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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 

TK-3 
Sprawozdanie  

o przewozach pasażerów 
transportem kolejowym 

Adresat: 
 
Główny Urząd Statystyczny 

Numer identyfikacyjny - REGON  za rok 2014  Przekazać do 16 kwietnia 2015 r. 

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych 
statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. poz. 1159). 

                                   
(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

Dział 1. PRZEWOZY PASAŻERÓW 

Wyszczególnienie 

Ogółem Komunikacja wewnętrzna Komunikacja 
międzynarodowa 

w 
pasażerach 
(rubryka 3+ 
rubryka 5) 

w tys. 
pas∙km 

(rubryka 4+ 
rubryka 6) 

w 
 pasażerach 

w tys. 
pas∙km 

w 
pasażerach 

w tys. 
pas∙km 

0 1 2 3 4 5 6 
Przewozy pasażerów – ogółem (wiersze od 02 
do 07 lub wiersze: 08+11+14+15) 01       

Pociągami 

osobowymi 
1 klasą 02       

2 klasą 03       

pospiesznymi 
1 klasą 04       

2 klasą 05       

ekspresowymi 
1 klasą 06       

2 klasą 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 pasażerów na podstawie umów 
z instytucjami 14       

Przejazdy bezpłatne 15       

Z wiersza 
01 przypada 
na 
przewozy 
pociągami 

w wagonach sypialnych 16       

w kuszetkach 17       

w komunikacji 
między-
narodowej 

przyjazdy 18       

wyjazdy 19       

tranzyt 20       

regionalnymi 
(wewnątrz  
województwa) 

1 klasą 21       

2 klasą 22       

w tym 
aglomera-
cyjnymi 

23       

między-
wojewódzkimi 

1 klasą 24       

2 klasą 25       



Dział 2.PRZESYŁKI EKSPRESOWE (łącznie z konduktorskimi) 
 

Wyszczególnienie Ilość przesyłek Tonya) Tys. t∙km 

0 1 2 3 

Przewozy przesyłek ogółem 1 

   

w tym komunikacji międzynarodowej 2 

   

a) Ze znakiem po przecinku. 
 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia 
formularza 1  

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza 2  

 

 

                                   

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

     

(imię, nazwisko i  telefon osoby  
sporządzającej sprawozdanie) 

 (miejscowość, data)  (pieczątka imienna i podpis osoby 
działającej w imieniu sprawozdawcy) 


