
Symbol rodzaju podstawowej dzia³alnoœci wed³ug PKD 2007

Wyszczególnienie

Barki
z w³asnym napêdem do holowania do pchania

w szt. moc
w kWa)

w tonach
wymie-

rzonycha)
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Ogó³em (wiersz 02 do 10 lub 11 do 16) 01

o ³adownoœci do: 249 t 02

250 – 399 t 03

400 – 449 04

450 – 649 05

650 – 999 06

1000 – 1499 07

1500 – 1649 08

1650 – 2999 09

3000 i wiêcej 10

o roku budowy do: 1949 r. 11

1950 – 1969 12

1970 – 1979 13

1980 – 1989 14

1990 – 1999 15

2000 i dalszych 16

Wyszczególnienie
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Innych jednostek 1

W³asny przekazany innym jednostkom 2

Dzia³ 1. Tabor barkowy – stan w dniu 31 XII
A. Stan inwentarzowy (tabor w³asny)

a) Bez znaku po przecinku
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B. Tabor innych jednostek i tabor w³asny przekazany innym jednostkoma)

a) Na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, dzier¿awy, leasingu dotycz¹cych œrodków transportu. b) Bez znaku po przecinku.

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 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badañ statystycznych statystyki publicznej na rok 2010
(Dz. U. z 2010 r. Nr 3, poz. 14).

C. Informacje o zbiornikowcach

Rodzaj zbiornikowca
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a) Bez znaku po przecinku.
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Uwaga: Miejsca zaciemnione wype³niaj¹ urzêdy statystyczne. Razem

Dzia³ 2. Przewozy ³adunków



Wyszczególnienie

Holowniki Pchacze Statki pasa¿erskie

w szt. moc
w kWb) w szt. moc

w kWb) w szt. moc
w kWb)

miejsca
pasa-

¿erskie

0 1 2 3 4 5 6 7

Innych jednostek 1

W³asny przekazany innym
jednostkom

2

Dzia³ 3. Tabor holowniczy i statki pasa¿erskie – stan w dniu 31 XII
A. Stan inwentarzowy (tabor w³asny)

Wyszczególnienie

Holowniki Pchacze Statki pasa¿erskie

w szt. moc
w kWa) w szt. moc

w kWa) w szt. moc
w kWa)

miejsca
pasa-

¿erskie

0 1 2 3 4 5 6 7

Ogó³em (wiersz 2 do 7) 1

o roku budowy: do 1949 r. 2

1950 – 1969 3

1970 – 1979 4

1980 – 1989 5

1990 – 1999 6

2000 i dalszych 7

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

a) Na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, dzier¿awy, leasingu dotycz¹cych œrodków transportu. b) Bez znaku po przecinku.

a) Bez znaku po przecinku.

Dzia³ 4. Przewozy pasa¿erów (dane nale¿y podaæ na koniec roku za rok sprawozdawczy)

Wyszczególnienie Liczba przewiezionych pasa¿erów Praca przewozowa
w pasa¿erokilometracha)

0 1 2

Ogó³em 1

w tym w komunikacji miêdzynarodowej 2

a) Bez znaku po przecinku.

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

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

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

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

(e-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie – WYPE£NIÆ WIELKIMI LITERAMI)



Objaœnienia
do formularza T-11/k

Dzia³ 1

Tabor barkowy obejmuje barki z w³asnym napêdem oraz bez w³asnego napêdu u¿ywane do przewozu ³adunków na

œródl¹dowych drogach wodnych.

1. W dziale 1 w czêœci A nale¿y uj¹æ tabor ¿eglugi œródl¹dowej znajduj¹cy siê w ewidencji inwentarzowej przedsiêbiorstwa

(tabor w³asny).

2. W dziale 1 w czêœci B nale¿y podaæ dane dotycz¹ce taboru wydzier¿awionego od innych jednostek (w. 1) i taboru

w³asnego (ujêtego w czêœci A) przekazanego innym jednostkom (w. 2), w obu przypadkach na zasadzie umowy agen-

cyjnej, umowy-zlecenia, umowy dzier¿awy, leasingu.

3. W dziale 1 w czêœci C nale¿y podaæ informacje o zbiornikowcach.

Zbiornikowce – statki towarowe s³u¿¹ce do przewozu ³adunków p³ynnych, tj. ropowce, produktowce, gazowce, chemi-

kaliowce, zbiornikowce do ró¿norodnych ³adunków ciek³ych (wina, alkoholi, olejów roœlinnych itp.).

4. Jeœli w ewidencji inwentarzowej moc jednostek taboru ¿eglugi œródl¹dowej wyra¿ana jest w koniach mechanicznych

(KM), to nale¿y je przeliczyæ na kilowaty (kW), stosuj¹c 1 KM = 0,73549875 kW.

