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Dzia³ 1. Tabor samochodowy - stan w dniu 31 XII
A. Stan inwentarzowy
W tym wykorzystywany w
komunikacji miêdzynarodowej

Ogó³em
Wyszczególnienie

0

Samochody ciê¿arowe razem (w. 01=02 do 07)

o ³adownoœci

02

3,6

–

4,9

03

5,0

–

6,9

04

7,0 –

9,9

05

10,0 – 14,9

06

15,0 t i wiêcej

07

siod³owe

rolnicze

12

2

3

4

13

4,9 t i mniej

14

5,0 –

9,9

15

10,0 –

14,9

16

15,0 t i wiêcej

17

Naczepy ciê¿arowe razem (w. 18=19 do 23)
4,9 t i mniej

18
19

–

9,9

20

o ³adow- 10,0 –
noœci

14,9

21

15,0 –

19,9

22

20,0 t i wiêcej
a)

1

10
11

5,0

³adownoœæ
w tonacha)

08

balastowe

Przyczepy ciê¿arowe razem (w. 13=14 do 17)

o ³adownoœci

w szt.

09

w tym posiadaj¹ce homologacjê
EURO

ci¹gniki

³adownoœæ
w tonacha)

01

3,5 tony i mniej

Z wiersza 01 samochody posiadaj¹ce
homologacjê EURO

w szt.

23

Z jednym znakiem po przecinku.

Uwaga: Formularz zostanie zamieszczony na stronie internetowej statystyki publicznej www.stat.gov.pl - w aktywnym PDF., umo¿liwiaj¹cym komputerowe wype³nienie, wydrukowanie i przes³anie poczt¹.

B. Tabor innych jednostek i tabor w³asny przekazany innym jednostkoma)
Tabor
innych jednostek
razem

w tym
wykorzystywany
w komunikacji
miêdzynarodowej

w³asny przekazany
innym jednostkom

1

2

3

Wyszczególnienie

0

Samochody ciê¿arowe

w sztukach

1

³adownoœæ
w tonachb)

2

Ci¹gniki siod³owe w sztukach

3

Ci¹gniki balastowe w sztukach

4

Przyczepy ciê¿arowe

Naczepy ciê¿arowe
a)

w sztukach

5

³adownoœæ
w tonachb)

6

w sztukach

7

³adownoœæ
w tonachb)

8

Na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, dzier¿awy, leasingu dot. œrodków transportu.b) Z jednym znakiem po przecinku.

Dzia³ 2. Przewozy ³adunków i przebieg taborua) w komunikacji krajowej
Wyszczególnienie

Z ogó³em rubr. 1 przypada na przewozy
w kontenerach
w tym
razem
w kontenerach wielkich

Ogó³em

0

1

Wielkoœæ przewozów ³adunków w tonach

1

Przebieg ogólny w wozokilometrach

2

Praca przewozowa w tonokilometrach

3

Wozodni pracy samochodów
ciê¿arowych i ci¹gników

4

2

a)

3

Bez taboru w³asnego przekazanego innym jednostkom.

Dzia³ 3. Przewozy ³adunków i przebieg taborua) w komunikacji miêdzynarodowej
Wyszczególnienie
0

JedOgó³em
nostka
(rubr. 3+4+5+6)
miary
1

2

tony

1

tkm

2

tony

3

Wywóz

Przywóz

Tranzyt

3

4

5

Przewozy poza
granicami kraju
w tym na
razem
budowach
6

Ogó³em

w tym w kontenerach

Przebieg ogólny samo- wozo4
chodów ciê¿arowych
i ci¹gników siod³owych km

a)

Bez taboru w³asnego przekazanego innym jednostkom.

Wozodni pracy samochodów
5
ciê¿arowych i ci¹gników
siod³owych

E-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie - WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI

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

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

...............................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby
dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)
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OBJAŒNIENIA
do formularza T-04
Obowi¹zek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U.
Nr 88, poz. 439, z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 5 wrzeœnia 2006 r. w sprawie programu badañ statystycznych
statystyki publicznej na rok 2007 (Dz. U. Nr 170, poz. 1219, z póŸn. zm.)

