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Warszawa, dnia 21 grudnia 2022 r. 

 

 

Pan Janusz Cieszyński 

Sekretarz Stanu  

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

 

Pan Jacek Oko 

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, Szanowny Panie Prezesie, 

 
W związku z publikacją w dniu 13.12.2022 r. kolejnej wersji projektu Rozporządzenia w sprawie 
inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych, w imieniu Polskiej Izby Informatyki 
i Telekomunikacji, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Polskiej Izby Komunikacji 
Elektronicznej oraz Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom 
pragniemy zwrócić Państwa uwagę na następujące kwestie: 
 
1. Ze względu na proces legislacyjny nie gwarantujemy przekazania wszystkich danych, jakie mają być 

wymagane Rozporządzeniem zaplanowanym do wejścia w życie od 01.01.2023 r. Pragniemy 
zwrócić uwagę, że do 28.02.2023 r. oraz do 31.03.2023 r. operatorzy muszą przekazać komplet 
nowych danych zgodnych z nowymi wymaganiami, które jeszcze nie zostały opublikowane 
i przekazane do przedsiębiorców telekomunikacyjnych.  

• Zgodnie z naszym rozumieniem Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych, do 28.02.2023 r. musimy przekazać dane dotyczące: 

• Tabela II.1. Własne i współdzielone węzły publicznych sieci telekomunikacyjnych 
– zakres danych został określony na nowo w porównaniu do obecnego 
Rozporządzenia. 

• Tabela II.2. Własne i współdzielone punkty elastyczności – jest to nowe 
wymaganie w porównaniu do obecnego Rozporządzenia. 

• Tabela II.3. Przebiegi linii kablowych zapewniających lub umożliwiających 
zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu - jest to nowe 
wymaganie w porównaniu do obecnego Rozporządzenia. W tym przypadku nie 
można powoływać się na fakt że obowiązek raportowania przebiegu linii 
kablowych został zawarty w Ustawie, ponieważ aby zapewnić raportowanie 
danych konieczne jest określenie, jakie dane i w jakim formacie mają być 
przekazywane.  

• Tabela II.4. Komórki stacji bazowych ruchomych publicznych sieci 
telekomunikacyjnych - jest to nowe wymaganie w porównaniu do obecnego 
Rozporządzenia. 

• Tabela II.5. Linie bezprzewodowe. 
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• Do 31.03.2023 r. musimy przekazać natomiast dane dotyczące: 

• Tabela II.6. Zasięg ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych - jest to 
nowe wymaganie w porównaniu do obecnego Rozporządzenia. 

• Tabela IV. Charakterystyka usług świadczonych w punktach adresowych przy 
wykorzystaniu stacjonarnych publicznych sieci telekomunikacyjnych 
(w szczególności dane ulegną znacznemu rozszerzeniu, bo zamiast 9 przedziałów 
określających przepustowość, w projekcie rozporządzenia jest ich aż 30). 
 

2. Przygotowanie danych określonych w tabelach wymaganych na 28.02.2023r. oraz 31.03.2023r. 
wymaga od operatorów zbudowania nowych systemów raportowych, a obecne rozwiązania 
raportowe przedsiębiorców telekomunikacyjnych nie są przygotowane na tak szybkie zmiany, co 
już uprzednio podkreślaliśmy w konsultacjach.  
 

3. W ubiegłych latach w połowie grudnia przedsiębiorcy rozpoczynali przygotowania do zebrania 
danych na potrzeby inwentaryzacji, dla której znali wymagania, mieli niezbędne doświadczenie 
oraz odpowiedni czas na przygotowanie danych w odpowiedniej formie do SIIS. W tym roku nadal 
nie znamy ostatecznego zakresu wymaganych danych, nie mamy jakiejkolwiek wiedzy o narzędziu 
UKE, nie mamy przetestowanego narzędzia do przekazywania danych.  
 

4. Nadal nie posiadamy żadnych informacji na temat narzędzia teleinformatycznego udostępnionego 
przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w szczególności: 

• Czy będzie jakiekolwiek narzędzie teleinformatyczne biorąc pod uwagę, że w niektórych 
wersjach projektu rozporządzenia informacja o nim jest usunięta? 

• Czy i kiedy narzędzie będzie udostępnione do testów dla operatorów. 

