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Dzia³ 1. Obroty ³adunkowe
Dzia³ 1A. Z tytu³u transportu morskiego

Ogó³em
(2A+5A)

Miêdzynarodowy obrót morski Krajowy obrót morski

razem
(3A+4A)

z tytu³u razem
(6A+7A)

z tytu³u
przywozu wywozu przywozu wywozu

w tys. tona)

1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A

a) Z jednym znakiem po przecinku.

a) Z jednym znakiem po przecinku.

Ogó³em
(2B+5B)

Obrót miêdzynarodowy Obrót krajowy

razem
(3B+4B)

z tytu³u razem
(6B+7B)

z tytu³u
przywozu wywozu przywozu wywozu

w tys. tona)

1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B

Dzia³ 1B. Z tytu³u transportu œródl¹dowo-morskiego (przywóz) i morsko-œródl¹dowego (wywóz)

Dzia³ 2. Nabrze¿a - stan w dniu 31 XII

Wyszczególnienie
Ogó³em

Z rubryki 1 przypada na
nabrze¿a o g³êbokoœci

powy¿ej 10,9 m nabrze¿a prze³adunkowe

w metracha)

0 1 2 3

Ogó³em 1

w tym nadaj¹ce siê do eksploatacji 2
a) W liczbach ca³kowitych.

Wyszczególnienie

Ogó³em Tranzyt

przywóz
(rubryka

3+5)

wywóz
(rubryka

4+6)

morsko-
-l¹dowy
przywóz

l¹dowo-
-morski
wywóz

morski

przywóz wywóz

w tonacha)

0 1 2 3 4 5 6

Ogó³em (wiersze 02+07+13+14+15+16) 01

£adunki masowe ciek³e - razem
(wiersze 03+04+05+06) 02

gaz ciek³y 03

ropa naftowa 04

produkty z ropy naftowej 05

inne ciek³e ³adunki masowe 06
a) W liczbach ca³kowitych.

Dzia³ 3. Obrót ³adunków tranzytowych



Dzia³ 3. Obrót ³adunków tranzytowych (dok.)

Wyszczególnienie

Ogó³em Tranzyt

przywóz
(rubryka

3+5)

wywóz
(rubryka

4+6)

morsko-
-l¹dowy
przywóz

l¹dowo-
-morski
wywóz

morski

przywóz wywóz

w tonacha)

0 1 2 3 4 5 6

£adunki masowe suche - razem (wiersze
08+09+10+12) 07

rudy i z³om 08

wêgiel i koks 09

produkty rolnicze 10

w tym zbo¿e 11

inne suche ³adunki masowe 12

Kontenery du¿e (20’ lub wiêksze) - razem 13

£adunki toczne samobie¿ne - razem 14

£adunki toczne niesamobie¿ne - razem 15

Pozosta³e ³adunki drobnicowe - razem
(wiersze 17+19+20) 16

produkty leœne 17

w tym drewno 18

wyroby z ¿elaza i stali 19

inne ³adunki drobnicowe 20

a) W liczbach ca³kowitych.

Kraje
a - przywóz
b - wywóz

Ogó³em

£adunki
masowe ciek³e

£adunki
masowe suche

Kontene-
ry du¿e

Toczne
(samo-
bie¿ne i

niesamo-
bie¿ne
razem)

Pozo-
sta³e

³adunki
drobni-
cowe

razem

w tym
ropa i

produkty
z ropy

naftowej

razem

w tym

wêgiel
i koks zbo¿e

w tonacha)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 Ogó³em
a
b

02
a
b

03
a
b

04
a
b

05
a
b

06
a
b

07
a
b

08
a
b

09
a
b

Dzia³ 4. Obrót ³adunków tranzytowych wed³ug krajów tranzytuj¹cych w tranzycie morsko-l¹dowym i l¹dowo-morskim

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

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

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

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

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

a) W liczbach ca³kowitych.



