê jednokrotny przejazd. Liczbê pasa¿e-

rów nale¿y okreœliæ szacunkowo na podstawie iloœci

sprzedanych biletów jednorazowych i wieloprzejazdo-

wych, w przypadku braku dok³adniejszych danych mo¿na

pos³u¿yæ siê przelicznikami podanymi w ust. 16 pkt 4.

Zak³ady komunikacji miejskiej mog¹ tak¿e stosowaæ inne

metody szacowania (np. na podstawie badañ potoków

pasa¿erskich) iloœci przewiezionych pasa¿erów, jeœli za-

pewniaj¹ bardziej dok³adne okreœlenie tych iloœci.

Czêœæ B. Komunikacja zamiejska

W sprawozdaniu nale¿y ujmowaæ tylko tabor autobu-

sowy przeznaczony do wykonywania przewozów handlo-

wych. Do autobusów nale¿y zaliczaæ pojazdy samocho-

dowe przystosowane konstrukcyjnie do przewozu wiêcej

ni¿ 9 osób ³¹cznie z kierowc¹.

Dzia³ 5. Tabor autobusowy

10. W dziale 5 nale¿y podaæ dane dotycz¹ce taboru

autobusowego znajduj¹cego siê w stanie inwentarzowym

(ewidencji) jednostki sprawozdawczej (rubr. 1 i 2) oraz

dane dotycz¹ce taboru obcego eksploatowanego przez

jednostkê sprawozdawcz¹ w ramach umowy agencyjnej,

zlecenia, dzier¿awy, leasingu itp. dot. œrodka transportu

(rubr. 3 i 4).W dziale tym nale¿y wykazywaæ tabor autobu-

sowy bez wzglêdu na jego stan techniczny, a wiêc ³¹cznie

z pojazdami przekazanymi do naprawy.

11. W rubr. 2 i 4 nale¿y podaæ ³¹czn¹ liczbê miejsc w

autobusach (przyczepach autobusowych) stanowi¹c¹

sumê miejsc pasa¿erskich w poszczególnych autobusach

(przyczepach autobusowych) okreœlonych w dowodzie

rejestracyjnym.

12. W wierszu 3 nale¿y wydzieliæ z wiersza 1 dane do-

tycz¹ce autobusów wykorzystywanych w ci¹gu roku w ko-

munikacji miêdzynarodowej.

13. W wierszu 4 nale¿y wydzieliæ z wiersza 1 rubr. 1 i

2 dane dotycz¹ce autobusów w³asnych przekazanych

innym jednostkom na podstawie umowy agencyjnej, zle-

cenia, dzier¿awy, leasingu itp. dot. œrodka transportu.

14. W wierszu 5 nale¿y wydzieliæ z wiersza 1 rubr. 1 i

2 dane dotycz¹ce autobusów tzw. ekologicznych posia-

daj¹cych homologacjê EURO-1, EURO-2 lub EURO-3.

Dzia³ 6. Przewozy pasa¿erów taborem autobuso-
wym w komunikacji krajowej

15. W dziale 6 nale¿y podaæ wielkoœæ przewiezio-

nych pasa¿erów w komunikacji krajowej taborem auto-

busowym w³asnym i obcym eksploatowanym na podsta-

wie umów agencyjnych, zlecenia, dzier¿awy, leasingu

itp. dot. œrodka transportu.W dziale tym nie nale¿y

uwzglêdniaæ przewozów pasa¿erów wykonanych tabo-

rem autobusowym w³asnym przekazanym innym jed-

nostkom na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia,

dzier¿awy, leasingu itp. dot. œrodka transportu.

16. W wierszu 2 nale¿y wykazywaæ liczbê przewie-

zionych pasa¿erów taborem autobusowym w komunika-

cji regularnej na terenie kraju, tj. objêtej rozk³adem jazdy

og³oszonym do publicznej wiadomoœci.

Liczbê pasa¿erów dla okresu miesiêcznego w zakre-

sie komunikacji regularnej ustala siê w nastêpuj¹cy spo-

sób:

1) liczbê pasa¿erów przewiezionych z biletami jednora-

zowymi ustala siê jako sumê sprzedanych biletów

jednorazowych w miesi¹cu (z pominiêciem biletów

wyrównawczych, tj. dodatkowych do biletu zasadni-

czego).