• Jakie są założenia techniczne dotyczące narzędzia – z operatorami nie były prowadzone 
żadne konsultacje. 

• Jakie będą reguły walidacyjne między tabelami i polami. 

• Jaka baza adresowa będzie wykorzystywana przez narzędzie UKE. 
 

Nie znając ani systemu UKE ani ostatecznego formatu i sposobu przekazywania danych nie 
jesteśmy w stanie rozpocząć procesu przygotowywania informacji – aby móc dochować 
określonych w projekcie rozporządzenia terminów.  
 

5. Zwracamy także uwagę na fakt, że do chwili obecnej nie jest znana Instrukcja Prezesa UKE 
określająca sposób przygotowania wymaganych informacji. Dotychczas taka instrukcja stanowiła 
kluczowy, jeśli nie najważniejszy dokument umożliwiający operatorom właściwie przygotować 
dane. Prosimy więc Prezesa UKE o informację, kiedy będzie opublikowana stosowana instrukcja 
dostosowana do zapisów projektowanego Rozporządzenia.  
 

6. W wyniku szybkiej analizy obecnej treści projektu Rozporządzenia zwracamy uwagę na 
następujące kluczowe kwestie: 

 

• Czy przy podawaniu współrzędnych (m.in. przy lokalizacji węzłów, PE, punktów załamania 
w przebiegu linii kablowych) będzie możliwe systemowo dla więcej niż 5 miejsc po 
przecinku? Przedsiębiorcy posiadają dokładniejsze dane a zaokrąglanie wpłynie na jakość 
danych.   

• Czy będzie funkcjonować walidacja współrzędnych przez narzędzie UKE poprzez 
porównanie do PRG? 

• Na jakich zasadach będzie tworzona referencyjna baza adresowa i czy będzie można 
pobrać tą bazę? 
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• Czy w tabeli dotyczącej węzłów będzie możliwość wpisywania kilku rodzajów medium 
transmisyjnego oraz kilka rodzajów technologii dostępowych w tym samym rekordzie, czy 
też ten sam węzeł trzeba będzie podać kilka razy, aby zaraportować dostępną w nim 
technologie?  

• Definicja Punktu Elastyczności (PE) zawiera infrastrukturę techniczną oraz urządzenia, 
które umieszcza się w tej infrastrukturze (np. mufa w studni kablowej). Obydwa elementy 
są zawarte w definicji PE. Niezbędne są wytyczne co mamy w tej sytuacji zaraportować 
bądź uporządkowanie definicji, aby uniknąć takich sytuacji.  

• Przy raportowaniu PDU nie można podać technologii dostępowej, co jest wymagane 
w projekcie Rozporządzenia, można określić tylko medium. Jak mamy postąpić w takiej 
sytuacji? 

• Jak mamy określić medium transmisyjne dla PE, którym jest studnia? 

• W tabeli dotyczącej przebiegu linii kablowej brak podawania współrzędnych dla punktu 
początkowego i końcowego to utrudnienie, bo musimy usuwać współrzędne tych 
punktów, żeby przygotować dane do inwentaryzacji. 

• W tabeli dotyczącej przebiegu linii kablowych, nie wiemy co podać w przypadku, gdy 
następuje zmiana typu linii na przebiegu (np. przejścia z kanalizacji na słup), a takich 
sytuacji nie ma w słowniku nr 10.  

• Prosimy o wytyczne jak mamy postępować w przypadku węzłów, kabli udostępnionych na 
rzecz służb, takich jak: Wojsko, Policja, Straż Pożarna – czy mamy je wskazywać jako 
infrastruktura o kluczowym znaczeniu, jeśli nie są spełnione warunki dotyczące 
przepustowości wskazane w projekcie Rozporządzenia. 

• W zakresie tabeli dotyczącej zasięgu sieci mobilnej: 

• Kiedy będzie opublikowane pole siatki referencyjnej, które jest wymagane, aby 
przygotować dane dotyczące zasięgu sieci mobilnej. 

