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Symbol rodzaju podstawowej dzia³alnoœci wg PKD
Dzia³ 1. Przewozy ³adunków wed³ug rodzajów ¿eglugi i zasiêgów p³ywania
Wyszczególnienie

W tonach

Praca przewozowa
w tys. tonomil

0

1

2

Ogó³em

01

w tym statki p³ywaj¹ce pod obc¹ bander¹

02

¯egluga regularna (wiersze od 04 do 06)

03

oceaniczny

04

europejski

05

ba³tycki

06

Zasiêg

w tym promy

07

¯egluga nieregularna (wiersze od 10 do 12)

08

w tym zbiornikowce

Zasiêg

09

oceaniczny

10

europejski

11

ba³tycki

12

Dzia³ 2. Przewozy ³adunków wed³ug relacji
W tonach

Wyszczególnienie
0
Ogó³em (wiersz 2+5+6)

1

W relacji z portami polskimi (wiersz 3+4)

2

wywóz z portów polskich do portów obcych

3

przywóz do portów polskich z portów obcych

4

Pomiêdzy
portami

obcymi

5

polskimi

6

ogó³em

w tym w kontenerach

Liczba kontenerów
z ³adunkami w TEU

1

2

3

Dzia³ 3. Przewozy ³adunków wed³ug grup
W tonacha)

Grupy ³adunków
0

1

Ogó³em (wiersze 02+04+10+11+13)

01

Masowe ciek³e (niezjednostkowane)

02

w tym ropa naftowa i produkty z ropy naftowej

03

Masowe suche (niezjednostkowane) (wiersze 05+06+07+08+09)

04

rudy

05

wêgiel i koks

06

zbo¿e

07

pozosta³e produkty rolnicze

08

inne ³adunki masowe

09

Kontenery du¿e (20’ lub wiêksze)

10

Jednostki toczne

11

w tym toczne samobie¿ne

12

Pozosta³e ³adunki drobnicowe (w tym ma³e kontenery <20’)

13

w tym drewno
a)

14

£¹cznie z wag¹ kontenerów i jednostek tocznych (samobie¿nych i niesamobie¿nych).

Dzia³ 4. Przewozy ³adunków polskiego handlu zagranicznego i ³adunków tranzytowych
W tonach

Wyszczególnienie
ogó³em
1

0
Przewozy ³adunków polskiego handlu
zagranicznego (wiersze od 3 do 6)

Liczba kontenerów
z ³adunkami w TEU
3

1

w tym ³adunków w gestii w³asnej

2

W relacji z
portami
polskimi

wywóz ³adunków eksportowanych

3

przywóz ³adunków importowanych

4

Pomiêdzy
portami

obcymi

5

polskimi

6

Przewozy ³adunków tranzytowych

w tym w kontenerach
2

7

w tym pomiêdzy portami polskimi

8

Dzia³ 5. Przewozy pasa¿erów
W komunikacji miêdzynarodowej
praca przewozowa
liczba pasa¿erów
w pasa¿eromilach
1
2

Wyszczególnienie
0
Ogó³em
w tym promy
Kierowcy samochodów ciê¿arowych przewo¿eni promami

Pomiêdzy portami polskimi
praca przewozowa
liczba pasa¿erów
w pasa¿eromilach
3
4

1
2
3
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..............................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby
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............................................................
(miejscowoœæ, data)
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OBJAŒNIENIA
do formularza T-08
Uwaga: W e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy ka¿dy znak powinien zostaæ wpisany w odrêbn¹ kratkê.
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1. Sprawozdaniem na formularzu T-08 - nale¿y obj¹æ

6. W wierszu 07 - nale¿y z danych podanych w wier-

odpowiednio przewozy ³adunków i przewozy pasa¿erów

szu 06 wyodrêbniæ odpowiednio dane dotycz¹ce prze-

wykonane w rejsach zakoñczonych w roku sprawozdaw-

wozów ³adunków promami w³asnymi i dzier¿awionymi -

czym statkami w³asnymi i statkami dzier¿awionymi p³y-

zarówno w rejsach wykonanych w ramach ¿eglugi regu-

waj¹cymi pod bander¹ polsk¹ i obc¹. Chiñsko-Polskie To-

larnej, jak i ¿eglugi nieregularnej (wycieczki).

warzystwo Okrêtowe S.A. i Koreañsko-Polskie Towarzystwo ¯eglugowe - w sprawozdaniu na formulrzu T-08 wykazuje dane w czêœci przypadaj¹cej na rzecz strony polskiej zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ umow¹.
U w a g a. W sprawozdaniu T-08 nie nale¿y wykazywaæ przewozów ³adunków i pasa¿erów wykonanych statkami przekazanymi w charter obcemu armatorowi.
Dzia³ 1. Przewozy ³adunków wed³ug rodzajów
¿eglugi i zasiêgów p³ywania
2. Do przewozów wykonanych w ¿egludze regularnej
(w. 03) zalicza siê przewozy wykonane statkami liniowymi, kursuj¹cymi wed³ug ustalonego i og³oszonego rozk³adu podró¿y na okreœlonej z góry trasie i zawijaj¹cymi do
portów okreœlonych w rozk³adzie podró¿y.
U w a g a. W wierszu 03 nale¿y wykazaæ równie¿ przewozy ³adunków dokonane promami w ¿egludze nieregu-