UWAGI

1. Jednostki sprawozdawcze dzia³aj¹ce na terenie wiêcej
ni¿ jednego portu morskiego sporz¹dzaj¹ oddzielne sprawozda-
nia wpisuj¹c w tytule sprawozdania nazwê portu dla ka¿dego
portu morskiego, na terenie którego jednostka sprawozdawcza
prowadzi dzia³alnoœæ.

2. Ilekroæ w objaœnieniach jest mowa o statku nale¿y
przez to rozumieæ równie¿ szczególny typ statku, jakim jest
barka, lub tzw. prom (statek typu ro-ro eksploatowany w ¿eglu-
dze promowej).

3. Wielkoœæ obrotów ³adunkowych rejestruje siê w momen-
cie przejœcia ³adunku przez burtê lub furtê statku.

4. W sprawozdaniu nale¿y podawaæ wagê brutto towa-
rów ³¹cznie z wag¹ bezpoœredniego opakowania, ale bez wagi
w³asnej jednostek ³adunkowych (kontenerów i jednostek tocz-
nych, w szczególnoœci bez wagi w³asnej samochodów ciê¿aro-
wych, wagonów i roll-trailerów).

5. Nie nale¿ny wykazywaæ wagi w³asnej samochodów oso-
bowych i autobusów, je¿eli w danej podró¿y s¹ one œrodkiem
transportu osób.

6. Podstaw¹ do okreœlenia wagi ³adunków za³adowanych
na statek lub wy³adowanych ze statku powinny byæ dokumenty
u¿ywane zwyczajowo w obrocie portowo - morskim, a w szcze-
gólnoœci:
• w przypadku wy³adunku statku - manifest ³adunkowy, ewentu-

alnie (przy braku manifestu) zlecenie na wy³adunek ze statku;

• w przypadku za³adunku statku - druki (kopie) kwitów sternika
lub konosamentów, ewentualnie zlecenie za³adunku na sta-
tek.
7. W dzia³ach 3 i 4, przy zaliczaniu ³adunku do okreœlonej

kategorii i grupy ³adunkowej, nale¿y kierowaæ siê "najbardziej
zewnêtrzn¹" grup¹ ³adunkow¹ (np. kontenery lub samochody
znajduj¹ce siê na wagonie wje¿d¿aj¹cym na prom nale¿y trakto-
waæ jako towar na wagonach i wykazaæ w kategorii "toczne nie-
samobie¿ne").

Wyj¹tek:

W przypadku kontenerów na roll-trailerach jako grupê ³adun-
kow¹ wpisuje siê kontener.

8. Transport po wewnêtrznych wodach morskich, w szcze-
gólnoœci po wodach Zalewu Szczeciñskiego, nale¿y zaliczaæ do
transportu morskiego niezale¿nie od tego czy odbywa siê stat-
kiem morskim, czy œródl¹dowym.

9. Wielkoœæ prze³adunków zwi¹zanych z odlichtunkiem
lub dolichtunkiem statku nale¿y uwzglêdniæ odpowiednio w
dziale 1A w polach 1A - 7A, kieruj¹c siê poni¿szymi przyk³adami.

Odlichtunek statku

Je¿eli przyk³adowo w porcie Œwinoujœcie prowadzony jest
odlichtunek statku, który przyp³yn¹³ z portu zagranicznego, to
prze³adunek w relacji statek - barka (w celu odlichtowania statku)
nale¿y wykazaæ w miêdzynarodowym obrocie morskim portu
Œwinoujœcie w dziale 1A, pole 3A (przywóz). PóŸniejszy wy³adu-
nek z barki, np. w Szczecinie - nale¿y wykazaæ w krajowym obro-
cie morskim portu Szczecin w dziale 1A, pole 6A (przywóz).

