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1. Przez okreœlenie “morska i przybrze¿na flota
transportowa” nale¿y rozumieæ:
1) statki stanowi¹ce w³asnoœæ przedsiêbiorstwa sporz¹dzaj¹cego sprawozdanie, tj. statki znajduj¹ce siê
w stanie inwentarzowym floty z pominiêciem statków
wycofanych na sta³e z eksploatacji na skutek
ca³kowitego zu¿ycia, a nieskreœlonych z inwentarza
do momentu sporz¹dzenia sprawozdania;
2) statki dzier¿awione od spó³ek armatorskich, których
udzia³owcem jest polskie przedsiêbiorstwo;
3) statki bêd¹ce w³asnoœci¹ spó³ki kapita³owej (z
udzia³em polskiego kapita³u) maj¹cej siedzibê za
granic¹ i eksploatowane przez polskie przedsiêbiorstwo.
2. £¹czn¹ noœnoœæ (DWT) nale¿y obliczaæ jako
sumê noœnoœci w tonach (brutto) poszczególnych statków - na podstawie aktualnych w okresie sprawozdawczym danych technicznej dokumentacji statków. Do
obliczeñ nale¿y przyjmowaæ noœnoœæ w tonach (brutto)
okreœlon¹ dla okresu letniego, tj. noœnoœæ przy zanurzeniu do tzw. letniej linii ³adunkowej.
3. £¹czn¹ pojemnoœæ brutto (GT) nale¿y obliczaæ
jako sumê pojemnoœci brutto poszczególnych statków.
Pojemnoœæ brutto statków powinna byæ pomierzana
zgodnie z Miêdzynarodow¹ konwencj¹ o pomierzaniu
pojemnoœci statków z 1969 r., sporz¹dzon¹ w Londynie
dnia 23 czerwca 1969 r. (Dz. U. z 1983 r. Nr 56, poz.
247). Przy dokonywaniu pomiarów statków, do których
nie maj¹ zastosowania przepisy Konwencji, stosuje siê
przepisy wprowadzone rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie pomiaru
statków morskich (Dz. U. Nr 119, poz. 1248).
4. £¹czn¹ liczbê miejsc pasa¿erskich floty nale¿y
obliczaæ jako sumê liczby miejsc pasa¿erskich na
poszczególnych statkach - na podstawie aktualnych w
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okresie sprawozdawczym danych technicznej dokumentacji poszczególnych statków.
5. W “uwagach” do sprawozdania nale¿y zamieœciæ
omówienie zmian w stanie floty, jakie zasz³y w okresie
sprawozdawczym, z podaniem:
1) dla statków wpisanych do stanu floty w okresie sprawozdawczym: nazwy statków, noœnoœci w tonach,
roku budowy (za rok budowy nale¿y przyj¹æ rok
zakoñczenia budowy statku), rodzaju statku (np.
kontenerowiec, ch³odniowiec, masowiec uniwersalny
itp.), bandery;
2) dla statków skreœlonych ze stanu floty - nazwy statków;
3) dla statków przeklasyfikowanych - nazwy statku i
noœnoœci w tonach.
Dla statków wpisanych do stanu floty lub dla statków
skreœlonych ze stanu floty nale¿y dodatkowo podaæ
informacje od kogo otrzymano, komu przekazano, lub
inn¹ przyczynê zmian.
6. Do sprawozdania nale¿y do³¹czyæ imienny wykaz
wszystkich statków ujêtych w sprawozdaniu (zgodnie z
ust. 1 Objaœnieñ) oraz pozosta³ych eksploatowanych
przez przedsiêbiorstwo (w formie numerycznej - dyskietka lub w formie tabulogramu) zawieraj¹cy nastêpuj¹ce informacje: nazwa statku, rodzaj, rok budowy,
DWT, TEU, GT, iloœæ miejsc pasa¿erskich, wyposa¿enie w urz¹dzenia do ³¹cznoœci satelitarnej, w pe³ni
zautomatyzowan¹ si³owniê, w³aœciciel, bandera, tytu³
prawny do dysponowania statkiem, klasa statku, prêdkoœæ konstrukcyjna oraz okreœlenie czy statek stanowi
polsk¹ w³asnoœæ co najmniej w po³owie. Dla statków
pozosta³ych (nieujêtych w sprawozdaniu) w przypadku
eksploatowania poni¿ej 1 roku podaæ okres eksploatacji
statków.

