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1. Wprowadzenie 

 
Komisja Europejska (zwana dalej "KE") zleciła Axon Partners Group Consulting S.L.U. 

(firmie zwanej dalej "Axon Consulting" lub "Axon") przeprowadzenie „Oszacowania 

kosztów świadczenia hurtowych usług zakańczania połączeń głosowych w sieciach 

stacjonarnych w krajach UE/EOG“„1“ (zwanego dalej Projektem) 

 
Zgodnie z informacjami przedstawionymi podczas warsztatu 1, który odbył się w dniu 23 

października 2018 r. w siedzibie KE2, KE uznała za właściwe przeprowadzenie analizy 

kosztów w celu zrozumienia kosztów świadczenia usług zakańczania połączeń głosowych 

w krajach UE/EOG. 

 
Obecna faza projektu obejmuje zbieranie informacji dotyczących stacjonarnych sieci 

telekomunikacyjnych z 31 krajów UE/EOG. Dlatego wydajemy formularz wniosku o dane 

(zwany dalej "formularzem") dołączony do niniejszego dokumentu, który powinien zostać 

zwrócony do KE wraz z wymaganymi informacjami, zgodnie z instrukcjami opisanymi w 

niniejszym dokumencie. 

 
Przewidując informacje, które należy przekazać, podzieliliśmy formularz na dwa pliki Excel, 

pierwszy dostarczany we wcześniejszym terminie niż drugi, jak poniżej: 

 
20181204 – Axon Consulting – formularz zapytania o dane dla modelu kosztów FTR 

KE – pierwszy plik.xlsx: Udostępnione zainteresowanym stronom w dniu 4 grudnia 

2018 r. 

20181210 – Axon Consulting – formularz zapytania o dane dla modelu kosztów FTR 

KE – drugi plik.xlsx: Do przekazania zainteresowanym stronom w dniu 10 grudnia 

2018 r. 

 
Należy pamiętać, że oba pliki Excel są komplementarne i niezależne.  W związku z tym 

zainteresowane strony powinny rozpocząć prace nad dostarczaniem informacji 

dotyczących pierwszego zapytania od dnia jego dostarczenia (zamiast oczekiwać na 

przekazanie drugiego pliku w dniu 10 grudnia 2018 r.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 SMART 2018/0014 

2 Wersja wideo warsztatów jest dostępna pod adresem: https://webcast.ec.europa.eu/fixed-termination-rates-workshop-

23-10-2018 

https://webcast.ec.europa.eu/fixed-termination-rates-workshop-23-10-2018
https://webcast.ec.europa.eu/fixed-termination-rates-workshop-23-10-2018
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Istotne uwagi: 

 

Formularz wniosku o dane składa się z dwóch oddzielnych plików Excel 

udostępnionych w różnych terminach: (i) 4 grudnia i (ii) 10 grudnia. 

 

Ponieważ oba pliki Excel są niezależne, odpowiedź na każdy z nich powinna rozpocząć 

się natychmiast po dostarczeniu przez zespół KE/Axon każdego formularza wniosku o 

dane. 

 

Główne cele niniejszego dokumentu są następujące: 
 
 
Opisanie procesu gromadzenia danych, roli każdej ze stron, terminów i sposobów 

nawiązywania kontaktu (sekcja 2). 

Opisanie formatu plików formularzy i instrukcji ich wypełniania (sekcja 3).  

 

 
Osobna instrukcja ("Podsumowanie wymaganych informacji") zostanie udostępniona 10 

grudnia 2018 r., zawierająca dokładne opisy arkuszy zawartych w formularzu, informacji 

wymaganych w każdej sekcji tych arkuszy oraz objaśnienia dotyczące sposobu 

dokonywania obliczeń i przekazywania informacji. Należy pamiętać, że pliki Excel nie 

wymagają objaśnień (zawierają szczegółowe komentarze i objaśnienia), dlatego instrukcja 

powinna być traktowana jako dokument uzupełniający. 