Dolichtunek statku

Je¿eli przyk³adowo w porcie Œwinoujœcie prowadzony jest
dolichtunek statku, to wczeœniejszy za³adunek towarów na barkê
w Szczecinie nale¿y wykazaæ w krajowym obrocie morskim
portu Szczecin w dziale 1A, pole 7A (wywóz). Natomiast prowa-
dzony w Œwinoujœciu prze³adunek w relacji barka-statek (dolich-
tunek statku) nale¿y wykazaæ w miêdzynarodowym obrocie mor-
skim portu Œwinoujœcie w dziale 1A, pole 4A (wywóz).

Je¿eli dolichtunek lub odlichtunek statku morskiego odbywa
siê na redzie - nale¿y go wykazaæ w obrocie morskim
odnosz¹cym siê do tego portu, z którego pochodzi ³adunek, lub
do którego ³adunek ten jest przeznaczony.

10. Nie nale¿y wykazywaæ za³adunku bunkru na statek, który
zu¿ywa go jako paliwo.

W przypadku przewozu bunkru z portu do portu nale¿y:
• w porcie, w którym bunkier jest za³adowany na bunkierkê -

wykazaæ jego za³adunek (dzia³ 1A, pole 4A lub 7A - obrót mor-
ski z tytu³u wywozu),

• w porcie w którym bunkier jest wy³adowany z bunkierki w celu
zabunkrowania statku - wykazaæ jego wy³adunek (dzia³ 1A,
pole 3A lub 6A - obrót morski z tytu³u przywozu).

Dzia³ 1. Obroty ³adunkowe

Przez obroty ³adunkowe nale¿y rozumieæ ³¹czn¹ iloœæ masy
³adunkowej przemieszczonej przez port w okresie sprawozdaw-
czym, tzn. iloœæ masy ³adunkowej przywiezionej statkami do
portu sprawozdawczego b¹dŸ wywiezionej statkami z portu
sprawozdawczego.

1. W dziale 1A nale¿y podaæ ³¹czn¹ wielkoœæ obrotów
³adunkowych z tytu³u transportu morskiego dokonanych w roku
sprawozdawczym, na które sk³adaj¹ siê: miêdzynarodowy obrót
morski (zwi¹zany z polskim handlem zagranicznym i tranzytem)
oraz krajowy obrót morski (tzw. obrót kabota¿owy).

2. W polu 3A nale¿y podaæ masê ³adunków przywiezio-
nych drog¹ morsk¹ z portów zagranicznych i wy³adowanych ze
statków w porcie sprawozdawczym.

3. W polu 4A nale¿y podaæ masê ³adunków za³adowa-
nych na statki w porcie sprawozdawczym w celu wywiezienia ich
drog¹ morsk¹ do portów zagranicznych.

4. W polu 6A nale¿y podaæ masê ³adunków przywiezio-
nych drog¹ morsk¹ z portów krajowych i wy³adowanych ze stat-
ków w porcie sprawozdawczym.

5. W polu 7A nale¿y podaæ masê ³adunków za³adowa-
nych na statki w porcie sprawozdawczym w celu wywiezienia ich
drog¹ morsk¹ do portów krajowych.

6. W dziale 1B nale¿y wykazaæ obroty ³adunkowe z tytu³u
transportu pomiêdzy portem morskim, którego dotyczy sprawoz-
danie, a portami œródl¹dowymi, tzn. wykazaæ odpowiednio - w
obrocie miêdzynarodowym lub krajowym - masê ³adunków przy-
wiezionych drog¹ œródl¹dow¹ i wy³adowanych w porcie spra-
wozdawczym oraz masê ³adunków za³adowanych na barki w
porcie sprawozdawczym w celu wywozu drog¹ œródl¹dow¹.

7. W polu 3B nale¿y podaæ masê ³adunków przywiezio-
nych drog¹ œródl¹dow¹ z portów zagranicznych i wy³adowanych
ze statków (barek) w morskim porcie sprawozdawczym.

8. W polu 4B nale¿y podaæ masê ³adunków za³adowa-
nych na statki (barki) w morskim porcie sprawozdawczym w celu
wywiezienia ich drog¹ œródl¹dow¹ do zagranicznych portów
œródl¹dowych.