Uwaga: W przypadku podwy¿szenia taryfy i wykorzy-

stania biletów o starych nomina³ach liczbê

przewiezionych pasa¿erów nale¿y ustaliæ sza-

cunkowo;

2) liczbê pasa¿erów przewiezionych z biletami rocznymi

i liczbê pasa¿erów korzystaj¹cych z bezp³atnych

przejazdów (np. pos³owie) ustala siê na podstawie za-

pisów w diagramach kas biletowych;

3) liczbê pasa¿erów przewiezionych z biletami miesiêcz-

nymi pracowniczymi lub szkolnymi ustala siê mno¿¹c

liczbê sprzedanych na dany miesi¹c biletów pracow-

niczych lub szkolnych przez 40 (œrednia miesiêczna

iloœæ przejazdów jednego pasa¿era);

4) liczbê pasa¿erów przewiezionych w ramach przewo-

zów pracowniczych w komunikacji miejskiej ustala siê

w sposób nastêpuj¹cy, a wiêc przy przewozach z bile-

tami:

– do kasowania przejazdów - liczbê sprzedanych bi-

letów w danym miesi¹cu mno¿y siê przez 60 (œred-

nia miesiêczna liczba przejazdów jednego pasa¿e-

ra),

– wieloprzejazdowymi na jedn¹ liniê lub na jedn¹

strefê - liczbê sprzedanych biletów mno¿y siê

przez 110,



– wieloprzejazdowymi z przesiadaniem siê lub na

dwie strefy - liczbê sprzedanych biletów w danym

miesi¹cu mno¿y siê przez 160.

17. W wierszu 5 nale¿y wykazaæ liczbê przewiezio-

nych pasa¿erów taborem autobusowym w komunikacji

nieregularnej, która obejmuje przewozy pracownicze

(szkolne) wykonane na podstawie umów zawartych z za-

k³adami pracy (gminami), przewozy wycieczkowe w ko-

munikacji krajowej, przewozy kolonijne.

Liczbê pasa¿erów dla okresu miesiêcznego w zakre-

sie komunikacji nieregularnej ustala siê w nastêpuj¹cy

sposób:

1) przy przewozach pracowniczych (szkolnych) wykona-

nych na podstawie umów zawartych z zak³adami pracy

(gminami) - liczbê przewiezionych pasa¿erów ustala

siê mno¿¹c sumê wydanych w miesi¹cu kart przejazdu

przez 40 (œrednia miesiêczna liczba przejazdu jednego

pasa¿era);

2) przy przewozach wycieczkowych (wynajem) liczbê

przewiezionych pasa¿erów ustala siê, przyjmuj¹c u-

mownie, ¿e liczba przewiezionych pasa¿erów równa

siê liczbie miejsc pasa¿erskich w autobusach i przy-

czepach autobusowych u¿ytych do przewozu w po-

szczególnych kursach wycieczkowych.

Uwaga: W przewozach wycieczkowych (wynajmowa-

nych) w celu zwiedzenia miasta, w których nie

wystêpuje wymiana pasa¿erów, ca³y przebieg

autobusu liczy siê jako 1 kurs - bez wzglêdu na

liczbê planowanych zatrzymañ w celu zwiedza-

nia.

18. Wielkoœæ pracy przewozowej w pasa¿erokilome-

trach dla okresu miesiêcznego w zakresie komunikacji re-

gularnej ustala siê w nastêpuj¹cy sposób:

1) dla przewozów z biletami jednorazowymi - jako sumê

pasa¿erokilometrów wykonanych przy przewozach pa-

sa¿erów w ramach poszczególnych rodzajów ruchu (w

ruchu podmiejskim, w ruchu miêdzymiastowym nor-

malnym i w ruchu miêdzymiastowym pospiesznym),

przy czym iloœæ pasa¿erokilometrów wykonanych w da-

nym ruchu oblicza siê dziel¹c sumê wp³ywów uzyska-

nych z tytu³u przewozów przez œredni¹ stawkê tary-

fow¹ za 1 pasa¿erokilometr ustalon¹ dla danego ruchu

po uprzednim pomniejszeniu tej stawki o 7% (zmniej-

szenie stawki taryfowej o 7% uzasadnione jest tym, ¿e

czêœæ pasa¿erów korzysta z biletów ulgowych i bez-

p³atnych przejazdów);