Uwaga: W e-mailu ka¿dy znak powinien zostaæ wpisany w odrêbn¹ kratkê.
Przyk³ad wype³niania e-maila:
Z E N O N

.
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I @ X X X

.

Dzia³ 1. Tabor samochodowy
1. W dziale 1 w czêœci A - nale¿y uj¹æ tabor samochodowy ciê¿arowy handlowy, tj. przeznaczony do wykonywania przewozów ³adunków zarobkowo, przy czym w
rubr. 1 i 2 nale¿y podaæ dane dotycz¹ce wszystkich pojazdów znajduj¹cych siê w inwentarzu (ewidencji) jednostki
sprawozdawczej, a w rubr. 3 i 4 dane dotycz¹ce taboru
wykorzystywanego w ci¹gu roku sprawozdawczego do
przewozów w komunikacji miêdzynarodowej (wyodrêbnione z danych podanych w rubr. 1 i 2). W dziale tym
nale¿y wykazaæ pojazdy bez wzglêdu na ich stan techniczny, a wiêc i pojazdy przekazane do naprawy.
Uwaga. Do ciê¿arowego taboru samochodowego
handlowego nie zalicza siê ciê¿arowych pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozów gospodarczych, tj. przewozów zwi¹zanych z zaspokajaniem
w³asnych potrzeb jednostki (np. przewóz materia³ów biurowych, paliwa itp.). Nie nale¿y równie¿ wykazywaæ w
sprawozdaniu T-04 danych dotycz¹cych samochodów
ciê¿arowych bêd¹cych taksówkami baga¿owymi (posiadaj¹cych taksomierze), samochodów wykorzystywanych
wy³¹cznie na terenie zak³adów pracy (przewozy technologiczne), tj. niewykonuj¹cych przewozów po drogach
publicznych oraz przyczep lekkich, tj. przyczep których
dopuszczalna masa ca³kowita nie przekracza 750 kg.
2. W wierszach od 01 do 07 - nale¿y wykazywaæ dane
dotycz¹ce samochodów ciê¿arowych, przy czym dane te
nale¿y podawaæ odpowiednio wed³ug grup ³adownoœci
wykazanych w rubr. 0. Do samochodów ciê¿arowych
nale¿y zaliczaæ wszystkie samochody ciê¿arowe przeznaczone do wykonywania przewozów ³adunków, w tym
równie¿ samochody ciê¿arowe specjalizowane, tj. takie,
których nadwozia s¹ przystosowane do przewozów okreœlonych rodzajów ³adunków, a wiêc: samochody ch³odnie,
samochody cysterny, samochody do przewozu cementu
luzem itp. Nie nale¿y do nich zaliczaæ samochodów specjalnych, które ze wzglêdu na sw¹ konstrukcjê przeznaczone s¹ do wykonywania innych prac ni¿ przewozy
³adunków i stanowi¹ jedynie ruchome urz¹dzenia (np.
dŸwigi samochodowe, samochody pogotowia technicznego, samochody polewaczki, p³ugi odœnie¿ne, wozy
stra¿ackie itp.) Do danej grupy ³adownoœci samochodów
ciê¿arowych nale¿y zaliczaæ wszystkie samochody, których ³adownoœæ nominalna okreœlona w dowodzie rejestracyjnym znajduje siê w przedziale ³adownoœci podanym w rubr. 0.
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3. W wierszach 08 i 10 nale¿y podaæ dane dot. tzw.
taboru ekologicznego, tj. posiadaj¹cego homologacjê
EURO-1, EURO-2, EURO-3 lub EURO-3+S.
4. W wierszu 12 - nale¿y wykazywaæ dane dotycz¹ce
ci¹gników rolniczych, które zosta³y dopuszczone do
ruchu po drogach publicznych i wykonuj¹ prace transportowe. Oznacza to, ¿e w wierszu tym nie nale¿y wykazywaæ danych dotycz¹cych ci¹gników wykonuj¹cych
wy³¹cznie prace pozatransportowe, np. ci¹gników rolniczych pracuj¹cych jako urz¹dzenie zasilaj¹ce z
³adowarkami.
5. W rubr. 2 i 4 czêœci A nale¿y podaæ ³¹czn¹ ³adownoœæ samochodów ciê¿arowych, przyczep i naczep ciê¿arowych ujêtych w rubr. 1 i 3. £¹czn¹ ³adownoœæ pojazdów w danej grupie oblicza siê jako sumê ³adownoœci
nominalnych (w tonach) poszczególnych samochodów
ciê¿arowych lub przyczep i naczep ciê¿arowych zaliczonych do tej grupy. £¹czn¹ ³adownoœæ nale¿y podawaæ z
jednym znakiem po przecinku.
6. W dziale 1 w czêœci B - nale¿y podaæ dane
dotycz¹ce taboru wydzier¿awionego od innych jednostek (rubr. 1 i 2) i taboru w³asnego (ujêtego w czêœci A)
przekazanego innym jednostkom (rubr. 3), w obydwu
przypadkach na zasadzie umowy agencyjnej, zlecenia,
dzier¿awy, leasingu dotycz¹cej œrodka transportu.
Dzia³ 2. Przewozy ³adunków i przebieg taboru
w komunikacji krajowej
7. W dziale 2 nale¿y podaæ wielkoœæ przewozów ³adunków i przebieg taboru wykonane na terenie kraju samochodami ciê¿arowymi i ci¹gnikami siod³owymi oraz ci¹gnikami na przyczepach w³asnymi i obcymi eksploatowanymi
przez przedsiêbiorstwo sporz¹dzaj¹ce sprawozdanie.
8. Wielkoœæ przewozów ³adunków w tonach (w.1)
oblicza siê jako sumê ciê¿arów wszystkich na³adowanych ³adunków (³¹cznie z ciê¿arem opakowañ) na
pojazdy przed rozpoczêciem poszczególnych jazd.
9. W wierszu 2 - nale¿y podaæ ³¹czn¹ iloœæ km przebytych przez pojazdy samochodowe i ci¹gniki w ci¹gu
roku sprawozdawczego (w wierszu tym nie nale¿y wykazywaæ ca³kowitego przebiegu pojazdu od pocz¹tku jego
eksploatacji d³u¿szej ni¿ rok). Do przebiegu ogólnego
ciê¿arowego pojazdu samochodowego zalicza siê:
przebieg ³adowny, tj. przebieg, w czasie którego
poszczególne pojazdy ciê¿arowe przewo¿¹ ³adunek -

