Informacja o corocznym obowiązku inwentaryzacji posiadanej
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług
i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675 z późn. zm.), począwszy od
dnia 1 kwietnia 2013 r. przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jednostki samorządu terytorialnego
oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej są obowiązani przekazywać aktualne, zgodne
ze stanem faktycznym, kompletne oraz adekwatne do potrzeb wykonania obowiązku Prezesa
UKE, o którym mowa w art. 29 ust. 1 Ustawy, informacje o posiadanej infrastrukturze
telekomunikacyjnej,
publicznych
sieciach
telekomunikacyjnych
i
budynkach
umożliwiających kolokację, świadczonych usługach telefonicznych, usługach transmisji
danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania
programów radiowych i telewizyjnych oraz aktualizować je corocznie, w terminie do dnia
31 marca danego roku, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.
W związku z powyższym przypominamy o konieczności przekazania w terminie do dnia
31 marca 2015 r. wyżej wskazanych informacji według stanu na dzień 31 grudnia
2014 r.

Sposób przekazywania danych
Wszystkie dane należy przekazywać drogą elektroniczną za pomocą interfejsu internetowego
System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej zwanego dalej SIIS, dostępnego na
stronie: https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/ przy użyciu dokumentów elektronicznych,
w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), zapisanych
w formacie XML lub CSV, lub przy użyciu udostępnionych w systemie SIIS formularzy
elektronicznych.
W przypadku nieposiadania przez Państwa infrastruktury telekomunikacyjnej
zapewniającej lub umożliwiającej zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu
lub publicznych sieci telekomunikacyjnych zapewniających lub umożliwiających
zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu lub budynków umożliwiających
kolokację lub nie świadczą Państwo ww. usług, należy w terminie, o którym mowa
powyżej, przekazać stosowne oświadczenie, którego formularz dostępny jest dla
administratora podmiotu w systemie SIIS (zakładka „Formularze / Oświadczenia”).
Należy pamiętać, że nieudzielenie lub udzielenie niepełnych bądź nieprawdziwych
informacji podlega karze pieniężnej.
Podstawowym formatem umożliwiającym przekazanie danych w postaci dokumentu
elektronicznego jest format XML, zgodny ze schematem XSD, opublikowanym w SIIS.
Alternatywnie możliwe jest przekazanie dokumentów elektronicznych w formie pliku CSV.
Specyfikacja formatu obu rodzajów plików jest dostępna w SIIS w zakładce „Pomoc”.
Należy zadbać o kompletność, poprawność i zgodność ze stanem rzeczywistym
przekazywanych informacji. Szczególnie istotne jest zweryfikowanie danych adresowych
oraz ich zgodność z rejestrem TERYT(Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego
Kraju), w tym podanie identyfikatorów TERYT dla jednostek podziału terytorialnego kraju,

miejscowości i ulic. W systemie SIIS, w zakładce „Pomoc” dostępne są słowniki
lokalizacyjne zawierające dane adresowe z rejestru TERYT, pozwalające na uproszczenie
tego procesu.
Narzędziami pomocniczymi (dostępnymi do pobrania po zalogowaniu do systemu SIIS
w zakładce „Pomoc”), które umożliwiają przygotowanie danych są:


Generator XML, pozwalający na przygotowanie danych zgodnie z obowiązującymi
wymaganiami, a także ich eksport do pliku zgodnego z formatem wymaganym przez
SIIS;



Walidator plików CSV (NDDO) – narzędzie pozwalające na sprawdzenie, czy
samodzielnie przygotowany plik CSV jest zgodny z formatem wymaganym przez
SIIS.



Nowa aplikacja wspierająca SIIS - Aplikacja „MiniSIIS”, wspierająca:
 przygotowanie
danych
dla potrzeb
inwentaryzacji
infrastruktury
telekomunikacyjnej w Polsce;
 przygotowanie danych dla potrzeb analiz rynków lokalnych – informacje
o usługach świadczonych na rynkach lokalnych;
 przygotowanie danych dla potrzeb przekazania danych w zakresie planów
inwestycyjnych dla sieci dostępowych i łączy światłowodowych.