2) dla przewozów z biletami rocznymi i dla przejazdów

bezp³atnych dla ka¿dej relacji - liczbê wpisanych w dia-

gramach pasa¿erów korzystaj¹cych z biletów rocznych

i bezp³atnych mno¿y siê przez d³ugoœæ (w km) danej re-

lacji;

3) dla przewozów z biletami miesiêcznymi pracowniczymi

lub szkolnymi - iloœæ pasa¿erokilometrów oblicza siê ja-

ko sumê pasa¿erokilometrów wykonanych przy prze-

wozie pasa¿erów z biletami miesiêcznymi pracowni-

czymi lub szkolnymi, przy czym liczbê pasa¿erokilome-

trów wykonanych przy przewozach pasa¿erów z bile-

tami miesiêcznymi pracowniczymi lub szkolnymi u-

stala siê dziel¹c sumê wp³ywów uzyskanych z tytu³u

tych przewozów przez œredni¹ stawkê taryfow¹ za 1

pasa¿erokilometr obliczon¹ dla ka¿dego rodzaju bile-

tów oddzielnie;

4) dla przewozów z biletami miesiêcznymi w komunikacji

miejskiej dla ka¿dej relacji - liczbê sprzedanych bile-

tów mno¿y siê przez odpowiedni¹ liczbê przejazdów

(przez 60, 110 lub 160, tj. przez œrednie miesiêczne

liczby przejazdów jednego pasa¿era), a nastêpnie

mno¿y siê przez œredni¹ odleg³oœæ przewozu w danej

relacji.

19. Wielkoœæ pracy przewozowej w pasa¿erokilome-

trach dla okresu miesiêcznego w zakresie komunikacji

nieregularnej ustala siê w nastêpuj¹cy sposób:

1) w przewozach pracowniczych (szkolnych) wykona-

nych na podstawie umów zawartych z zak³adami pra-

cy (gminami) iloœæ pasa¿erokilometrów oblicza siê ja-

ko sumê pasa¿erokilometrów wykonanych w po-

szczególnych relacjach przewozu, przy czym liczbê

pasa¿erokilometrów wykonanych w okreœlonej relacji

przewozu oblicza siê jako iloczyn d³ugoœci danej rela-

cji (w km) i liczby kart przejazdu wydanych w danym

miesi¹cu na tê relacjê pomno¿onej przez 40 (œrednia

miesiêczna liczba przejazdów jednego pasa¿era);

2) w przewozach wycieczkowych liczbê miejsc pasa¿er-

skich w autobusach i przyczepach autobusowych u-

¿ytych do przewozu w danym kursie wycieczkowym

(przyjêt¹ umownie jako liczba przewiezionych pasa-

¿erów) mno¿y siê przez przebieg (w km) wykonany

przez ten tabor.

3) w przewozach kolonijnych - liczbê przewiezionych pa-

sa¿erów ustalon¹ na podstawie imiennego wykazu

sporz¹dzonego przez kierownika zak³adu pracy

(szko³y itp.) dla ka¿dego kursu oddzielnie mno¿y siê

przez przebieg (w km) wykonany przez autobus w da-

nym kursie.

20. W wierszu 7 nale¿y podawaæ oferowan¹ pracê

przewozow¹ w pasa¿erokilometrach w okresie sprawoz-

dawczym, tj. maksymaln¹ pracê przewozow¹, jak¹ auto-

busy i przyczepy autobusowe mog³y wykonaæ w przebie-

gu handlowym przy pe³nym wykorzystaniu pojemnoœci

(liczby miejsc pasa¿erskich) obliczon¹ jako suma iloczy-

nów iloœci kilometrów przebiegu handlowego poszcze-

gólnych autobusów i przyczep autobusowych i ich po-

jemnoœci (normalnej liczby miejsc pasa¿erskich).