bez wzglêdu na iloœæ i ciê¿ar tego ³adunku; przebieg
zerowy, tj. przebieg pojazdów ciê¿arowych bez ³adunku z
miejsca gara¿owania do miejsca rozpoczêcia pracy dla
us³ugobiorców i z miejsca zakoñczenia pracy dla us³ugobiorców do miejsca gara¿owania; przebieg pró¿ny, tj.
przebieg bez ³adunku, wynikaj¹cy z braku ³adunku do
przewozu w czasie wykonywania zleceñ us³ugobiorców.
10. W rubr. 2 - nale¿y wyodrêbniæ z danych wykazanych w rubr. 1 dane dotycz¹ce przewozów ³adunków w
kontenerach, ustalaj¹c je ³¹cznie z ciê¿arem kontenerów.
Kontener - urz¹dzenie transportowe trwa³ego u¿ytku o
pojemnoœci co najmniej 1 m3, s³u¿¹ce do formowania jednostki ³adunkowej zwiêkszaj¹cej podatnoœæ ³adunkow¹
towarów oraz chroni¹ce ³adunki przed uszkodzeniem i
zniszczeniem.
11. W rubr. 3 - nale¿y wyodrêbniæ z danych wykazanych w rubr. 2 dane dotycz¹ce przewozów ³adunków w
kontenerach wielkich. Kontener wielki - jest to kontener o
pojemnoœci wiêkszej ni¿ 15 m3 o znormalizowanych
rozmiarach.
12. Wielkoœæ pracy przewozowej wykonanej przy przewozie ³adunków przez jednostkê sprawozdawcz¹ jest
sum¹ prac przewozowych wykonanych przy przewozach
³adunków w poszczególnych jazdach z ³adunkiem wszystkich samochodów ciê¿arowych i ci¹gników u¿ytych przez
tê jednostkê sprawozdawcz¹ do przewozów ³adunków.
Wielkoœæ pracy przewozowej wykonanej przy przewozie
³adunków podczas jazdy z ³adunkiem samochodu ciê¿arowego lub ci¹gnika stanowi iloczyn ciê¿aru ³adunku
przewo¿onego podczas tej jazdy i przebiegu pojazdu w
czasie trwania tej jazdy.
Przyk³ad:
samochód przewióz³ 8 ton ³adunków na odleg³oœæ 20 km praca przewozowa w tonokilometrach wyniesie:
8 x 20=160 tkm
Uwaga. W przypadku:
– wykonywania przewozów dystrybucyjnych na krótkie
odleg³oœci dopuszcza siê mo¿liwoœæ uproszczonego
sposobu ustalania pracy przewozowej,
– braku dokumentacji pozwalaj¹cej na poprawne ustalenie pracy przewozowej wielkoœæ tê mo¿na oszacowaæ,
mno¿¹c przewozy ³adunków (w tonach) przez orientacyjn¹ odleg³oœæ, na jak¹ najczêœciej by³y dokonywane
przewozy.