 
Ważna uwaga: Zdecydowanie zalecamy, aby sekcje 2 i 3 zostały przeczytane 

przez każdą osobę odpowiedzialną za wypełnianie, przekazywanie i/lub 

sprawdzanie informacji wymaganych w formularzu. Osoba czytająca może się 

również odnieść do dokumentu "Podsumowania wymaganych informacji", aby 

uzyskać bardziej szczegółowy opis informacji wymaganych w każdym arkuszu. 

 
W przypadku pytań dotyczących udzielania informacji i/lub opisów podanych w 

formularzu, zalecamy wcześniejsze zapoznanie się z instrukcjami, przed 

skierowaniem zapytań do krajowego organu regulacyjnego, zgodnie z 

podejściem omówionym podczas naszych warsztatów 23 października 2018 r. 
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2. Opis procesu gromadzenia danych 

 
Sekcja ta zawiera dalsze szczegóły dotyczące procesu gromadzenia danych i powinna być 

przeczytana przez wszystkich zaangażowanych w proces dostarczania informacji, 

weryfikowania informacji i/lub wypełniania formularza. W poniższych podrozdziałach 

przedstawiamy: 

 
Proces przekazywania informacji (Sekcja 2.1). 

 
Termin przekazania informacji do KE (Sekcja 2.2). 

 
Proces wyjaśniania wątpliwości (Sekcja 2.3). 

 
Role (Sekcja 2.4). 

 
Sposób traktowania informacji poufnych (Sekcja 2.5). 

 

 

2.1. Proces przekazywania informacji 

 
Wymagane informacje powinny zostać przekazane przez krajowe organy regulacyjne do 

KE przy użyciu tylko jednego wypełnionego formularza dla każdego pliku. W tym względzie 

wymagane informacje powinny być reprezentatywne dla całego rynku kraju krajowego 

organu regulacyjnego. 

 
Zasadniczo, o ile nie zaznaczono inaczej, informacje zgłaszane przez krajowe organy 

regulacyjne muszą odnosić się do wartości reprezentatywnych dla całego rynku (takich jak 

sumy rynkowe lub średnie rynkowe, w zależności od konkretnego parametru3).  W związku 

z tym, jeżeli krajowe organy regulacyjne zbierają informacje od operatorów, oczekuje się, 

że zastosowany zostanie następujący proces: 

 
Krajowe organy regulacyjne udostępnią każdy z plików formularzy określonej liczbie 

N operatorów, prosząc ich o konkretne informacje, które będą im potrzebne. 

Operatorzy zwrócą wypełnione formularze do krajowego organu regulacyjnego 

(krajowy organ regulacyjny otrzyma wypełnione formularze w ilości N). 

Krajowe organy regulacyjne będą musiały opracować informacje dostarczone przez 

operatorów za pośrednictwem plików formularzy w ilości N, aby ustalić jedną wartość, 

która ma być zawarta w formularzu, który należy przedłożyć do KE/Axon. Sposób w 

jaki krajowe organy regulacyjne powinny przekazać te informacje (tj. czy powinny one 

podsumować różne wartości, uśredniać je itd.) został szczegółowo opisany w 

"Podsumowaniu wymaganych informacji" (osobna instrukcja) dla każdego arkusza 

roboczego Formularza. 
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3 Należy zwrócić uwagę, że dla każdego wymogu wskazówki są określone zarówno w formularzu, jak i w instrukcjach. 
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W przypadku, gdy informacje dostarczone przez Państwa będą ograniczone do części rynku 

Państwa kraju (a nie będą odzwierciedlać całego rynku krajowego), należy to wyraźnie 

zaznaczyć w miejscu przeznaczonym na komentarze. 

 
Powyższy proces został ustanowiony, ponieważ jest uważany za najlepszą opcję aby: 

 
 
Zmaksymalizować jakość dostarczanych informacji, korzystając z doświadczenia 

krajowych organów regulacyjnych i wyczucia rynków. 
 
