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Wyszczególnienie Ogółem 
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silnikowe 
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Lokomotywokilometry ogółem 11      
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a) Łącznie z zespołami trakcyjnymi. 
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Objaśnienia do TK-4 
 

(Sprawozdanie z danymi o pracy taboru kolejowego) 

 

1. W sprawozdaniu należy ująć pracę taboru wykorzystywanego do przewozów na sieci linii kolejowych o państwowym 
znaczeniu i o lokalnym znaczeniu (sieć PKP i sieci innych zarządców infrastruktury kolejowej). 
Nie należy ujmować danych dotyczących taboru wykorzystywanego do transportu wewnątrzzakładowego,  
tj. transportu wykorzystanego w ramach procesu produkcji przedsiębiorstwa, w tym na obszarze górniczym-kopalń 
odkrywkowych i zwałowisk odpadów. 

 

2. Brutto tonokilometry (w. od 01 do 04) oblicza się jako sumę iloczynów masy brutto (w tonach) poszczególnych pociągów 
w roku sprawozdawczym i odległości ich przebiegu (w kilometrach). Do masy brutto pociągu nie wlicza się masy własnej 
lokomotyw czynnych. 
Masa (ciężar) brutto pociągu towarowego składa się z masy własnej wagonów włączonych do składu pociągu i z masy 
ładunków (łącznie z ich opakowaniem) załadowanych do tych wagonów. 

Masa (ciężar) brutto pociągu osobowego składa się z masy własnej wagonów, włączonych do składu pociągu oraz z masy 
pasażerów, bagażu i poczty, znajdujących się w tych wagonach, a ponadto z masy przesyłek przewożonych w wagonach 
towarowych w przypadku włączenia ich do pociągu osobowego. 

Do obliczenia masy wagonów z pasażerami i bagażem można wykorzystać dane techniczne tego taboru ustalone przez 
przewoźnika we własnym zakresie lub w przypadku braku takich przepisów w przedsiębiorstwie przyjąć umownie, że waga 
1 pasażera z bagażem wynosi średnio 80 kg. 

.  

3. Pociągokilometry (w.05) oblicza się jako sumę przebiegów (w kilometrach) poszczególnych rodzajów pociągów 
wskazanych w wierszach 06, 07 i10. 

 

4. Lokomotywokilometry (w.11) oblicza się jako sumę przebiegów (w kilometrach) lokomotyw w pociągach towarowych, 
osobowych i pozostałych, przy czym w danych tych należy ująć również przebiegi lokomotyw w służbie manewrowej. 

 

5. Wagonokilometry wagonów towarowych (w. od 13 do 15) oblicza się jako sumę przebiegów (w kilometrach) 
poszczególnych wagonów towarowych w stanie ładownym i w stanie próżnym we wszystkich pociągach. 
Wagonokilometry wagonów pasażerskich (w. 16) ustala się jako sumę przebiegów (w kilometrach) wagonów pasażerskich 
we wszystkich pociągach. W danych tych należy ująć również  przebiegi wagonów w zespołach trakcyjnych elektrycznych 
i silnikowych oraz autobusów szynowych. 

Wagonokilometry wagonów bagażowych (w. 17) ustala się w sposób analogiczny. 

 


