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Symbol rodzaju podstawowej działalności według PKD 2007
Dział 1. Tabor barkowy - stan w dniu 31 XII
A. Stan inwentarzowy (tabor własny)
Barki
z własnym napędem
w tonach
w szt.
moc w kWa)
wymierzonycha)
1
2
3

Wyszczególnienie

0
Ogółem (wiersz 02 do 10 lub 11 do 16)

01

o ładowności do: 249 t

02

250 - 399 t

03

400 - 449

04

450 - 649

05

a)

650 - 999

06

1000 - 1499

07

1500 - 1649

08

1650 - 2999

09

3000 i więcej

10

o roku budowy do: 1949 r.

11

1950 - 1969 r.

12

1970 - 1979

13

1980 - 1989

14

1990 - 1999

15

2000 i dalszym

16

do holowania
w tonach
w szt.
wymierzonycha)
4
5

do pchania
w tonach
w szt.
wymierzonycha)
6
7

Bez znaku po przecinku

B. Tabor innych jednostek i tabor własny przekazany innym jednostkoma)
Barki
z własnym napędem
w tonach
w szt.
moc w kWb)
wymierzonychb)
1
2
3

Wyszczególnienie

0
Innych jednostek

1

Własny przekazany innym jednostkom

2

a)

do holowania
w tonach
w szt.
wymierzonychb)
4
5

do pchania
w tonach
w szt.
wymierzonychb)
6
7

Na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, dzierŜawy, leasingu dot. środków transportu. b) Bez znaku po przecinku.

C. Informacje o zbiornikowcach
W sztukach

0

1
1
2
3

a)

Tabor

Rodzaj zbiornikowca
(z własnym napędem, pchany,
holowany)

Bez znaku po przecinku.

a)

Moc w kW

W tonach
wymierzonycha)

własny

dzierŜawiony

Rok budowy

właściwe zaznaczyć “X”

2

3

4

5

6

Dział 2. Przewozy ładunków,
Miejsce
Miejsce
kod
kod
załadunku
wyładunku
Liczba
rejsów
nazwa miejscowości i województwa lokalizacji
(przy
portu krajowego lub nazwa miejscowości
rejsach
i kraju (symbol) lokalizacji portu
cyklicz zagranicznego (dla przewozów tranzytowych
-nych) w rubr. 2 lub 3 naleŜy dodatkowo wpisać “T”)
1

2

3

Uwaga: Miejsca zaciemnione wypełniają Urzędy Statystyczne.

kod

Informacje o kontenerach

ładowne

puste

Rodzaj ładunku
(nazwa)
wielkość
liczlicz(np. 20’,
ba
ba
30’, 40’)
4

5

6

7

Masa
w tonach

ogółem

wielkość
(np. 20’,
30’, 40’)
8

tabor

Odległość w km

9

10

barka
barka zbiorz własw tym na polskich
barka
holo- nikonym
drogach wodnych
pchana
Uwagi
napęwana
wiec
dem
w tym na
razem drogach
właściwe zakreślić znakiem “X”
morskich
11

12

13

14

15

16

17

Dział 3. Tabor holowniczy i statki pasaŜerskie - stan w dniu 31 XII
A. Stan inwentarzowy (tabor własny)
Holowniki

Pchacze

Statki pasaŜerskie

Wyszczególnienie
w szt.

moc w kWa)

w szt.

moc w kWa)

w szt.

moc w kWa)

1

2

3

4

5

6

0
Ogółem (wiersz 2 do 7)

1

o roku budowy: do 1949 r.

2

1950 - 1969 r.

3

1970 - 1979

4

1980 - 1989

5

1990 - 1999

6

2000 i dalszym

7

a)

miejsca
pasaŜerskie
7

Bez znaku po przecinku.

B. Tabor innych jednostek i tabor własny przekazany innym jednostkoma)
Holowniki

Pchacze

Statki pasaŜerskie

Wyszczególnienie
w szt.

moc w kWb)

w szt.

moc w kWb)

w szt.

moc w kWb)

miejsca
pasaŜerskie

1

2

3

4

5

6

7

0
Innych jednostek

1

Własny przekazany innym
jednostkom

2

a)

Na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, dzierŜawy, leasingu dot. środków transportu. b) Bez znaku po przecinku.

Dział 4. Przewozy pasaŜerów (dane naleŜy podać na koniec roku za rok sprawozdawczy)
Wyszczególnienie

Liczba przewiezionych pasaŜerów

0

1

Ogółem

1

w tym w komunikacji międzynarodowej

2

a)

Praca przewozowa
w pasaŜerokilometracha)
2

Bez znaku po przecinku.