Korzystanie z aplikacji nie jest obligatoryjne. MiniSIIS jest aplikacją zaprojektowaną dla
podmiotów, które są zobowiązane do przekazania danych i informacji o posiadanej
infrastrukturze telekomunikacyjnej oraz danych monitoringowych realizacji projektów
realizowanych w ramach programów PO-IG i PO-RPW. Aplikacja MiniSIIS jest dla
podmiotów, dla których samodzielne przygotowanie danych, ich uzupełnienie danymi
TERYT oraz przekazanie ich w formie plików CSV lub XML jest zbyt skomplikowane,
a wypełnianie formularzy dla manualnego wprowadzania danych zbyt czasochłonne z uwagi
na liczbę danych do wprowadzenia.
Do systemu SIIS można się logować przy użyciu danych logowania, które zostały
ustanowione przez podmioty w trakcie poprzedniej inwentaryzacji.
W przypadku, gdy konieczne jest zarejestrowanie się w systemie po raz pierwszy, bądź gdy
osoba odpowiedzialna za zarządzenie kontami zapomniała swojego hasła, należy posłużyć się
hasłami jednorazowymi otrzymanymi w roku ubiegłym jako załącznik do pisma Prezesa UKE
w sprawie inwentaryzacji. W przypadku utraty listy haseł jednorazowych lub jej wyczerpania,
po nową listę haseł należy zwrócić się do właściwej Delegatury UKE.
Szczegółowe informacje na temat korzystania z systemu SIIS, wskazówek dotyczących
sposobu przekazania danych oraz wszystkich programów pomocniczych można znaleźć
w zakładce „Pomoc”. Dostępne są tam zarówno podręczniki użytkownika, jak i opisy
stosowanych formatów danych. Wszelkie pytania dotyczące zakresu przekazywanych
informacji proszę zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem zakładki „Kontakt”, również
dostępnej w systemie SIIS.

Zmiany wprowadzone do inwentaryzacji za 2014 rok
W Systemie Informacyjnym o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) oraz narzędziach
pomocniczych wykorzystywanych do przygotowania danych, zostało wdrożone wymaganie
funkcjonalne polegające na wprowadzeniu list wartości dozwolonych dla pól INNE
zdefiniowanych przez administratora UKE na podstawie wartości przekazanych przez
podmioty w ramach inwentaryzacji infrastruktury i usług oraz wiedzy ekspertów Urzędu
Komunikacji Elektronicznej i Instytutu Łączności. Wdrożenie tej zmiany uniemożliwi
podmiotom sprawozdającym dane do SIIS na wprowadzanie w tych polach wartości, które
w opinii UKE nie spełniają warunków art. 29 Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych określającego, że:
podmioty przekazują aktualne, zgodne ze stanem faktycznym, kompletne oraz adekwatne do
potrzeb wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, informacje o posiadanej
infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych, budynkach
umożliwiających kolokację, świadczonych usługach telefonicznych, usługach transmisji
danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania
programów radiowych i telewizyjnych oraz aktualizują je corocznie w terminie do dnia
31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.
Na podstawie wartości wprowadzonych w pola INNE przez operatorów w latach
poprzednich, zespół UKE dokonał analizy adekwatności wprowadzonych wartości w pola
INNE do zakresu informacyjnego i przygotował propozycję listy wartości dla tych pól, które
zostały zaimplementowane w SIIS oraz narzędziach pomocniczych jako listy wartości
dozwolonych dla pól INNE. Próba wprowadzania wartości spoza listy poprzez moduł
ładowania danych z plików do SIIS będzie skutkować odrzuceniem obiektu zawierającego
taką wartość wraz z informacją o przyczynie odrzucenia dla podmiotu sprawozdającego,
a wprowadzenie takiej wartości poprzez interfejs graficzny SIIS nie będzie możliwe. Podmiot,
który stwierdzi, że posiadanych przez niego danych nie można dostosować do słowników
standardowych i dodatkowych dla pól INNE może poprzez SIIS zgłosić propozycję
rozszerzenia słownika dla pól INNE wraz z uzasadnieniem proponowanej zmiany.
Po otrzymaniu żądania administrator UKE będzie mógł wskazać podmiotowi właściwą
wartość słownikową lub podjąć decyzję o rozszerzeniu słownika dla pól INNE. Lista
prowadzona przez administratora UKE nie będzie podlegała zawężeniu w trakcie procesu
inwentaryzacji, ale może zostać rozszerzona na wniosek podmiotu lub z inicjatywy
administratora danych UKE.
Aktualna lista wartości dla pól INNE dostępna jest w instrukcji użytkownika, specyfikacji
formatu CSV oraz dokumentacji XSD zamieszczonych w zakładce „Pomoc”.

