
 

 

              

 

 

 

ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA CIĘŻAROWEGO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO 
Ankieta jest anonimowa. Dane w niej zawarte służą do badań prowadzonych  w Instytucie Transportu 

Samochodowego we współpracy z ZMPD, OZPTD i BOTM 

 
W celu prawidłowego wypełnienia ankiety prosimy:                                                                                        
Zaznaczyć odpowiedzi znakiem X w kwadratach   lub wpisać liczbę w miejscach wykropkowanych ................ 

 
Rok: 2011 X      Kwartał:   I           II  III  IV X  

 
1.    Charakterystyka przedsiębiorstwa    
    

1.1.  Zakres działalności przedsiębiorstwa    
    

        Rodzaj licencji:             krajowy przewóz rzeczy                  międzynarodowy przewóz rzeczy                                                       
          

        Dodatkowa działalność:                spedycja  przewóz osób  inna*      
          

1.2.  Lokalizacja przedsiębiorstwa:  województwo …………………………………………      
      

1.3.  Forma przedsiębiorstwa:      spółka handlowa           osoba fizyczna  spółka cywilna      
          

1.4.  Kapitał:           krajowy   zagraniczny    mieszany      
 

  pow. 3.5 do 12 t dmc pow. 12 t dmc 

1.5.  Liczba eksploatowanych sam. ciężarowych i ciągników siodłowych ................................... ................................... 

1.6.  Szacunkowa wielkość przewozów w kwartale (w tonach) ................................... ................................... 
    

1.7.  Liczba pracowników ogółem …………………………., w tym kierowców ………………….  
         

1.8.  Dominujący rodzaj nadwozi taboru:        uniwersalne   chłodnicze  samowyładowcze    
          

                                                                              cysterny     pozostałe        
          

1.9.  Dominujący rynek w przewozach międzynarodowych:      UE  wschodni  inny    
          

 

2.     Charakterystyka kosztów przedsiębiorstwa transportu samochodowego 
   

    

         Sposób podania kosztu:          wartość bezwzględna w kwartale (zł)     lub struktura (%)    
          
 

2.1. Koszty wg pozycji: pow. 3.5 do 12 t dmc pow. 12 t dmc 

     - materiały pędne i eksploatacyjne ................. ................. 

- usługi remontowe i naprawy ................. ................. 

- ogumienie  ................. ................. 

- amortyzacja** ................. ................. 

- koszt kredytu (obsługa + raty) ................. ................. 

- koszt leasingu (obsługa + raty) ................. ................. 

- wynagrodzenia kierowców, w tym delegacje ................. ................. 

- ubezpieczenie społeczne kierowców obciążające pracodawcę ................. ................. 

- ubezpieczenie środków transportu (OC, AC) ................. ................. 

- podatek od środków transportu ................. ................. 

- opłaty drogowe ................. ................. 

- koszty ryzyka transportowego (ubezp. zw. z działaln. transportową  OCP, OCS) ................. ................. 

- pozostałe koszty działalności transportowej  przedsiębiorstwa  ................. ................. 

Razem koszty: ................. ................. 
    

3. Przebieg wszystkich samochodów w kwartale (tys. km) ................. ................. 
    

4. Szacunkowy średni koszt 1wozokm przebiegu  (zł/km) ................. ................. 
    

5. Przychody przedsiębiorstwa w  kwartale  (tys. zł) ................. ................. 

5.1. w tym:    z działalności transportowej  (tys. zł) ................. ................. 

5.2.                z dodatkowej działalności (tys. zł) ................. ................. 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Prosimy o odesłanie ankiety na adres: Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników 

Drogowych w Polsce – Departament Transportu na adres Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa lub faxem na nr (22) 536 

10 59 lub e-mailem na adres km@zmpd.pl  

Odpowiedzi na ewentualne zapytania dotyczące wypełnienia ankiety: tel. (022) 536- 10-79 (ZMPD); tel. (022) 675-40-06  

(ITS); tel. (022) 811-32-31 w 504 (ITS);  

*)   magazynowanie, sprzedaż  paliw, warsztat.  

**) w przypadku nie liczenia amortyzacji pojazdów, proszę wpisać wielkość utraty wartości rynkowej taboru (różnicę wartości 

taboru w okresie  poprzednim i aktualnie). 

mailto:km@zmpd.pl

