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Dzia³ 1. Morska i przybrze¿na flota transportowa
1.1. Morska i przybrze¿na flota transportowa ogó³em



Dzia³ 1.2. Morska i przybrze¿na flota transportowa wed³ug statków (dotyczy statków wykazanych w dziale 1 pkt. 1.1)
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a) Nale¿y wpisaæ "M" dla statku morskiego lub "P" dla przybrze¿nego. b) Nale¿y wpisaæ "Tak" lub "Nie". c) Rok zakoñczenia budowy statku. d) W wêz³ach, z jednym znakiem po przecinku. e) Nale¿y okreœliæ (zgodnie z Art. 73
ustaw¹ z dnia 18 wrzeœnia 2001 r. Kodeksu Morskiego (Dz. U. Nr 138 poz. 1545, z póŸn. zm.) w jakim udziale procentowym statek jest w³asnoœci¹ polsk¹, tj. okreœliæ udzia³ polskiego kapita³u ogó³em (nie tylko kapita³u przedsiê-
biorstwa sporz¹dzaj¹cego sprawozdanie) poprzez wpisanie "a", "b" lub "c". Dla statków o polskiej przynale¿noœci nale¿y wpisaæ "P", a dla statków, które czasowo uzyska³y polsk¹ przynale¿noœæ: "PC".



Dzia³ 2. Morska i przybrze¿na flota transportowa stanowi¹ca w³asnoœæ zagranicznego (obcego) podmiotu eksploatowana przez sprawozdawcê
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a) Nale¿y wpisaæ "M" dla statku morskiego lub "P" dla przybrze¿nego. b) Nale¿y wpisaæ "Tak" lub "Nie". c) Rok zakoñczenia budowy statku. d) W wêz³ach, z jednym znakiem po przecinku.
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Objaœnienia
do formularza T-09

Uwagi:

Dzia³ 1. Morska i przybrze¿na flota transportowa

1.1 Morska i przybrze¿na flota transportowa
ogó³em

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 ca³kowi-
tego zu¿ycia, a nieskreœlonych z inwentarza do
momentu sporz¹dzenia sprawozdania;

2) statki dzier¿awione od spó³ek armatorskich, któ-
rych udzia³owcem jest polskie przedsiêbiorstwo;

3) statki bêd¹ce w³asnoœci¹ spó³ki kapita³owej (z
udzia³em polskiego kapita³u) maj¹cej siedzibê za gra-
nic¹ i eksploatowane przez polskie przedsiêbiorstwo.

2. Rubryka 2 - ³¹czn¹ noœnoœæ (DWT) nale¿y obli-
czaæ jako sumê noœnoœci w tonach (brutto) poszczegól-
nych statków - na podstawie aktualnych w okresie spra-
wozdawczym danych technicznej dokumentacji stat-
ków. Do obliczeñ nale¿y przyjmowaæ noœnoœæ w tonach
(brutto) okreœlon¹ dla okresu letniego, tj. noœnoœæ przy
zanurzeniu do tzw. letniej linii ³adunkowej.

3. Rubryka 3 - ³¹czn¹ pojemnoœæ brutto (GT) nale¿y
obliczaæ jako sumê pojemnoœci brutto poszczególnych
statków. Pojemnoœæ brutto statków powinna byæ pomie-
rzana zgodnie z Miêdzynarodow¹ konwencj¹ o pomie-
rzaniu 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, sto-
suje siê przepisy wprowadzone rozporz¹dzeniem Mini-
stra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie
pomiaru statków morskich (Dz. U. Nr 119, poz. 1248).

4. Rubryka 4 - ³¹czn¹ liczbê miejsc pasa¿erskich
floty nale¿y obliczaæ jako sumê liczby miejsc pasa¿er-
skich na poszczególnych statkach - na podstawie aktu-
alnych w okresie sprawozdawczym danych technicznej
dokumentacji statków.

5. W pkt 1.2 dzia³u 1 nale¿y wykazaæ wszystkie
statki ujête w dziale 1. pkt 1.1 (zgodnie z pkt. 1 Obja-
œnieñ).

6. Dzia³ 2. Morska i przybrze¿na flota transpor-
towa stanowi¹ca w³asnoœæ zagranicznego (obcego)
podmiotu eksploatowana przez sprawozdawcê

Jeœli przedsiêbiorstwo eksploatowa³o statki obce
(stanowi¹ce w³asnoœæ zagranicznego podmiotu) nale¿y
je wykazaæ w dziale 2 (wed³ug stanu w dniu 31XII 2008) .

7. W “Uwagach” do sprawozdania nale¿y zamieœciæ
omówienie zmian w stanie floty, jakie zasz³y w roku
sprawozdawczym, z podaniem:

1) dla statków wpisanych do stanu floty: nazwy stat-
ków, nr IMO lub sygna³u wywo³awczego, noœnoœci w
tonach, roku budowy, rodzaju statku;

2) dla statków skreœlonych ze stanu floty – nr IMO
lub sygna³u wywo³awczego i nazwy statku;

3) dla statków przeklasyfikowanych - nr IMO lub
sygna³u wywo³awczego, nazwy statku, noœnoœci w
tonach oraz informacji o przeklasyfikowaniu.

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.

Uwaga: W e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy ka¿dy znak powinien zostaæ wpisany w odrêbn¹ kratkê.

Przyk³ad wype³niania e-mail:
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