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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON T-13

Sprawozdanie o ruchu statków
i pasa¿erów w portach morskich

za rok 2005
......................................................

(port)

Urz¹d Statystyczny

w .................................................................

Przekazaæ/wys³aæ w terminie
do dnia 2 lutego

Dzia³ 1. Miêdzynarodowy ruch statków
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Wype³nia US.

Uwaga. Bandery obce nale¿y wyszczególniæ w porz¹dku alfabetycznym od wiersza 04.

E-mail sekretariatu
dyrektora/prezesa firmy
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Dzia³ 2. Ruch pasa¿erów

Wyszczególnienie
Liczba pasa¿erów

ruch miêdzynarodowy ruch krajowy

0 1 2

Przyjazdy pasa¿erów 1

Wyjazdy pasa¿erów 2

...................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)

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

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

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

E-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie



Dzia³ 1. Ruch statków

1. Sprawozdaniem nale¿y obj¹æ wy³¹cznie kursuj¹ce

w ruchu miêdzynarodowym statki handlowe towarowe

(w tym równie¿ zbiornikowce), promy i statki pasa¿erskie

z pominiêciem statków rybackich (za rybackie uwa¿a siê

równie¿ statki-bazy rybackie), szkolnych, holowników

(nawet bêd¹cych jako asysta holowników-lodo³amaczy),

pchaczy, pog³êbiarek, jak równie¿ statków handlowych

wychodz¹cych ze stoczni w morze na próby oraz zbiorni-

kowców zaopatruj¹cych statki na redzie w bunkier. Za

statki handlowe uwa¿a siê równie¿ barki pe³nomorskie z

w³asnym napêdem, jak i bez napêdu (lichtugi pe³nomor-

skie) wprowadzane przez holowniki, z tym jednak, ¿e

holowników - zgodnie z tym, co podano powy¿ej - nie

nale¿y podawaæ w sprawozdaniu.

U w a g a:

1. Statki handlowe, które zosta³y wybudowane w

stoczniach polskich i wysz³y z portu w swój pierwszy

zagraniczny rejs z ³adunkiem lub bez ³adunku - nale¿y

odpowiednio obj¹æ sprawozdaniem.

2. Sprawozdaniem nale¿y obj¹æ statki handlowe - w

rozumieniu podanym wy¿ej - które wesz³y b¹dŸ wysz³y z

morskich portów handlowych, przy czym dla ka¿dego

portu powinno byæ sporz¹dzone osobne sprawozdanie.

2. W rubryce 0 - nale¿y wyszczególniæ, poczynaj¹c

od wiersza 04, w porz¹dku alfabetycznym bandery stat-

ków, które wesz³y b¹dŸ wysz³y z portu.

3. W rubrykach od 1 do 6 - nale¿y podawaæ odpo-

wiednio dane dotycz¹ce statków, które wesz³y do portów

z ³adunkiem lub puste. Za statki z ³adunkiem na wejœciu

nale¿y uwa¿aæ tylko te, które przywo¿¹ ³adunki do

wy³adowania w porcie, do którego zawijaj¹, wzglêdnie -

w przypadku statków pasa¿erskich i promów - te, które

przywo¿¹ do portu pasa¿erów, dla których portem doce-

lowym jest port wejœcia statku (rubr. 1 do 3).

Natomiast statki z ³adunkiem tranzytowym, jak rów-

nie¿ bez ³adunku, wchodz¹ce do portu po bunkier

wzglêdnie po uzupe³nienie innych zapasów, chroni¹ce

siê do portu przed burz¹, zawijaj¹ce do portu w celu

dokonania remontów lub wysadzenia chorego na l¹d

b¹dŸ przybywaj¹ce po ³adunek, nale¿y traktowaæ jako

puste (rubr. 4 do 6). Jako ³adunek tranzytowy, o którym

mowa wy¿ej, rozumie siê ³adunek znajduj¹cy siê na

statku w momencie jego wejœcia do portu, a jednak nie-

przeznaczony do prze³adunku w porcie wejœcia. Wystê-

puje to czêsto przy statkach liniowych.

4. W rubrykach od 7 do 12 - nale¿y podawaæ odpo-

wiednio dane dotycz¹ce statków, które wysz³y z portów z

³adunkiem lub puste. W przypadku wyjœcia statku, który

w porcie pobiera³ jedynie bunkier b¹dŸ wodê, nale¿y go

traktowaæ jako pusty (rubr. 10 do 12).

Dzia³ 2. Ruch pasa¿erów

5. W wierszu 1 rubr. 1 - nale¿y podaæ liczbê pasa¿e-

rów, którzy przyjechali w roku sprawozdawczym z por-

tów zagranicznych do portów polskich jako portów doce-

lowych w ich podró¿y morskiej na statkach pasa¿er-

skich, towarowych i promach.

6. W wierszu 2 rubr. 1 - nale¿y podaæ liczbê pasa¿e-

rów, którzy wyjechali w roku sprawozdawczym w podró¿

morsk¹ z portów polskich do portów zagranicznych na

statkach pasa¿erskich, towarowych i promach.

7. W rubr. 2 - nale¿y podaæ odpowiednio liczbê pasa-

¿erów przyje¿d¿aj¹cych (w. 1) i wyje¿d¿aj¹cych (w. 2) w

ruchu krajowym, tj. tych pasa¿erów, dla których port roz-

poczêcia podró¿y morskiej i port zakoñczenia podró¿y

morskiej jest portem krajowym.

U w a g a:

W dziale 2 nie nale¿y uwzglêdniaæ pasa¿erów przeje-

¿d¿aj¹cych tranzytem, tzn. pasa¿erów, którzy przyje-

chali i wyjechali tym samym statkiem i w tym samym rej-

sie (port, którego dotyczy sprawozdanie jest tylko por-

tem poœrednim w trakcie morskiej podró¿y wycieczko-

wej). Do ruchu pasa¿erów nie nale¿y zaliczaæ osób sta-

nowi¹cych obs³ugê statków.

OBJAŒNIENIA

do formularza T-13
Uwaga: W e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy ka¿dy znak powinien zostaæ wpisany w odrêbn¹ kratkê.
Przyk³ad wype³niania e-mail:

z e n o n . k o w a l s k i @ x x x . y y y . p l