9. W polu 6B nale¿y podaæ masê ³adunków przywiezio-
nych drog¹ œródl¹dow¹ z krajowych portów œródl¹dowych i
wy³adowanych ze statków (barek) w morskim porcie sprawoz-
dawczym.

10. W polu 7B nale¿y podaæ masê ³adunków za³adowanych
w morskim porcie sprawozdawczym na statki (barki) w celu
wywozu ich do krajowych portów œródl¹dowych.

Dzia³ 2. Nabrze¿a

1. W rubryce 1 nale¿y podaæ ³¹czn¹ d³ugoœæ - w metrach
bie¿¹cych - wszystkich nabrze¿y znajduj¹cych siê w ewidencji
inwentarzowej jednostki sprawozdawczej.

2. W rubryce 2 nale¿y z danych wykazanych w rubr. 1
wydzieliæ ³¹czn¹ d³ugoœæ nabrze¿y o g³êbokoœci powy¿ej 10,9 m,
przy uwzglêdnieniu œredniej g³êbokoœci nabrze¿y przy œrednim
stanie wody na ca³ej d³ugoœci nabrze¿a.

Objaœnienia

do formularza T-10

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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3. W wierszu 1 nale¿y podaæ odpowiednio dane
dotycz¹ce wszystkich nabrze¿y bez wzglêdu na ich stan tech-
niczny i przydatnoœæ do eksploatacji. D³ugoœæ nabrze¿y nale¿y
mierzyæ wed³ug linii brzegowej, tj. z uskokami, przyczó³kami i
odcinkami zabezpieczaj¹cymi.

4. W wierszu 2 nale¿y z ogólnej d³ugoœci nabrze¿y (poda-
nej w wierszu 1) wyodrêbniæ odpowiednio dane dotycz¹ce
d³ugoœci nabrze¿y, które w razie potrzeby mog¹ byæ wykorzy-
stane zgodnie z przeznaczeniem. D³ugoœæ tych nabrze¿y nale¿y
mierzyæ wed³ug linii cumowniczej.

Dzia³ 3. Obrót ³adunków tranzytowych

1. W dziale 3 nale¿y podaæ ³¹czn¹ wielkoœæ obrotów ³adun-
ków tranzytowych, które nale¿y wydzieliæ z danych podanych w
dziale 1.

2. Przez ³adunki tranzytowe nale¿y rozumieæ ³adunki
pochodz¹ce od nadawcy zagranicznego i przeznaczone dla
odbiorcy zagranicznego, dowiezione do polskiego portu mor-
skiego drog¹ l¹dow¹, œródl¹dow¹ wzglêdnie morsk¹ i prze³ado-
wane w porcie w celu dalszego transportu drog¹ morsk¹, l¹dow¹
lub œródl¹dow¹.

3. W rubryce 3 nale¿y podaæ masê wy³adowanych ze stat-
ków ³adunków tranzytowych, które zosta³y dowiezione do portu
sprawozdawczego drog¹ morsk¹ z przeznaczeniem do dal-
szego transportu drog¹ l¹dow¹ lub œródl¹dow¹ (tranzyt mor-
sko-l¹dowy).

4. W rubryce 4 nale¿y podaæ masê za³adowanych na
statki ³adunków tranzytowych, które zosta³y dowiezione do portu
sprawozdawczego drog¹ l¹dow¹ lub œródl¹dow¹ z przeznacze-
niem do dalszego transportu drog¹ morsk¹ (tranzyt l¹dowo-mor-
ski).

5. W rubryce 5 nale¿y podaæ masê wy³adowanych ze stat-
ków ³adunków tranzytowych, które zosta³y dowiezione do portu
sprawozdawczego drog¹ morsk¹ z przeznaczeniem do dal-
szego transportu równie¿ drog¹ morsk¹ (tranzyt morski).