• Operatorzy nie obliczają parametrów, które są wymagane, aby określić, czy sieć 
mobilna jest „Bardzo szybką siecią telekomunikacyjną”. Tymi parametrami 
których operatorzy nie posiadają są: (i) procent błędnych pakietów IP (obliczany 
zgodnie ze standardem ITU-T Y.1540) ≤ 0.01%, (ii) procent utraconych pakietów 
IP (obliczany zgodnie ze standar-dem ITU-T Y.1540) ≤ 0.005%, (iii) opóźnienie 
pakietów IP zsumowane dla obu kierunków (obliczany zgodnie ze standardem 
IEEE RFC 2681) ≤ 25 ms, (iv) zmienność (wariancja) opóźnienia pakietów IP 
(obliczana zgodnie ze standardem IEEE RFC 3393) ≤ 6 ms, (v) dostępność usługi 
(obliczana zgodnie ze standardem ITU-T Y.1540) ≥ 99.81% w skali roku. 
W związku z tym wnosimy o ich usunięcie.  

 

• Prosimy o potwierdzenie, że w tabeli Charakterystyka usług świadczonych w punktach 
adresowych przy wykorzystaniu stacjonarnych publicznych sieci telekomunikacyjnych, 
będziemy zobowiązani podać tylko Punkty Adresowe w których mamy aktywne 
(billingowane) usługi szerokopasmowe. 

• W szczególności w zakresie tabeli Charakterystyka usług świadczonych w punktach 
adresowych przy wykorzystaniu stacjonarnych publicznych sieci telekomunikacyjnych 
zwracamy uwagę na następujące kwestie: 

• Dla aktywnych usług elementem sieci nadrzędnym jest węzeł a nie Punkt 
Elastyczności (PE). Wymaganie podawania PE jest błędem ponieważ usługę 
wiążemy z węzłem a nie z PE. Konieczna jest zmiana w tym zakresie? 

• Czy dla adresów spoza PRG możliwe będzie podanie współrzędnych z kodem 
TERYT do poziomu miejscowości lub ulicy? 

• Co się stanie jeśli podamy dla każdego PA współrzędne – brak czasu na analizę 
naszych współrzędnych vs współrzędne w PRG? 
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• Czy mamy przekazywać informacje o PA jeśli nie mamy tam usług? Nie jest to 
jasno określone. W opinii Izb, nie należy raportować PA w których nie mamy 
usług, gdyż byłoby to niezgodne z ustawą.   

• Uważamy, że obowiązek raportowania danych na temat cech PA takich jak: 
Medium transmisyjne dochodzące do punktu adresowego, Technologia 
dostępowa, Instalacja telekomunikacyjna budynku, Medium instalacji 
telekomunikacyjnej budynku nie są danymi na temat usług ale na temat zasięgu 
a ich wymaganie jest niezgodne z Ustawą. Prosimy o usunięcie wymagania tych 
danych lub określenie ich jako dane fakultatywne.  

• Czy w zakresie raportowania usług innych niż transmisja danych zapewniająca 
szerokopasmowy dostęp do Internetu świadczone w oparciu o infrastrukturę 
telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające 
szerokopasmowy dostęp do Internetu – mamy podawać usługi TV i Telefoniczne 
powiązane technicznie (czyli świadczone na tej samej sieci w ramach jednej 
oferty) czy powiązanie komercyjne (np. usługa telefonii POTS i dostęp do 
Internetu FTTH w tym samym adresie sprzedawane razem)? 

• Jak rozumieć Prędkość usługi transmisji danych - czy to jest prędkość 
z oferty/umowy? Jeśli tak to czy maksymalna czy minimalna? 

 
W imieniu przedsiębiorców zrzeszonych w naszych organizacjach zwracamy się do Państwa o poradę, 
jak operatorzy mają dostosować się do planowanych obowiązków w sytuacji, w której nie mają 
potwierdzone, jakie dane i w jaki sposób mają być przekazywane. Liczymy na Państwa ekspercką 
wiedzę w tym zakresie.  
 
Z poważaniem, 

 

 

 

 

Jerzy Straszewski 

Polska Izba Komunikacji 

Elektronicznej 

  

Stefan Kamiński 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Elektroniki i Telekomunikacji 

 

Krzysztof Kacprowicz 
 

Związek Pracodawców Mediów 
Elektronicznych i Telekomunikacji 

Mediakom 

  

 

Andrzej Dulka 
 

Polska Izba Informatyki 

i Telekomunikacji 

 