21. W rubr. 3 nale¿y podawaæ ³¹czn¹ iloœæ wozokilo-

metrów ogólnego przebiegu poszczególnych autobu-

sów w okresie sprawozdawczym, do którego zalicza siê:

1) przebieg handlowy, tj. przebieg z pasa¿erami w ob-

s³udze rozk³adu jazdy, w kursach dodatkowych i wy-

cieczkowych oraz w przewozach pracowniczych wy-

konanych na podstawie umów, bez pasa¿erów w kur-

sie zleconym przez dysponenta (w przypadku wyna-

jêcia pojazdu);



2) przebieg “zerowy”, tj.:

a) przebieg bez pasa¿erów wykonany miêdzy miejscem

gara¿owania a pocz¹tkowym przystankiem linii komu-

nikacyjnej oraz przebieg miêdzy ostatnim przystan-

kiem linii komunikacyjnej a miejscem gara¿owania po-

jazdu,

b) przebieg bez pasa¿erów wykonany na zlecenie s³u¿by

ruchu miêdzy jedn¹ a drug¹ jednostk¹ organizacyjn¹,

w celu okresowego lub sta³ego wykonywania pracy

przewozowej w nowym miejscu pracy,

c) przebieg z pasa¿erami w obs³udze rozk³adu jazdy na

odcinkach objazdowych drogi, nieobjêtych rozk³adem

jazdy i taryf¹ op³at pasa¿erskich za przewóz, przy czym

w tym przypadku nale¿y zaliczyæ tylko ró¿nicê pomiê-

dzy d³ugoœci¹ odcinka objazdowego a d³ugoœci¹ odcin-

ka drogi zawartego miêdzy punktem rozpoczêcia i za-

koñczenia objazdu.

22. W wierszu 8 zamieszczonym pod dz. 6 nale¿y po-

daæ ³¹czn¹ liczbê wozodni pracy autobusów wykorzysty-

wanych do przewozów pasa¿erów w komunikacji krajo-

wej. Liczbê wozodni pracy autobusów ustala siê jako su-

mê dni pracy poszczególnych pojazdów eksploatowa-

nych przez sprawozdawcê, okreœlonych w ust. 15.

Dzia³ 7. Przewozy pasa¿erów w komunikacji miêdzy-
narodowej

23. W dziale 7 nale¿y podaæ dane dot. przewozów pa-

sa¿erskich i dot. wykonanego przebiegu autobusów w ko-

munikacji miêdzynarodowej regularnej (na podstawie

og³oszonego rozk³adu jazdy) i nieregularnej (przewozy

wycieczkowe, kolonijne). W dziale tym nale¿y podaæ dane

dla taboru autobusowego eksploatowanego przez spra-

wozdawcê.

24. Liczbê przewiezionych pasa¿erów ustala siê w o-

parciu o imienne wykazy przewiezionych osób lub na pod-

stawie liczby sprzedanych biletów w przypadku komuni-

kacji regularnej.

25. W rubr. 0 (w. 02-11) nale¿y wyszczególniæ nazwy

krajów, do których przewo¿ono pasa¿erów (w relacji z

Polski i do Polski) w ramach komunikacji regularnej i nie-

regularnej, a w rubr. 1 i 2 nale¿y podaæ odpowiednio wiel-

koœæ przewozów pasa¿erów. W przypadku przewozów

wycieczkowych (komunikacja nieregularna) nale¿y podaæ

nazwê kraju docelowego dla wycieczki lub kraju najdalej

po³o¿onego od Polski w trasie wycieczki.

26. Wielkoœæ pracy przewozowej w pasa¿erokilome-

trach ustala siê:

a) dla komunikacji regularnej - mno¿¹c liczbê przewiezio-

nych pasa¿erów (ustalonych na podstawie imiennych

wykazów i liczby sprzedanych biletów) przez d³ugoœæ

danej relacji przewozu lub d³ugoœæ linii komunikacyjnej,

b) dla komunikacji nieregularnej - liczbê przewiezionych

pasa¿erów (ustalonych na podstawie imiennych wyka-

zów) mno¿y siê przez przebieg ogólny autobusu wyko-

nany w ramach danej relacji przewozów (w trakcie wy-

cieczki).