6. W rubryce 6 nale¿y podaæ masê za³adowanych na
statki ³adunków tranzytowych, które zosta³y dowiezione do portu
sprawozdawczego drog¹ morsk¹ z przeznaczeniem do dal-
szego transportu równie¿ drog¹ morsk¹ (tranzyt morski).

7. Prze³adowane ³adunki "tranzytu morskiego", nale¿y
wykazywaæ dwukrotnie, a mianowicie: w rubryce "przywóz" w
sprawozdaniu za ten rok sprawozdawczy, w którym nast¹pi³
wy³adunek ³adunków ze statku, a w rubryce "wywóz" w sprawoz-
daniu za ten rok sprawozdawczy, w którym nast¹pi³ za³adunek
³adunków na statek. W przypadku prze³adunku bezpoœredniego
ze statku na statek masê prze³adowanych w ten sposób ³adun-
ków nale¿y wykazaæ podwójnie: w rubryce 5 jako przywóz i w
rubryce 6 jako wywóz.

Dzia³ 4. Obrót ³adunków tranzytowych wed³ug krajów

tranzytuj¹cych w tranzycie morsko-l¹dowym

i l¹dowo-morskim

1. W dziale 4 nale¿y podaæ dane dotycz¹ce obrotów
³adunków tranzytowych - z wy³¹czeniem tranzytu morskiego - w
podziale na kraje tranzytuj¹ce, których nazwy nale¿y wpisaæ w
rubryce 0.

2. Za kraj tranzytuj¹cy uwa¿a siê kraj le¿¹cy na zapleczu
l¹dowym polskich portów morskich bez wzglêdu na to czy jest to
kraj wysy³ki, czy kraj przeznaczenia danego towaru.

Przyk³ad 1: ³adunek pochodz¹cy od nadawcy z Rosji, dowie-
ziony drog¹ morsk¹ do portu w Szczecinie, do dalszego trans-
portu drog¹ œródl¹dow¹ do Niemiec, nale¿y wykazaæ jako przy-
wóz w wierszu np. 02-a wpisuj¹c Niemcy jako kraj tranzytuj¹cy
(dodatkowo ³adunek ten powinien byæ odpowiednio ujêty w
dzia³ach 1A i 1B).

Przyk³ad 2: ³adunek pochodz¹cy od nadawcy z Wêgier,
dowieziony drog¹ l¹dow¹ do portu w Szczecinie, do dalszego
transportu drog¹ morsk¹ do Wielkiej Brytanii nale¿y wykazaæ
jako wywóz w wierszu np. 03-b wpisuj¹c Wêgry jako kraj tranzy-
tuj¹cy (dodatkowo ³adunek ten powinien byæ ujêty w dziale 1A).

Klasyfikacja ³adunków prze³adowywanych w portach
morskich

O zaliczeniu ³adunku do okreœlonej kategorii i grupy ³adunko-
wej decyduje technologia prze³adunku i "najbardziej zew-
nêtrzna" grupa ³adunkowa. Przyk³adowo wyroby z ¿elaza i stali
za³adowane na statek na roll-trailerach nale¿y uj¹æ w kategorii
"toczne niesamobie¿ne", w grupie ³adunkowej "rolltrailery
pok³adowe". Wyj¹tkiem od powy¿szej zasady jest kategoria
"kontenery" obejmuj¹ca zarówno kontenery "lo-lo" jak i czêœæ
kontenerów "ro-ro".

Kategorie 1. i 2. - s¹ to wszystkie ³adunki masowe czyli
prze³adowywane w formie niezjednostkowanej.

Kategoria 3. - obejmuje kontenery 20-stopowe i wiêksze
prze³adowywane dŸwigiem w systemie lo-lo czyli lift on-lift off
oraz (jako wyj¹tek) kontenery ro-ro prze³adowywane na rolltra-
ilerach. Kategoria ta nie obejmuje innych przypadków
prze³adunku kontenerów (np. kontener na wagonie kolejowym
wje¿d¿aj¹cym na prom nale¿y wykazaæ w kategorii "toczne nie-
samobie¿ne").