Ograniczyć ilość poufnych informacji przekazywanych do KE/Axon, dodając lub 

uśredniając poufne dane reprezentatywne dla konkretnych operatorów, gdy więcej niż 

jeden operator dostarcza informacje. 

 
Sekcja 2.4 zawiera więcej szczegółowych informacji na temat roli każdej ze stron w 

procesie gromadzenia danych. 

 
Komisja Europejska utworzyła na swojej platformie CIRCABC lokalizację pod nazwą 

"Badanie kosztu zakańczania połączeń w sieciach stacjonarnych_2020", aby umożliwić 

krajowym organom regulacyjnym przesyłanie odpowiedzi na prośbę o informacje4. Pliki 

formularzy wypełnione przez każdy krajowy organ regulacyjny należy załączyć do folderu 

danego kraju umieszczonego w tej lokalizacji, w szczególności do podfolderu o nazwie 

"Odpowiedzi na zapytania o informacje_4 grudnia - 1 lutego", przed 1 lutego 2018 r. 

Należy pamiętać, że operatorzy będą musieli przekazać informacje zawarte w formularzu 

do swojego krajowego organu regulacyjnego przed tą datą, w terminie uzgodnionym z 

krajowym organem regulacyjnym. W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących 

dostępu do platformy CIRCABC, należy się skontaktować z TUOVILA Tarja (CNECT): 

Tarja.TUOVILA@ec.europa.eu. 

 
Istotne uwagi: 

 

Wypełnione formularze powinny być przedkładane do KE przez krajowe organy 

regulacyjne. 
 

 
Wszelkie pytania od operatorów należy kierować do ich krajowych organów 

regulacyjnych (nie do KE ani Axon). 
 

2.2. Termin przekazywania informacji do KE 

 
Ostateczne wypełnione formularze muszą być przesłane przez krajowe organy regulacyjne do 

prywatnej lokalizacji na platformie CIRCABC KE do 

1 lutego 2019 r. 
 
 
 

4 Kliknij, aby uzyskać dostęp do lokalizacji CIRCABC. 

mailto:Tarja.TUOVILA@ec.europa.eu
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp?FormPrincipal:_idcl=FormPrincipal:left-menu-link-lib-closed&FormPrincipal_SUBMIT=1&javax.faces.ViewState=WXo+3DiKvC1sgfiJgWiFpwTJElZCb7sHCA1Tg7Y4WroVCye3RKhZnmqyRc+HmVYXNR9Y
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2.3. Proces wyjaśniania wątpliwości 

 
Zdecydowanie zalecamy, aby strony biorące udział w procesie zbierania danych 

(dostarczanie informacji, sprawdzania informacji i/lub wypełnianie plików formularzy) 

przeczytały instrukcje i przeprowadziły dokładną analizę formularza na początku procesu 

zbierania danych. Ważne jest, aby jak najszybciej zidentyfikować potencjalne pytania i 

zapewnić wystarczającą ilość czasu na reakcję. 

 
Spodziewamy się, że większość potencjalnych pytań zostanie wyjaśniona za pomocą 

opisów podanych w formularzu oraz informacji podanych w odpowiedniej części 

podsumowania wymaganych informacji. 

 
Jeśli jednak nadal istnieją pytania lub wątpliwości dotyczące żądanych informacji lub 

sposobu wypełnienia formularza, można je kierować do KE za pośrednictwem krajowych 

organów regulacyjnych. Aby usprawnić ten proces, zachęcamy krajowe organy 

regulacyjne, jeśli to możliwe, do przesłania do KE tylko jednego zestawu pytań (w tym 

pytań od ich krajowych operatorów) (por. sekcję 2.4 dotyczącą sposobu zarządzania 

współpracą pomiędzy krajowymi organami regulacyjnymi a operatorami). 