Dzia³ 2

1. Prosimy o podanie informacji oddzielnie dla ka¿dego rejsu zakoñczonego w kwartale sprawozdawczym. Przez

przewozy zakoñczone w kwartale sprawozdawczym rozumie siê przewozy, o których zakoñczeniu zameldowano

u dyspozytora ruchu w porcie docelowym do godziny 24oo ostatniego dnia kalendarzowego okresu sprawozdawczego.

Przewozy ³adunków taborem ¿eglugi œródl¹dowej nale¿y wykazaæ w zale¿noœci od przynale¿noœci pañstwowej statku,

wpisuj¹c odpowiedni symbol w rybryce 17 „uwagi”:

„PL” – dla statków polskiej bandery,

„DE” – dla statków niemieckiej bandery,

„I” – dla statków innych bander.

2. Je¿eli do przewozu u¿yto holownika lub pchacza z zestawem barek, nale¿y podaæ informacjê dla ka¿dej barki osobno.

3. W rubrykach 4–8 nale¿y podaæ informacjê o kontenerach.

Kontener – pojemnik przeznaczony do wielokrotnego przewo¿enia towarów, bez potrzeby ich prze³adowywania przy

zmianie œrodka transportu, wyposa¿ony w urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce ³atwy transport i prze³adunek, odporny na warunki

przewozu i maj¹cy mo¿liwie znormalizowane wymiary: szerokoœæ i wysokoœæ 8 stóp, d³ugoœæ: 20, 30, 40 stóp.

4. W rubryce 9 nale¿y podaæ masê (wagê) przewo¿onych towarów w tonach, bez znaku po przecinku.

5. W rubrykach 10–12 nale¿y podaæ odpowiednio odleg³oœæ przewozu ustalon¹ w odniesieniu do dróg wodnych na terenie

kraju w sposób zgodny z postanowieniami zawartymi w wykazie taryfowych odleg³oœci wodnych ¿eglugi œródl¹dowej.

W przypadku gdy odleg³oœci przewozu nie mo¿na ustaliæ na podstawie tego wykazu, odleg³oœæ tê ustala siê na podsta-

wie kilometra¿u danej rzeki lub drogi wodnej.

W odniesieniu do dróg wodnych zagranicznych odleg³oœæ przyjmuje siê zgodnie z zasadami przyjêtymi na terenie odpo-

wiedniego kraju.

W przewozach wykonanych na terenie portów morskich Gdañsk, Gdynia, Szczecin i Œwinoujœcie nale¿y przyjmowaæ

nastêpuj¹ce odleg³oœci umowne: Port Gdañsk 10 km, Port Gdynia 5 km, Port Szczecin 10 km, Port Œwinoujœcie 5 km.

6. W przypadku rejsów cyklicznych, tj. przewozów ³adunków tego samego rodzaju (np. piasku) pomiêdzy tymi samymi

portami (prze³adowniami), w rubryce 1 nale¿y podaæ ³¹czn¹ liczbê rejsów wykonanych w okresie miesi¹ca,

a w rubryce 9 ³¹czn¹ masê przewiezionego towaru. Przy wype³nianiu pozosta³ych rubryk nale¿y stosowaæ zasady

podane w punkcie 5.



Dzia³ 3

Tabor holowniczy – urz¹dzenia p³ywaj¹ce o napêdzie mechanicznym, przeznaczone lub u¿ywane na œródl¹dowych dro-

gach wodnych jako si³a poci¹gowa do pchania lub holowania barek bez w³asnego napêdu.

Statki pasa¿erskie – jednostki p³ywaj¹ce z napêdem lub bez w³asnego napêdu, przystosowane do przewozu wiêcej ni¿ 12 pasa-

¿erów.

1. W dziale 3 w czêœci A nale¿y uj¹æ tabor ¿eglugi œródl¹dowej znajduj¹cy siê w ewidencji inwentarzowej przedsiêbiorstwa

(tabor w³asny).

2. W dziale 3 w czêœci B nale¿y podaæ dane dotycz¹ce taboru wydzier¿awionego od innych jednostek (w. 1) i taboru

w³asnego (ujêtego w czêœci A) przekazanego innym jednostkom (w. 2), w obu przypadkach na zasadzie umowy agen-

cyjnej, umowy-zlecenia, umowy dzier¿awy, leasingu.

3. Jeœli w ewidencji inwentarzowej moc jednostek taboru ¿eglugi œródl¹dowej wyra¿ana jest w koniach mechanicznych

(KM), to nale¿y je przeliczyæ na kilowaty (kW), stosuj¹c 1 KM = 0,73549875 kW.