13. W wierszu 4 pod dzia³em 2 nale¿y podaæ liczbê
wozodni pracy samochodów ciê¿arowych i ci¹gników
(tabor w³asny i obcy eksploatowany przez przedsiêbiorstwo sporz¹dzaj¹ce sprawozdanie) wykorzystywanych
do przewozów ³adunków w komunikacji krajowej. Liczbê
wozodni pracy pojazdów oblicza siê jako sumê dni pracy
poszczególnych pojazdów.

Przyk³ad:
1 samochód ciê¿arowy pracowa³ przez 182 dni, tj.
182 wozodni pracy
2 samochody ciê¿arowe pracowa³y po 160 dni ka¿dy, tj.
2 x 160=320 wozodni pracy
4 samochody ciê¿arowe pracowa³y po 220 dni ka¿dy, tj.
4 x 220=880 wozodni pracy
razem=1382 wozodni pracy
Dzia³ 3. Przewozy ³adunków i przebieg taboru w
komunikacji miêdzynarodowej
14. W dziale 3 nale¿y podaæ wielkoœæ przewozów
³adunków i przebieg taboru wykonane w komunikacji
miêdzynarodowej taborem samochodowym w³asnym i
obcym eksploatowanym przez przedsiêbiorstwo
sporz¹dzaj¹ce sprawozdanie.
15. Dane o przewozach w komunikacji miêdzynarodowej obejmuj¹:
1) ³adunki, które zosta³y nadane na terenie kraju w roku
sprawozdawczym do wywozu poza granice kraju;
2) ³adunki, które zosta³y przewiezione w roku sprawozdawczym z zagranicy do kraju;
3) ³adunki przewo¿one przez terytorium kraju, przy
czym ich nadanie i odbiór odbywa³y siê na terenie
innych krajów (tranzyt).
4) ³adunki, których przewóz odbywa³ siê ca³kowicie poza granicami kraju.
16. Przy ustalaniu danych dotycz¹cych pracy przewozowej w tonokilometrach (w. 2) oraz przebiegu ogólnego pojazdów (w. 4) w komunikacji miêdzynarodowej
nale¿y stosowaæ odpowiednio objaœnienia podane w
ust. 12 i 9.
Uwaga. W przypadku braku ewidencji dla ww. wskaŸników dane te mo¿na oszacowaæ, wykorzystuj¹c np.
informacje o odleg³oœci pomiêdzy Polsk¹ a danym krajem, do którego realizowane by³y przewozy (przywóz lub
wywóz).
Pracê przewozow¹ w tonokilometrach mo¿na ustaliæ
mno¿¹c wielkoœæ przewozów zrealizowanych do
danego kraju przez odleg³oœæ w km pomiêdzy Polsk¹ a
tym krajem. Przebieg ogólny w wozo-km - mno¿¹c liczbê
kursów do danego kraju przez podwojon¹ odleg³oœæ
pomiêdzy Polsk¹ a tym krajem (tam i z powrotem).
17. Przy ustalaniu wozodni pracy samochodów ciê¿arowych i ci¹gników siod³owych wykorzystywanych do
przewozów ³adunków w komunikacji miêdzynarodowej
(wiersz 5 pod dzia³em 3) nale¿y stosowaæ zasady
podane w ust. 13.