U w a g a do ust. 6. Danymi w wierszu 07 nale¿y równie¿ obj¹æ ciê¿ar przewo¿onych samochodów lub innych œrodków transportu nieprzewo¿¹cych ³adunków. W
przypadku przewo¿enia samochodów ciê¿arowych,
ci¹gników, wagonów kolejowych, przyczep (naczep),
statków lub barek œródl¹dowych za³adowanych ³adunkami, przy wype³nianiu wiersza 07 nale¿y uwzglêdniæ odpowiednio ciê¿ar ³adunku oraz ciê¿ar œrodków transportu, na których znajdowa³y siê te ³adunki.
7. Do przewozów wykonanych w ¿egludze nieregularnej (w. 08) zalicza siê przewozy wykonane statkami
towarowymi ¿eglugi nieregularnej, tj. statkami kursuj¹cymi bez og³oszonego rozk³adu podró¿y i kierowanymi zgodnie z aktualnymi potrzebami przewozowymi.
8. W wierszu 09 - nale¿y z ogólnych danych, podanych w wierszu 08, wyodrêbniæ odpowiednio dane dotycz¹ce przewozów ³adunków - p³ynnych i sta³ych (np.
zbo¿a) - wykonanych zbiornikowcami.

larnej (wycieczki).
9. Przy wype³nianiu wierszy od 10 do 12 - nale¿y sto3. Do przewozów wykonanych w zasiêgu oceanicznym (w. 04) zalicza siê przewozy wykonane statkami kursujacymi na trasach wykraczaj¹cych poza porty europejskie, porty Ma³ej Azji oraz poza porty Afryki Pó³nocnej, le¿¹ce nad Morzem Œródziemnym i nad Oceanem Atlantyckim do szerokoœci portu Casablanca.

sowaæ odpowiednio objaœnienia podane w ust.: 3, 4 i 5.
10. W wierszu 01 rubr. 2 nale¿y podaæ ³¹czn¹ pracê
przewozow¹ w tonomilach wykonan¹ przez statki we
wszystkich rodzajach ¿eglugi i we wszystkich zasiêgach. Pracê przewozow¹ w tonomilach podaje siê jako
sumê poszczególnych iloczynów masy ³adunku w to-

4. Do przewozów wykonanych w zasiêgu europejskim

nach i odleg³oœci przewozu tego ³adunku w milach. Jed-

(w. 05) zalicza siê przewozy wykonane statkami kur-

na tonomila oznacza przewóz 1 tony ³adunku na od-

suj¹cymi na trasach obejmuj¹cych porty europejskie (z

leg³oœæ 1 mili.

wyj¹tkiem portów le¿¹cych w zasiêgu ba³tyckim - patrz
ust. 5), azjatyckie porty basenu Morza Czarnego i Morza
Œródziemnego oraz porty Afryki Pó³nocnej do szerokoœci
portu Casablanca w³¹cznie.

Dzia³ 2. Przewozy ³adunków wed³ug relacji
11. Relacja przewozowa okreœla kierunek przewozu
³adunku. Przewozy w relacji z portami polskimi (wiersz

5. Do przewozów wykonanych w zasiêgu ba³tyckim (w.

2) s¹ to przewozy ³adunków wywo¿onych z portów pol-

06) zalicza siê przewozy wykonane statkami kursuj¹cymi

skich (wiersz 3) lub przywo¿onych do portów polskich

na trasach obejmuj¹cych porty basenu Morza Ba³tyckiego

(wiersz 4). Do ³adunków wywo¿onych i przywo¿onych, o

a¿ do linii Kristiansand (Norwegia) - Skagen (Dania).

których mowa wy¿ej, zalicza siê ³adunki zarówno pol-

skiego handlu zagranicznego, jak i tranzytowe oraz inne

17. W wierszu 6 w rubr.1 - nale¿y podaæ odpowiednie

³adunki z wyj¹tkiem ³adunków w obrocie pomiêdzy porta-

dane dotycz¹ce przewozów ³adunków polskiego handlu

mi polskimi wykazanymi w wierszu 6.

zagranicznego - bêd¹cych w gestii w³asnej i w gestii obcej dokonanych pomiêdzy portami polskimi.