 
 
Podczas udzielania odpowiedzi na pytania, zespół KE/Axon udzieli wszelkich wyjaśnień 

wszystkim krajowym organom regulacyjnym za pośrednictwem sieci kontaktów, która 

została już utworzona, z przedstawicielami każdego krajowego organu regulacyjnego. Z 

kolei krajowe organy regulacyjne będą mogły dzielić się tymi wyjaśnieniami ze swoimi 

operatorami krajowymi. 

 
Istotne uwagi: 

 

W pytaniach kierowanych do krajowych organów regulacyjnych/KE/Axon należy 

wskazać, czy jakiekolwiek ich treści powinna być traktowana jako poufna, a zatem nie 

powinna być udostępniana innym stronom. Należy pamiętać, że wszelkie informacje, 

które nie są oznaczone jako poufne, będą uważane przez zespół KE/Axon za jawne. 
 

Operatorzy/krajowe organy regulacyjne powinny szukać odpowiedzi na swoje pytania 

w Podsumowaniu wymaganych informacji przed ich przekazaniem krajowym organom 

regulacyjnym/KE/Axon. 
 

Operatorzy powinni kierować swoje pytania do krajowych organów regulacyjnych 

(żadne pytania nie powinny być przesyłane bezpośrednio od operatorów do KE/Axon). 
 

Zespół KE/Axon podzieli się wyjaśnieniami ze wszystkimi krajowymi organami 

regulacyjnymi za pośrednictwem sieci kontaktów, która została już utworzona, z 

przedstawicielami każdego krajowego organu regulacyjnego, a krajowe organy 

regulacyjne powinny udostępniać wyjaśnienia swoim krajowym operatorom. 
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Poniższe podrozdziały opisują role głównych stron (krajowych organów regulacyjnych i 

operatorów) biorących udział w procesie gromadzenia danych oraz zapewniają wskazówki 

i sugestie dotyczące organizacji pracy. 

 

2.4.1 Rola krajowych organów regulacyjnych 
 

 
Jak wyjaśniono podczas warsztatów 1, oczekuje się, że krajowe organy regulacyjne będą 

działały jako łącznik pomiędzy KE i operatorami krajowymi oraz jako punkt kontaktowy 

dla operatorów z KE w procesie gromadzenia danych. 

 
W szczególności oczekuje się, że krajowe organy regulacyjne będą wykonywać 

następujące zadania: 
 
 
Wypełnianie informacji już dostępnych dla krajowych organów regulacyjnych 

(na przykład z ich raportów rynkowych/statystycznych, modeli BULRIC - w przypadku 

aktualizacji - itp.). Krajowe organy regulacyjne zwykle regularnie zbierają informacje 

(takie jak liczba użytkowników i ruch). Informacje te mogą być wystarczające do 

wypełnienia, na przykład, informacji o ruchu krajowym w arkuszu "POPYT 

HISTORYCZNY". 

Zwracanie się do operatorów z prośbą o informacje niedostępne dla 

krajowych organów regulacyjnych 
 
Zbieranie, weryfikowanie, łączenie i przesyłanie pytań od operatorów do KE 

(patrz sekcja 2.1). 

Weryfikowanie informacji dostarczonych przez operatorów.  Krajowe organy 

regulacyjne są odpowiedzialne za regulowanie krajowych rynków 

telekomunikacyjnych, w tym za usługi zakańczania połączeń głosowych w sieciach 

stacjonarnych. W związku z tym krajowe organy regulacyjne mogą być zainteresowane 

zapewnieniem, aby informacje dostarczone przez operatorów były zgodne z 

informacjami wykorzystywanymi w krajowych postępowaniach regulacyjnych. Ponadto 

krajowe organy regulacyjne powinny zapewnić spójność pomiędzy informacjami 

dostarczanymi przez ich operatorów krajowych w kontekście postępowań krajowych. 