27. Przy ustalaniu oferowanej pracy przewozowej (w.

13) w komunikacji regularnej i nieregularnej nale¿y sto-

sowaæ odpowiednio zasady podane w ust. 20. Przy usta-

laniu iloœci wozokilometrów (w. 14) przebiegu ogólnego

autobusów w komunikacji regularnej i nieregularnej na-

le¿y stosowaæ odpowiednio zasady podane w ust. 21.

28. Przy ustalaniu wozodni pracy autobusów wyko-

rzystywanych do przewozów pasa¿erów w komunikacji

miêdzynarodowej (wiersz 15 pod dz. 7) nale¿y stosowaæ

odpowiednio zasady podane w ust. 22.

Dzia³ 8. Linie regularnej komunikacji autobusowej

W dziale 8 nale¿y podaæ dane o liniach regularnej

komunikacji autobusowej wed³ug stanu w dniu 31 XII, u-

wzglêdniaj¹c odpowiednie dane o liniach komunikacji

sezonowej. Linia autobusowa jest sta³ym po³¹czeniem

drogowym dwóch krañcowych miejscowoœci oraz wy-

branych miejscowoœci poœrednich przy u¿yciu jednego

lub kilku autobusów regularnie kursuj¹cych miêdzy tymi

miejscowoœciami wed³ug og³oszonego rozk³adu. D³u-

goœæ linii autobusowej jest to d³ugoœæ trasy w km pomiê-

dzy dwoma krañcowymi miejscowoœciami niezale¿nie

od iloœci kursów autobusów odbywaj¹cych siê na tej linii.

29. Do linii miejskich (rubryka 2) nale¿y zaliczyæ linie

w obrêbie miast z ewentualnym przekroczeniem granic

miasta do najbli¿szej strefy ci¹¿enia o d³ugoœci od 5 do

10 km.

30. Do linii podmiejskich (rubryka 3) nale¿y zaliczyæ

linie o d³ugoœci 50-60 km ³¹cz¹ce osiedla wiejskie z o-

œrodkami gminnymi i wojewódzkimi.

31. Do linii regionalnych (rubryka 4) nale¿y zaliczyæ li-

nie o d³ugoœci powy¿ej 50-60 km do 160 km obejmuj¹ce

obszar kilku stycznych województw, ³¹cz¹ce oœrodki

gminne i mniejsze miasta z wa¿niejszymi oœrodkami

miejsko-przemys³owymi regionu.

32. Do linii dalekobie¿nych (rubryka 5) nale¿y zali-

czyæ linie powy¿ej 160 km obejmuj¹ce swym zasiêgiem

obszar dwóch lub wiêcej regionów, ³¹cz¹ce miasta woje-

wódzkie oraz wa¿niejsze oœrodki przemys³owe, kultural-

ne i turystyczno-uzdrowiskowe z du¿ymi aglomeracjami

miejsko-przemys³owymi i stolic¹ kraju.

33. W wierszu 1 nale¿y podaæ liczbê linii, a w wierszu

2 d³ugoœæ w km tych linii, przy czym w przypadku uru-

chomienia przez przedsiêbiorstwo sporz¹dzaj¹ce spra-

wozdanie na danej linii i po tej samej trasie, np. dwóch

rodzajów komunikacji (np. komunikacja zwyk³a i przy-

spieszona), liniê nale¿y wykazaæ tylko raz. Natomiast je-

œli obydwa rodzaje komunikacji odbywaj¹ siê po ró¿nych

trasach (miejscowoœci poœrednie s¹ ró¿ne), lecz miej-

scowoœci krañcowe s¹ te same, te dwa rodzaje komuni-

kacji nale¿y traktowaæ jako odrêbne linie.

34. Do linii miêdzynarodowych (rubr. 6) nale¿y zali-

czyæ linie wybiegaj¹ce poza granice pañstwa (np. War-

szawa-Londyn), przy czym do d³ugoœci linii nale¿y zali-

czyæ równie¿ odcinki na terenie kraju.