Dzia³ 4.

UWAGA: DANE DOTYCZ¥CE PRZEWOZÓW PASA¯ERSKICH NALE¯Y PODAÆ ZA OKRES CA£EGO ROKU

1. W wierszu 1 nale¿y podaæ odpowiednio:

1) w rubryce 1 – ³¹czn¹ liczbê pasa¿erów przewiezionych w okresie sprawozdawczym za p³atnymi i bezp³atnymi bile-

tami, statkami zarówno stanowi¹cymi w³asnoœæ przedsiêbiorstwa (spó³ki) ¿eglugi œródl¹dowej, jak i dzier¿awionymi

przez to przedsiêbiorstwo (spó³kê) od innych jednostek,

2) w rubryce 2 – liczbê pasa¿erokilometrów wykonanych przy przewozie pasa¿erów, o których mowa wy¿ej.

Momentem ewidencjonowania liczby przewiezionych pasa¿erów jest moment ich odprawy.

2. Liczbê pasa¿erów przewiezionych w okresie sprawozdawczym za biletami wa¿nymi na dany okres sprawozdawczy

ustala siê na podstawie liczby sprzedanych wzglêdnie wydanych bezp³atnie biletów wa¿nych na dany okres spra-

wozdawczy, przyjmuj¹c umownie:

1) pojedynczy bilet na przejazd w jednym kierunku – za 1 pasa¿era,

2) zbiorowy bilet na przejazd w jednym kierunku – za tylu pasa¿erów, dla ilu zosta³ on wystawiony,

3) pojedynczy bilet na przejazd w dwóch kierunkach (tam i z powrotem) – za 2 pasa¿erów,

4) bilet zbiorowy na przejazd w dwóch kierunkach (tam i z powrotem) – za tylu pasa¿erów, ile wynosi podwojona liczba

osób, dla których zosta³ on wystawiony,

5) bilet dzieciêcy (ulgowy) – za równowa¿ny z biletem dla osób doros³ych.

Uwaga. Danymi w wierszu 1 nie nale¿y obejmowaæ pasa¿erów przewiezionych za bezp³atnymi biletami okresowymi

wydanymi imiennie personelowi kierowniczemu z tytu³u zajmowanego stanowiska lub pe³nionej funkcji.

3. Liczbê pasa¿erów przewiezionych w rejsach wycieczkowych statkami oddanymi do dyspozycji organizatora wycieczki

na warunkach najmu (czarteru) na czas okreœlony w umowie najmu, gdy nie s¹ wydawane bilety (indywidualne,

wzglêdnie zbiorowe), ustala siê na podstawie liczby miejsc pasa¿erskich na statku, przyjmuj¹c umownie, ¿e liczba prze-

wiezionych pasa¿erów równa siê liczbie miejsc pasa¿erskich na statku.

Uwaga. W przypadku wynajmowania statków pasa¿erskich dla celów nietransportowych (np. dla celów badañ hydrolo-

gicznych, dokonywania zdjêæ do filmów itp.) osób znajduj¹cych siê na tych statkach w czasie trwania rejsów nie nale¿y

zaliczaæ do przewozów pasa¿erów.

4. Liczbê pasa¿erokilometrów wykonanych w okresie sprawozdawczym oblicza siê jako sumê iloczynów liczby

przewiezionych pasa¿erów i d³ugoœci taryfowej relacji ich przewozu ustalonej w oparciu o urzêdowe tabele odleg³oœci

wydane przez w³adze administracji wodnej – w odniesieniu do dróg wodnych œródl¹dowych i przez w³adze administracji

morskiej – w odniesieniu do dróg morskich.

Uwaga. W kilkugodzinnych rejsach wycieczkowych, gdy nie istnieje mo¿liwoœæ ustalenia odleg³oœci na podstawie urzê-

dowych tabel odleg³oœci (np. z Miko³ajek po wodach jeziora Œniardwy itp.), odleg³oœæ przebyt¹ przez statek w danym rej-

sie oblicza siê jako iloczyn szybkoœci statku i liczby godzin jazdy statku z pasa¿erami.

Do obliczania nale¿y przyj¹æ œredni¹ szybkoœæ techniczn¹, najbardziej korzystn¹ pod wzglêdem technicznym

i ekonomicznym, ustalon¹ dla danego statku przez armatora.

5. W wierszu 2 nale¿y z ogólnych danych dotycz¹cych przewozów pasa¿erów podanych w wierszu 1 wyodrêbniæ odpo-

wiednio dane dotycz¹ce przewozów pasa¿erów w komunikacji miêdzynarodowej za p³atnymi i bezp³atnymi biletami.


