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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TK-3

Zestawienie tabelaryczne
z danymi o przewozach
pasa¿erów transportem

kolejowym

za 2009 r.

Adresat:

G³ówny Urz¹d Statystyczny

Numer identyfikacyjny – REGON Przekazaæ

– dane wstêpne

do dnia 26 marca 2010 r.

– dane ostateczne

do dnia 30 czerwca 2010 r.

Wyszczególnienie

Ogó³em Komunikacja wewnêtrzna
Komunikacja

miêdzynarodowa

w pasa-
¿erach

(rubryka 3+
rubryka 5)

w tys.
pas•km

(rubryka 4+
rubryka 6)

w pasa-
¿erach

w tys.
pas•km

w pasa-
¿erach

w tys.
pas•km
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Przewozy pasa¿erów – ogó³em
(wiersze od 02 do 07 lub wiersze:
08+11+14+ 15)

01

Poci¹gami

osobowymi: 1 klas¹ 02

2 klas¹ 03

pospiesznymi: 1 klas¹ 04

2 klas¹ 05

ekspresowymi: 1 klas¹ 06

2 klas¹ 07

Z biletami jednorazowymi razem
(wiersze: 09+10)

08

normalnymi 09

ulgowymi 10

Z biletami okresowymi razem
(wiersze:12+13)

11

normalnymi 12

ulgowymi 13

Przewozy pasa¿erów na podstawie
umów z instytucjami

14

Przejazdy bezp³atne 15

Z wiersza
01 przypa-
da na
przewozy

w wagonach
sypialnych

16

w kuszetkach 17

w komunikacji miêdzy-
narodowej: przyjazdy

18

wyjazdy 19

tranzyt 20

Dzia³ 1. PRZEWOZY PASA¯ERÓW

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 27 listopada 2008 r. w sprawie
programu badañ statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 (Dz. U. Nr 221, poz. 1436, z póŸn. zm.)



Dzia³ 2. PRZESY£KI EKSPRESOWE (³¹cznie z konduktorskimi)

Wyszczególnienie Iloœæ przesy³ek Tony
a)

Tys. t•km

0 1 2 3

Przewozy przesy³ek ogó³em 1

w tym w komunikacji miêdzynarodowej 2

............................................................

(imiê, nazwisko i telefon osoby

sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)

.......................................................

(miejscowoœæ, data)

a)
Z jednym znakiem po przecinku.

........................................................

(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)