Na przykład, gdy operatorzy przekazują zagregowane informacje o ruchu, krajowe 

organy regulacyjne mogą sprawdzić, czy całkowite zapotrzebowanie jest zgodne z 

posiadanymi informacjami (z raportów rynku/statystyk). Rozumiemy, że krajowe 

organy regulacyjne mogą nie posiadać informacji lub wyczucia umożliwiających ocenę 

niektórych z wymaganych informacji. W tym przypadku takie ograniczenia należy 

wskazać w miejscu przewidzianym na uwagi w odpowiedniej sekcji plików formularzy. 

Zwracanie się do operatorów z prośbą o wyjaśnienia, jeśli krajowy organ 

regulacyjny wykryje niespójność podczas wykonywania poprzedniego zadania. 

Dostarczenie ostateczne wypełnionych formularzy do KE (zob. Sekcja 3, jak 

przesłać informacje) przed upływem terminu (patrz Sekcja 2.2). 
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Aby wykonać powyższe zadania, sugerujemy postępować wg planu opisanego poniżej: 

 
 

1. Określić informacje, które są już dostępne w krajowym organie regulacyjnym, oraz 

informacji, o które należy zwrócić się do operatorów. Działanie to mogło zostać 

rozpoczęte już w dniu 31 października 2018 r. (data dostarczenia projektu 

formularza i instrukcji). Podczas gdy materiały rozesłane w tym dniu będą 

projektami przedłożonymi do publicznej konsultacji z zainteresowanymi stronami, 

wersje takie dostarczają już krajowym organom regulacyjnym i operatorom 

pewnego przeglądu rodzaju informacji, które należy wypełnić po otrzymaniu 

ostatecznej wersji prośby o dane (dwa pliki udostępnione 4 i 10 grudnia 2018 r.). 

2. Przekazać zapytania do operatorów, wskazując informacje, które muszą wypełnić. 

3. Zebrać wszelkie pytania od operatorów, dokonać przeglądu i połączyć je z 

pytaniami, które może mieć krajowy organ regulacyjny, i przesłać je do KE (patrz 

sekcja 2.3). 

4. Wypełnić pliki formularzy informacjami dostępnymi w krajowym organie 

regulacyjnym. 
 

5. Zebrać informacje wymagane od operatorów i zarządzać nimi. 
 

6. Zweryfikować informacje dostarczone przez operatorów i poprosić o wyjaśnienia, 

jeśli są konieczne. 
 

7. Połączyć wszystkie informacje w jeden formularz dla każdego z dwóch plików i 

przesłać je do KE. 

 
Rozumiemy, że każdy krajowy organ regulacyjny może mieć własne procedury i 

ograniczenia czasowe w zakresie komunikacji z operatorami. Dlatego zalecamy krajowym 

organom regulacyjnym jasne określenie własnych okresów czasu i terminów dla każdej z 

powyższych czynności i zadań oraz ich odpowiednie wyjaśnienie operatorom. 

 

2.4.2 Rola operatorów 
 

 
Operatorzy są właścicielami swoich informacji i dlatego ich wkład ma kluczowe znaczenie 

dla maksymalizacji dokładności Badania. Nawet jeśli niektóre z żądanych informacji mogły 

już zostać przekazane krajowym organom regulacyjnym za pośrednictwem innych 

procesów (zob. poprzednia sekcja), niektóre elementy istotne dla tego badania mogą 

wymagać aktualizacji i udostępnienia przez operatorów krajowym organom regulacyjnym. 

Dlatego główną rolą operatorów będzie dostarczenie danych. 

 
W szczególności oczekuje się, że operatorzy będą wykonywać następujące zadania: 

 
 
Weryfikowanie zapytań otrzymanych od krajowych organów regulacyjnych i 

niezwłoczne kierowanie wszelkich pytań, które mogą się pojawić, do krajowych 

organów regulacyjnych (patrz sekcja 2.3). 
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Wskazywanie krajowym organom regulacyjnym w trakcie okresu konsultacji projektów 

zapytań o informacje (od 1 listopada 2018 r. do 15 listopada 2018 r.) wszelkich 

wymaganych informacji, których nie będą w stanie udzielić. 