Dzia³ 3. Przewozy ³adunków wed³ug grup

18. W wierszu 7 w rubr.1 - nale¿y podaæ odpowiednie

12. W dziale 3 - nale¿y podaæ odpowiednio dane do-

dane dotycz¹ce przewozów ³adunków tranzytowych.

tycz¹ce przewozów ³adunków wykonanych we wszyst-

Przez ³adunki tranzytowe, o których mowa wy¿ej, nale¿y

kich relacjach, a wiêc przewozów ³adunków:

rozumieæ ³adunki stanowi¹ce w³asnoœæ pañstw obcych,

a) przywo¿onych do portów polskich z portów obcych,
b) wywo¿onych z portów polskich do portów obcych,
c) przewo¿onych pomiêdzy portami obcymi,
d) przewo¿onych pomiêdzy portami polskimi.
Dzia³ 4. Przewozy ³adunków polskiego handlu
zagranicznego i ³adunków tranzytowych

pochodz¹ce od nadawcy zagranicznego i przeznaczone
dla odbiorcy zagranicznego, przewo¿one przez przedsiêbiorstwo sporz¹dzaj¹ce sprawozdanie i prze³adowane w polskich portach morskich.
19. W rubr. 3 - nale¿y podaæ liczbê kontenerów w
TEU przewiezionych z ³adunkami polskiego handlu zagranicznego (wiersze od 1 do 6) oraz ³adunkami tranzytowymi (wiersz 7 i 8). Przy wype³nianiu rubr.3 nale¿y stosowaæ odpowiednio objaœnienia podane w ust. 13-18.

13. W wierszu 1 w rubr.1 - nale¿y podaæ odpowiednio
dane dotycz¹ce przewozów ³adunków polskiego handlu

Dzia³ 5. Przewozy pasa¿erów

zagranicznego - bêd¹cych w gestii w³asnej i w gestii obcej. Gestia transportowa jest to zastrze¿one w kontrakcie
prawo i obowi¹zek zorganizowania transportu towaru i
pokrycia jego kosztów.

20. Dzia³em 5 - nale¿y obj¹æ odpowiednio pasa¿erów
przewiezionych zarówno za p³atnymi, jak i za bezp³atnymi biletami.
21. W rubrykach 1 i 2 - nale¿y podaæ odpowiednio da-

Przez “³adunki w gestii w³asnej” rozumie siê ³adunki,

ne dotycz¹ce przewozów pasa¿erów w komunikacji

bêd¹ce w gestii przewozowej polskich eksporterów

miêdzynarodowej. Do przewozów w komunikacji miê-

wzglêdnie importerów.

dzynarodowej zalicza siê przewozy:

Przez “³adunki w gestii obcej” rozumie siê ³adunki,
bêd¹ce w gestii przewozowej obcych eksporterów

1) z portów polskich do portów obcych,
2) z portów obcych do portów polskich,

wzglêdnie importerów.
3) pomiêdzy portami obcymi.
14. W wierszu 3 w rubr.1 - nale¿y podaæ odpowiednio
dane dotycz¹ce przewozów ³adunków polskiego handlu
zagranicznego, bêd¹cych w gestii w³asnej i w gestii obcej
- dokonanych z portów polskich do portów obcych.
15. W wierszu 4 w rubr. 1 - nale¿y podaæ odpowiednio
dane dotycz¹ce przewozów ³adunków polskiego handlu
zagranicznego - bêd¹cych w gestii w³asnej i w gestii obcej
- dokonanych z portów obcych do portów polskich.
U w a g a do ust. 13-15. Danymi w wierszach od 1 do 4
nie nale¿y obejmowaæ danych dotycz¹cych ciê¿aru samochodów i innych œrodków transportu, które s¹ za³adowane ³adunkami polskiego handlu zagranicznego i przewo¿one promami.

U w a g a. Do przewozów pasa¿erów w komunikacji
miêdzynarodowej zalicza siê równie¿ przewozy pasa¿erów w okrê¿nych rejsach wycieczkowych do portów obcych.
22. W rubrykach 3 i 4 - nale¿y podaæ odpowiednio dane dotycz¹ce przewozów pasa¿erów, dokonanych w relacjach pomiêdzy portami polskimi, gdy zarówno port zaokrêtowania pasa¿era, jak i port docelowy - s¹ portami
polskimi (np. przewóz w relacji Szczecin - Gdynia).
23. Pracê przewozow¹ w pasa¿eromilach (rubr. 2 i 4)
stanowi suma prac przewozowych wykonanych przy
przewozach pasa¿erów w poszczególnych rejsach
wszystkimi rodzajami statków. Pracê przewozow¹ w da-

16. W wierszu 5 w rubr.1 - nale¿y podaæ odpowiednio

nym rejsie ustala siê jako iloczyn liczby pasa¿erów i od-

dane dotycz¹ce przewozów ³adunków polskiego handlu

leg³oœci ich przewozu (w milach). Jedna pasa¿eromila

zagranicznego - bêd¹cych w gestii w³asnej i w gestii obcej

wyra¿a pracê jak¹ statek wykona³ przy przewozie 1 pa-

- dokonanych pomiêdzy obcymi portami.

sa¿era na odleg³oœæ 1 mili.