Pouczenie
Nieudzielenie lub udzielenie niepełnych lub nieprawdziwych informacji, o których mowa
powyżej bądź też dostarczenia dokumentów zawierających informacje niepełne lub
nieprawdziwe podlega karze pieniężnej w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu,
osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym (art. 209 ust. 1 pkt 1 w związku
z art. 210 ust. 1 Pt).
Niezależnie od kary pieniężnej, o której mowa powyżej, Prezes UKE może nałożyć
na kierującego przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym, w szczególności osobę pełniącą

funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego lub związku takich przedsiębiorców, karę pieniężną w wysokości
do 300 % jego miesięcznego wynagrodzenia, naliczanego jak dla celów ekwiwalentu za urlop
wypoczynkowy (art. 209 ust. 2 Pt).

Uwagi:
W przypadku, gdy nastąpiła zmiana danych dotyczących prowadzonej działalności
telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1-8 Pt, w tym w sytuacji, gdy
podmiot zaprzestaje wykonywania działalności telekomunikacyjnej, ma obowiązek
niezwłocznego poinformowania o powyższym Prezesa UKE. W tym celu należy wypełnić
formularz wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru znajdujący się na stronie internetowej
www.uke.gov.pl, zakładka „Regulacje ->Telekomunikacja” i przesłać do właściwej
delegatury UKE. Wykreślenie wpisu przedsiębiorcy z Ewidencji Działalności
Gospodarczej, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
Krajowego Rejestru Sądowego nie skutkuje automatycznym wykreśleniem z RPT.
Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami umieszczonymi pod adresem
http://www.uke.gov.pl/rejestr-przedsiebiorcow-telekomunikacyjnych-4465.
Informujemy również, że przekazanie informacji o posiadanej infrastrukturze
telekomunikacyjnej wynikających z niniejszej informacji nie zwalnia przedsiębiorców
telekomunikacyjnych z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z art. 7 ust. 1 i 2 Pt.
Szczegółowe informacje na temat obowiązków sprawozdawczych znajdują się na stronie:
http://www.uke.gov.pl/wzory/formularze
Ze względu na prace prowadzone w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 20142020 (POPC) w ramach I-szej Osi „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, który ma na
celu „wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
Internetu o wysokich przepustowościach”, na chwilę obecną Prezes UKE nie przewiduje
wzywania przedsiębiorców, jak w latach ubiegłych, do przekazania na podstawie art. 6b Pt
wykazu obszarów, które w poprzednim roku zostały objęte zasięgiem oraz nowych obszarów,
które w bieżącym roku zostaną objęte zasięgiem dostarczanej przez Państwa publicznej sieci
telekomunikacyjnej.
O ewentualnej możliwości przekazania danych o planowanych inwestycjach 3 letnich
wymaganych przez zalecenia unijne wraz z określeniem zasad, na jakich ma to nastąpić
zostaną Państwo poinformowani odrębną korespondencją mailową.
Uprzejmie informujemy, że do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy dokonali
wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych po 31 grudnia 2013 r., czyli
przedsiębiorców, którzy będą przeprowadzali inwentaryzację infrastruktury po raz
pierwszy, zostaną wysłane zawiadomienia o obowiązku przeprowadzenia
inwentaryzacji, wraz z listą haseł jednorazowych niezbędnych do rejestracji w systemie
SIIS.