Przekazywanie krajowym organom regulacyjnym wskazówek dotyczących wszelkich 

wymaganych informacji, które zostały już przekazane krajowym organom 

regulacyjnym za pośrednictwem innych procesów i które są aktualne. 

Wypełnianie informacji wymaganych przez krajowe organy regulacyjne. W przypadku, 

gdy niektóre informacje nie są dostępne, operatorzy powinni podać swoje najlepsze 

oszacowania, wskazując założenia przyjęte do opracowania oszacowań w miejscu 

przeznaczonym na komentarze. 

 

2.5. Sposób traktowania informacji poufnych 

 
Zespół KE/Axon wprowadził wszystkie niezbędne mechanizmy i narzędzia w celu 

zapewnienia poufności informacji dostarczanych nam przez krajowe organy regulacyjne i 

operatorów.  W szczególności: 

 
Zespół Komisji utworzył na swojej platformie CIRCABC lokalizację pod nazwą "Badanie 

kosztów zakańczania połączeń w sieciach stacjonarnych_2020", w której znajduje się 

folder dla każdego kraju. W tym folderze każdy krajowy organ regulacyjny będzie mógł 

przesłać wszystkie dane dotyczące badania kosztów. Tylko przedstawiciele wyznaczeni 

przez krajowe organy regulacyjne (a także zespół KE/Axon) mogą mieć dostęp do 

folderu danego krajowego organu regulacyjnego. 

Axon proponuje, aby operatorzy wskazywali poziom poufności danych zawartych w 

plikach formularzy. Podejście to opisano w plikach formularzy i w niniejszej instrukcji 

towarzyszącej. Zapewni to dalsze gwarancje krajowym organom regulacyjnym i 

operatorom, że żadne poufne informacje nie będą rozpowszechniane. 

Axon prosi krajowe organy regulacyjne o łączenie informacji od operatorów, co 

zapewnia dodatkowy poziom poufności. KE/Axon przewiduje otrzymać informacje 

zbiorcze i/lub uśrednione, co zmniejszy ilość udostępnianych informacji poufnych. 

Zespół Komisji udostępnił krajowym organom regulacyjnym porozumienie o 

zachowaniu poufności podpisane przez Axon i Komisję w umowie dotyczącej 

niniejszego badania. Porozumienie zapewnia, że informacje zebrane w kontekście 

niniejszego badania nie będą wykorzystywane przez Axon w innych zleceniach. 
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Axon chciałby również zauważyć, że jeśli na dowolnym etapie Projektu zostanie 

opublikowany model kosztowy, wszystkie dane poufne zostaną uśrednione lub 

zanonimizowane5 (szczegółowe informacje na temat poziomów poufności zamieszczono w 

dalszej części tego rozdziału). 

 
Ponadto oczekuje się, że model kosztowy zostanie udostępniony krajowym organom 

regulacyjnym w procesie konsultacji. W ramach tego procesu każdy krajowy organ 

regulacyjny otrzyma wersję modelu z danymi wejściowymi powiązanymi z własnym 

krajem. Ponieważ oczekuje się, że krajowe organy regulacyjne będą dzielić się modelem z 

operatorami świadczącymi usługi w ich kraju, wszelkie informacje dotyczące tylko jednego 

konkretnego operatora (oparte na wskazaniach krajowych organów regulacyjnych, jak 

opisano w dalszej części tego rozdziału) zostaną uśrednione i/lub zanonimizowane. 

 
Żadne informacje od jednego krajowego organu regulacyjnego nie zostaną udostępnione 

innym krajowym organom regulacyjnym bez uprzedniego wskazania (zgodnie z 

instrukcjami poniżej) lub zgody pierwszego z nich i jego operatorów, chyba że zostaną one 

odpowiednio zanonimizowane. 