Kategorie 5. i 6. - s¹ to ³adunki toczne czyli prze³adowywane
w systemie ro-ro (roll on-roll off). Dodatkowo w kategorii 5
("toczne samobie¿ne") nale¿y ujmowaæ ¿ywe zwierzêta
wchodz¹ce na statek (lub wychodz¹ce) "na w³asnych nogach"
(ang. "on the hoof"). Grupa ³adunkowa "barki pok³adowe" prze-
widziana jest dla technologii polegaj¹cej na za³adunku (lub
wy³adunku) barki œródl¹dowej na statek barkowiec. Nie nale¿y
myliæ z prze³adunkiem w relacji barka - statek lub statek - barka.

Kategoria 9. - obejmuje "pozosta³e ³adunki drobnicowe" (nie-
opakowane, w opakowaniu konwencjonalnym lub w kontene-
rach < 20'), prze³adowywane dŸwigiem w systemie lo-lo, w tym w
szczególnoœci "produkty leœne".
Grupa ³adunkowa "produkty leœne" obejmuje zarówno nieprze-
tworzone jak i przetworzone produkty przemys³u drzewnego,
m.in. logi (pnie, kloce), tarcicê, p³yty drewniane, pulpê papierow¹
i makulaturê oraz produkty papierowe. Grupa ta nie obejmuje
produktów finalnych, np. drewnianych mebli lub gotowych
artyku³ów papierniczych, które nale¿y uj¹æ w grupie ³adunkowej
"inne ³adunki drobnicowe".
Do grupy "inne ³adunki drobnicowe" nale¿y te¿ zaliczyæ pojazdy i
zwierzêta prze³adowane dŸwigiem w systemie lo-lo oraz wy³ado-
wane ze statku ryby, je¿eli s¹ one przedmiotem handlu (towarem
handlowym).

Kategorie
³adunkowe Grupy ³adunkowe

1. £adunki
masowe ciek³e
(niezjednostko-
wane)

- Gaz ciek³y
- Ropa naftowa
- Produkty z ropy naftowej
- Inne ciek³e ³adunki masowe

2. £adunki
masowe suche
(niezjednostko-
wane)

- Rudy i z³om
- Wêgiel i koks
- Produkty rolnicze (np. zbo¿e, soja, tapioka)
- Inne suche ³adunki masowe

3. Kontenery
du¿e

- Kontenery 20'
- Kontenery 40'
- Kontenery > 20' i < 40'
- Kontenery > 40'

5. £adunki toczne
samobie¿ne

- Drogowe pojazdy ciê¿arowe (z przyczep¹ lub
bez)
- Samochody i inne pojazdy bêd¹ce przedmiotem
handlu
- ¯ywe zwierzêta wchodz¹ce na statek
- Inne jednostki toczne samobie¿ne

6. £adunki toczne
niesamobie¿ne

- Towarowe drogowe przyczepy / naczepy nie
sprzêgniête z samochodem / ci¹gnikiem
- Przyczepy osobowe i inne pojazdy drogowe, rol-
nicze i przemys³owe nie sprzêgniête z samocho-
dem / ci¹gnikiem
- Wagony kolejowe
- Rolltrailery* pok³adowe (z towarem innym ni¿
kontenery)
- Barki pok³adowe**
- Inne jednostki toczne niesamobie¿ne

9. Pozosta³e
³adunki drobni-
cowe (w tym ma³e
kontenery < 20')

- Produkty leœne
- Wyroby z ¿elaza i stali
- Inne ³adunki drobnicowe

* Rolltrailery pok³adowe- przyczepy usprawniaj¹ce za³adunek na statek,
s³u¿¹ce do transportu towarów w systemie "od portu do portu".

**Barki pok³adowe - barki przewo¿one statkiem morskim.