(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI)

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

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

(imię, nazwisko i telefon osoby
sporządzającej sprawozdanie)

(miejscowość, data)

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

(pieczątka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy)

Objaśnienia do formularza T-11/k
Dział 1.
Tabor barkowy − obejmuje barki z własnym napędem oraz bez własnego napędu uŜywane do przewozu ładunków na
śródlądowych drogach wodnych.
1. W dziale 1 w części A naleŜy ująć tabor Ŝeglugi śródlądowej znajdujący się w ewidencji inwentarzowej
przedsiębiorstwa (tabor własny).
2. W dziale 1 w części B naleŜy podać dane dotyczące taboru wydzierŜawionego od innych jednostek (w. 1) i taboru
własnego (ujętego w części A) przekazanego innym jednostkom (w. 2), w obu przypadkach na zasadzie umowy
agencyjnej, zlecenia, dzierŜawy, leasingu.
3. W dziale 1 w części C naleŜy podać informacje o zbiornikowcach.
Zbiornikowce − statki towarowe słuŜące do przewozu ładunków płynnych, tj.: ropowce, produktowce, gazowce,
chemikaliowce, zbiornikowce do róŜnorodnych ładunków ciekłych (wina, alkoholi, olejów roślinnych itp.).
4. Jeśli w ewidencji inwentarzowej moc jednostek taboru Ŝeglugi śródlądowej wyraŜana jest w koniach
mechanicznych (KM), to naleŜy je przeliczyć na kilowaty (kW), stosując 1 KM = 0,73549875 kW.

Dział 2.
1. Prosimy o podanie informacji oddzielnie dla kaŜdego rejsu zakończonego w kwartale sprawozdawczym. Przez
przewozy zakończone w kwartale sprawozdawczym rozumie się przewozy, o zakończeniu których zameldowano
u dyspozytora ruchu w porcie docelowym do godziny 24oo ostatniego dnia kalendarzowego okresu sprawozdawczego.
Przewozy ładunków taborem Ŝeglugi śródlądowej naleŜy wykazać w zaleŜności od przynaleŜności państwowej statku
wpisując odpowiedni symbol w rubryce 17 „Uwagi”:
„PL” - dla statków polskiej bandery,
„DE” - dla statków niemieckiej bandery,
„I” - dla statków innych bander.
2. JeŜeli do przewozu uŜyto holownika lub pchacza z zestawem barek, naleŜy podać informację dla kaŜdej barki
osobno.
3. W rubrykach 4−8 naleŜy podać informację o kontenerach. Kontener − pojemnik przeznaczony do wielokrotnego
przewoŜenia towarów, bez potrzeby ich przeładowywania przy zmianie środka transportu, wyposaŜony w urządzenia
umoŜliwiające łatwy transport i przeładunek, odporny na warunki przewozu i mający moŜliwie znormalizowane
wymiary: szerokość i wysokość 8 stóp, długość: 20,30,40 stóp.
4. W rubryce 9 naleŜy podać masę (wagę) przewoŜonych towarów w tonach bez znaku po przecinku.
5. W rubrykach 10−12 naleŜy podać odpowiednio odległość przewozu ustaloną w odniesieniu do dróg wodnych na
terenie kraju w sposób zgodny z postanowieniami zawartymi w wykazie taryfowych odległości wodnych Ŝeglugi
śródlądowej. W przypadku gdy odległości przewozu nie moŜna ustalić na podstawie tego wykazu, odległość tę ustala
się na podstawie kilometraŜa danej rzeki lub drogi wodnej.
W odniesieniu do dróg wodnych zagranicznych odległość przyjmuje się zgodnie z zasadami przyjętymi na terenie
odpowiedniego kraju.
W przewozach wykonanych na terenie portów morskich Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście naleŜy przyjmować
następujące odległości umowne: Port Gdańsk 10 km, Port Gdynia 5 km, Port Szczecin 10 km, Port Świnoujście 5 km.
6. W przypadku rejsów cyklicznych, tj. przewozów ładunków tego samego rodzaju (np. piasku) pomiędzy tymi
samymi portami (przeładowniami), w rubryce 1 naleŜy podać łączną liczbę rejsów wykonanych w okresie miesiąca,
a w rubryce 9 łączną masę przewiezionego towaru. Przy wypełnianiu pozostałych rubryk naleŜy stosować zasady
podane w punkcie 5.

Dział 3.
Tabor holowniczy – urządzenia pływające o napędzie mechanicznym przeznaczone lub uŜywane na śródlądowych
drogach wodnych jako siła pociągowa do pchania lub holowania barek bez własnego napędu.
Statki pasaŜerskie – jednostki pływające z napędem lub bez własnego napędu przystosowane do przewozu więcej
niŜ 12 pasaŜerów.