 
Aby wskazać poziom poufności każdego dostarczonego parametru, krajowe organy 

regulacyjne są proszone o klasyfikację dostarczonych danych zgodnie z następującymi 

poziomami poufności: 

 
Poziom poufności 0 - Poziom publiczny: Ten poziom poufności powinien być 

związany z informacjami, które są dostępne publicznie i mogą być bezpośrednio 

udostępniane lub wykorzystywane w innych modelach krajowych organów 

regulacyjnych w celu uzupełnienia ewentualnych luk. Aby powiązać taki poziom 0 z 

informacją, komórka (komórki) powinna pozostać niezmieniona (tj. należy 

pozostawić oryginalne tło formularza). Patrz Sekcja 3.1 o kodach kolorów Formularza). 

Poziom poufności 1 - Poziom krajowy: Ten poziom poufności powinien być 

związany z informacjami, których nie można ujawnić krajowym organom regulacyjnym 

z innych krajów (chyba że są one zanonimizowane lub uśrednione z danymi od innych 

regulatorów). Informacje te można jednak ujawnić podmiotom na poziomie krajowym, 

w wersji modelu, która jest udostępniana krajowemu organowi regulacyjnemu. Aby 

powiązać poziom 1 z informacją, komórki (komórka) powinny być w kolorze żółtym 

(kod RGB:  R255-G255-B000), jak wskazano poniżej: 

 
 
 
 

Prezentacja 2.1: Przykład tła komórki dla informacji o Poziomie poufności 1 
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5 Anonimizacja informacji obejmuje randomizację (zastosowanie losowej modyfikacji poufnych danych) i 
usunięcie wszelkich odniesień do dostawcy informacji (tj. źródło zostanie sklasyfikowane jako "zanonimizowane 
informacje oparte na danych dostarczonych przez krajowe organy regulacyjne"). 
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Poziom poufności 2 - Poziom operatora: Ten poziom poufności powinien być 

związany z informacjami, których nie można ujawnić żadnej ze stron zaangażowanych 

w proces (chyba że są one zanonimizowane lub uśrednione z danymi innych 

operatorów/krajów). Gdy model zostanie udostępniony do konsultacji publicznych, 

dane sklasyfikowane w ramach tego poziomu poufności nie będą udostępniane 

krajowym organom regulacyjnym z innych krajów ani podmiotom z danego kraju. 

Dlatego informacje te zostaną zanonimizowane lub uśrednione przed udostępnieniem 

modelu. Aby powiązać poziom 2 z informacją, komórki powinny być w kolorze 

pomarańczowym (kod RGB: R255-G192-B000), jak wskazano poniżej: 

 

 
 
 
 

Prezentacja 2.2: Przykład tła komórki dla informacji o Poziomie poufności 2 
 
 

Zdecydowanie zalecamy unikanie zawyżania klasyfikacji poziomów poufności (np. 

oznaczanie informacji publicznych jako poufnych), ponieważ może to ograniczyć 

możliwości podmiotów do wyrażania opinii w procesach konsultacji. 
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3. Przegląd plików formularzy i sposobu ich 

wypełniania 

Sekcja ta opisuje format używany w plikach formularzy i zawiera instrukcje, jak je 

wypełnić. Sekcja ta powinna być przeczytana przez wszystkie osoby zaangażowanych w 

proces dostarczania informacji, sprawdzania informacji i/lub wypełniania formularza. 

Poniższe podrozdziały przedstawiają: 

 
Przegląd plików formularzy (Sekcja 3.1). 

 
Instrukcje wypełniania plików formularzy (Sekcja 3.2). 

 

 

3.1. Przegląd plików formularzy 

 
Jak wcześniej opisano, wymagane informacje powinny być dostarczone w załączonym pliku 

formularzy w formacie Microsoft Excel. 

 
Pliki formularzy mają zdefiniowaną strukturę, której nie należy modyfikować. 

Dodawanie/usuwanie/scalanie wierszy, kolumn lub arkuszy roboczych powinno być 

unikane, chyba że podano inaczej. Jedyne komórki, które można wypełnić, są odpowiednio 

zabarwione, w oparciu o kod kolorów opisany w dalszej części tego rozdziału. 

