
Dodatkowe wyjaśnienia do formularzy sprawozdawczych 

 

Formularz 05 

W pozycji 05.09.05 Transmisja danych zrealizowana przez własnych użytkowników poza 
granicami kraju w ramach roamingu, w MB, nie należy uwzględniać usług związanych 
z wysyłaniem wiadomości multimedialnych MMS. 

W pozycji 05.07.3 Wielkość transmisji danych, w MB oraz 05.07.6 Przychody z transmisji danych 
wysłanych i odebranych w kraju, należy podać tylko wartości generowane przez karty SIM, które 
oferują też inne usługi, oprócz transmisji danych. Jeżeli karta SIM przeznaczona jest tylko do 
usług internetowych, generowany przez nią ruch należy sprawozdać w formularzu F06. 

Formularz powinien zostać wypełniony przez podmioty będące operatorami usług mobilnych 
(MNO lub MVNO), nie zaś przedsiębiorców nabywających usługi telefonii mobilnej od innych 
operatorów i odsprzedające je dalej, oferując np. usługi lokalizacyjne. 

Formularz 06 

W dziale 06.02 Liczba użytkowników dostępu do sieci Internet (usługa świadczona we własnej 
sieci operatora) i dziale 06.03 Przychody z usług dostępu do sieci Internet (usługa świadczona 
we własnej sieci operatora) jako sieć własną operatora należy traktować sieć, której 
przedsiębiorca jest właścicielem, jak również sieci innych podmiotów, za pomocą których 
przedsiębiorca wypełniający formularz świadczy usługi dostępu do sieci Internet dla 
użytkowników końcowych. 

Dane dotyczące usług świadczonych z wykorzystaniem BSA (dział 06.05) i LLU (dział 06.06) 
powinny być również wykazane w działach 06.02 i 06.03. Dane na temat hotspotów WiFi należy 
wykazać  wyłącznie w dziale 06.07. W całym formularzu F06 nie należy wykazywać usług 
świadczonych z wykorzystaniem Dial-up. 

W dziale 06.04 Transmisja danych należy wykazać cały ruch internetowy, a więc sumę danych 
zarówno pobranych, jak również wysłanych przez wszystkich użytkowników, którym 
świadczona była usługa dostępu do sieci Internet. Dane na temat ruchu internetowego należy 
podać w megabajtach (MB). 

Formularz F10 

W pozycjach 10.02.3, 10.04.3 i 10.05.3 Przychody z tytułu świadczenia usługi połączeń należy 
wykazać łączne przychody ze świadczenia usługi VoIP, w tym z tytułu uruchomienia usługi, 
abonamentu i połączeń telefonicznych. Nie należy wliczać przychodów ze sprzedaży urządzeń 
telekomunikacyjnych przeznaczonych do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do 
zakończenia sieci.  

W każdym z działów 10.02, 10.04 i 10.05 wartość w pozycji Przychody z tytułu świadczenia 
usługi połączeń powinna być większa bądź równa sumie przychodów z tytułu świadczenia usługi 
połączeń krajowych oraz z tytułu świadczenia usługi połączeń międzynarodowych. 
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