1. W dziale 3 w części A naleŜy ująć tabor Ŝeglugi śródlądowej znajdujący się w ewidencji inwentarzowej
przedsiębiorstwa (tabor własny).
2. W dziale 3 w części B naleŜy podać dane dotyczące taboru wydzierŜawionego od innych jednostek (w. 1) i taboru
własnego (ujętego w części A) przekazanego innym jednostkom (w. 2), w obu przypadkach na zasadzie umowy
agencyjnej, zlecenia, dzierŜawy, leasingu.
3. Jeśli w ewidencji inwentarzowej moc jednostek taboru Ŝeglugi śródlądowej wyraŜana jest w koniach
mechanicznych (KM), to naleŜy je przeliczyć na kilowaty (kW), stosując 1 KM = 0,73549875 kW.

Dział 4.
UWAGA: DANE DOTYCZĄCE PRZEWOZÓW PASAśERSKICH NALEśY PODAĆ ZA OKRES CAŁEGO
ROKU
1. W wierszu 1 – naleŜy podać odpowiednio:
1) w rubryce 1 – łączną liczbę pasaŜerów przewiezionych w okresie sprawozdawczym za płatnymi i bezpłatnymi
biletami, statkami zarówno stanowiącymi własność przedsiębiorstwa (spółki) Ŝeglugi śródlądowej, jak
i dzierŜawionymi przez to przedsiębiorstwo (spółkę) od innych jednostek,
2) w rubryce 2 – ilość pasaŜerokilometrów wykonanych przy przewozie pasaŜerów, o których mowa wyŜej.
Momentem ewidencjonowania liczby przewiezionych pasaŜerów jest moment ich odprawy.
2. Liczbę pasaŜerów przewiezionych w okresie sprawozdawczym za biletami waŜnymi na dany okres sprawozdawczy
ustala się na podstawie liczby sprzedanych względnie wydanych bezpłatnie biletów waŜnych na dany okres
sprawozdawczy, przyjmując umownie:
1) pojedynczy bilet na przejazd w jednym kierunku – za 1 pasaŜera,
2) zbiorowy bilet na przejazd w jednym kierunku – za tylu pasaŜerów, dla ilu został on wystawiony,
3) pojedynczy bilet na przejazd w dwóch kierunkach (tam i z powrotem) – za 2 pasaŜerów,
4) bilet zbiorowy na przejazd w dwóch kierunkach (tam i z powrotem) – za tylu pasaŜerów, ile wynosi podwojona
liczba osób, dla których został on wystawiony,
5) bilet dziecięcy (ulgowy) – za równowaŜny z biletem dla osób dorosłych.
Uwaga. Danymi w wierszu 1 – nie naleŜy obejmować pasaŜerów przewiezionych za bezpłatnymi biletami
okresowymi wydanymi imiennie personelowi kierowniczemu z tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji.
3. Liczbę pasaŜerów przewiezionych w rejsach wycieczkowych statkami oddanymi do dyspozycji organizatora
wycieczki na warunkach najmu (czarteru) na czas określony w umowie najmu, gdy nie są wydawane bilety
(indywidualne względnie zbiorowe), ustala się na podstawie liczby miejsc pasaŜerskich na statku, przyjmując
umownie, Ŝe liczba przewiezionych pasaŜerów równa się liczbie miejsc pasaŜerskich na statku.
Uwaga. W przypadku wynajmowania statków pasaŜerskich dla celów nietransportowych (np. dla celów badań
hydrologicznych, dokonywania zdjęć do filmów itp.), osób znajdujących się na tych statkach w czasie trwania rejsów
nie naleŜy zaliczać do przewozów pasaŜerów.
4. Ilość pasaŜerokilometrów wykonanych w okresie sprawozdawczym oblicza się jako sumę iloczynów liczby
przewiezionych pasaŜerów i długości taryfowej relacji ich przewozu ustalonej w oparciu o urzędowe tabele odległości
wydane przez władze administracji wodnej – w odniesieniu do dróg wodnych śródlądowych i przez władze
administracji morskiej – w odniesieniu do dróg morskich.
Uwaga. W kilkugodzinnych rejsach wycieczkowych, gdy nie istnieje moŜliwość ustalenia odległości na podstawie
urzędowych tabel odległości (np. z Mikołajek po wodach jeziora Śniardwy itp.), odległość przebytą przez statek
w danym rejsie oblicza się jako iloczyn szybkości statku i liczby godzin jazdy statku z pasaŜerami.
Do obliczania naleŜy przyjąć średnią szybkość techniczną, najbardziej korzystną pod względem technicznym
i ekonomicznym ustaloną dla danego statku przez armatora.
5. W wierszu 2 – naleŜy z ogólnych danych dotyczących przewozów pasaŜerów podanych w wierszu 1 wyodrębnić
odpowiednio dane dotyczące przewozów pasaŜerów w komunikacji międzynarodowej za płatnymi i bezpłatnymi
biletami.

