
Spotkanie z Przedsiębiorcami 
telekomunikacyjnymi

w sprawie Inwentaryzacji



Agenda spotkania
• 10.00- 10.10 - Rozpoczęcie i wprowadzenie do obrad Rady;
• 10.10 – 10.30 - Omówienie zmian w rozporządzeniu Ministra Administracji  

i Cyfryzacji w sprawie inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych 
sieci telekomunikacyjnych, budynków umożliwiających kolokację, a także informacji 
o usługach świadczonych za ich pomocą  (UKE);

• 10.30 – 12.00 - Prezentacje dotyczące zmian w formularzach SIIS, generatora 
XML oraz formatu CSV i narzędzi do weryfikacji danych (IŁ i Wykonawca 
generatora XML);

• 12.00 – 12.15 - Przerwa kawowa;
• 12.15 – 13.15 – Dyskusja;
• 13.15 – 13.30 - Podsumowanie i określenie dalszych kierunków działań.
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Możliwości wykorzystania informacji o zakończeniach 
sieci na potrzeby wyznaczania obszarów do 

dofinansowania w ramach nowej perspektywy 
finansowej.
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WARTO PRZEKAZYWAĆ DANE!!!





Obecnie  projekt 
rozporządzenia znajduje się 
w redakcji dziennika ustaw



Najważniejsze zmiany 
w rozporządzeniu

• dodanie formularzy dotycz ących zasi ęgów sieci i usług:
Formularz: Charakterystyka budynków lub budowli, w których występuje
zakończenie sieci przewodowej lub zainstalowany jest terminal użytkownika
końcowego bezprzewodowej sieci dostępowej

Formularz: Charakterystyka świadczonych usług w budynkach objętych zasięgiem
sieci telekomunikacyjnej

• rozbicie adresu siedziby firmy na pojedyncze pola (miejscowość, kod pocztowy, ulica
itp.), pozwalające na bazodanowe przetwarzanie informacji oraz na korzystnie
ze słownika adresowego systemu SIIS posiadającego kody TERYT,

• usunięcie informacji o danych adresowych administratora podmiotu, ponieważ
w 99% przypadków adres ten pokrywa się z adresem siedziby podmiotu,

• dodanie pola zawierającego informacje o typie obiektu, w którym umieszczony 
jest węzeł w celu odwzorowania stosowanych w praktyce miejsc instalacji elementów 
infrastruktury,



• dodanie pól pozwalających na wskazanie czy podmiot ma możliwość udostępnienia 
innym podmiotom powierzchni w obiekcie, w którym znajduje się węzeł oraz czy ma 
możliwość instalacji anten dla radiowej sieci dostępowej lub anten dla radiolinii 
w obiekcie, w którym znajduje się węzeł, w celu rozszerzenia wiedzy 
o możliwościach obiektów, w których zainstalowane są węzły sieci (TAK/NIE)

• dodanie pola pozwalającego na wskazanie czy węzeł jest elementem 
współfinansowanym ze środków unijnych w celu identyfikacji infrastruktury 
finansowanej ze środków unijnych,

• zmiana słowników, np. dla medium transmisyjnego, słowników dotyczących systemu 
transmisyjnego dla medium światłowodowego, miedzianego i radiowego 
w celu ujednolicenia siatki pojęciowej,

• Informacja o numerze pozwolenia radiowego (wówczas nie jest wymagana 
informacja o azymucie sektora, szerokości kątowej sektora oraz paśmie radiowym –
dla radiolinii)



Jestem na TAK!!!

• dodanie możliwości wyrażenia zgody na upublicznienie nazwy podmiotu
dla poszczególnych elementów sieci (węzłów własnych; elementów infrastruktury
telekomunikacyjnej zapewniających łączenie kabli telekomunikacyjnych; elementów
infrastruktury stanowiących punkty styku z innymi sieciami; elementów infrastruktury
telekomunikacyjnej stanowiących linie kablowe lub bezprzewodowe; połączeń
pomiędzy węzłami sieci; adresów budynków objętych zasięgiem sieci),



• rozszerzenie informacji w zakresie możliwości udostępnienia (dostępność
pasywnej infrastruktury teletechnicznej - (Jedna z wartości: „Tak”, „Nie”, „Brak
danych”) rodzaj infrastruktury pasywnej możliwej do udostępnienia - zmiana
wychodząca naprzeciw wielu zapytaniom z rynku przekazywanym do UKE
w formie wniosku o dostęp do informacji publicznej lub o przygotowanie wypisu
zgodnie z art. 29 ust. 6 Megaustawy,

• dodanie pola określającego typ budynku, w którym umieszczony jest element
infrastruktury, rozszerzenie informacji technicznych o wyposażeniu budynku pod
kolokację, w tym: o informacje dotyczące możliwości umieszczenia anten,
wyposażeniu budynku w gwarantowane zasilanie DC48V oraz w gwarantowane
zasilanie AC230V, możliwość udostępnienia przyłącza światłowodowego, w celu
gromadzenia bardziej szczegółowych i użytkowych informacji o posiadanych
w kolokacjach zasobach

• dodanie pola uszczegółowiającego własność węzła: węzeł własny lub węzeł
współdzielony z innym podmiotem (tu wskazanie tego podmiotu), w celu
poprawnej identyfikacji elementów sieci stanowiących współwłasność podmiotów
lub udostępniania infrastruktury:
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Zasięg – adresy sieci budynkowej



Węzeł dostępowy

Interfejs – fizyczny port RF



Założenia:
• Ewidencji podlegają porty fizyczne RF
• W zależności od technologii podajemy max przepustowość  dla wszystkich kanałów



HFC network

Przykłady sieci operatorów telekomunikacyjnych – realne zasięgi sieci



HFC zasięgi sieci wygenerowane 

na podstawie przekazanych 

informacji o zakończeniach sieci