 
Zapytania są podzielone w oparciu o dwa poziomy priorytetów, aby pomóc krajowym 

organom regulacyjnym skoncentrować swoje wysiłki na najbardziej istotnych 

informacjach. W szczególności zdefiniowane zostały następujące poziomy priorytetów: 

 
Informacje o wysokim priorytecie: Informacje, które należy podać w prośbie o 

dane, ponieważ mają one kluczowe znaczenie w przeprowadzeniu badania kosztów. 

Jeżeli informacje o wysokim priorytecie nie są dostępne, należy podać dane 

szacunkowe, wskazując w miejscu przeznaczonym na komentarze, że dane liczbowe 

są szacunkowe i wyjaśniając, w jaki sposób uzyskano oszacowania. Dane o wysokim 

priorytecie są oznaczone kremowym tłem (kod RGB: R255-G250-B277), jak pokazano 

poniżej: 

 

 
 
 
 

Prezentacja 3.1: Przykład tła komórki dla informacji o wysokim priorytecie 
 

Informacje o średnim priorytecie: Informacje, które mimo że nie są krytyczne i/lub 

mogą zostać wywnioskowane z, na przykład, benchmarków, pomogą poprawić ogólną 

dokładność modelu dla każdego konkretnego kraju. Dlatego zdecydowanie 

sugerujemy, aby informacje o średnim priorytecie były dostarczane w oparciu o 
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najlepsze dostępne informacje lub, jeśli nie są dostępne, na podstawie szacunków. 

Dane o średnim priorytecie są oznaczone jasnoniebieskim tłem (kod RGB:  R164-G206-

B236), jak pokazano poniżej: 
 

 
 
 
 

Prezentacja 3.2: Przykład tła komórki dla informacji o średnim priorytecie 
 
 

Oprócz formatów wyjaśnionych powyżej w odniesieniu do danych wejściowych, formularz 

korzysta z następujących dodatkowych formatów, których nie można zmienić: 

 
Tytuły sekcji: 

 

STACJONARNE USŁUGI GŁOSOWE 
 

Prezentacja 3.3: Przykładowy format używany do tytułów sekcji 
 

Nagłówki tabel: 
 

 
Usługi 

 

 

Prezentacja 3.4: Przykładowy format używany do nagłówków tabel 
 

Opisy i objaśnienia: 
 

 
 

Należy podać średnią liczbę linii telefonii stacjonarnej we wskazanym okresie. Pod pojęciem linii rozumiemy nośnik dostępowy docierający do siedziby klienta. W przypadku rozwiązań biznesowych 

obsługujących więcej niż jeden kanał głosowy (na przykład Full ISDN, 30 kanałów głosowych), proszę potraktować je jako kanały głosowe. Nie należy uwzględniać linii, które nie mają usług gło sowych (np. linii 

tylko szerokopasmowych). 

 
Podane wartości powinny stanowić średnią z każdego roku. Jeśli informacje są dostępne dla każdego miesiąca, należy obliczyć średnią wszystkich miesięcy. W przypadku, gdy dostępne informacje przedstawiają 

dane liczbowe na koniec roku, proszę podać średnią pomiędzy początkiem a końcem każdego roku. Proszę wyjaśnić zastosowaną met odologię w miejscu przewidzianym na uwagi w kolumnie H. 

 
W przypadku, gdy informacje na rok 2018 nie są w pełni dostępne (np. z powodu procesów zamknięcia roku), proszę podać najlepsze szacunki powstałe w oparciu o dostępne dane (np. informacje z pierwszych 

trzech kwartałów) i opisać w kolumnie H podejście zastosowane do oszacowania i wykorzystane źródła informacji.  

 
Należy pamiętać, że podane dane powinny być reprezentatywne dla całego kraju.  

 
 

Prezentacja 3.5: Przykładowy format używany do opisów i wyjaśnień 
 

Nazwy parametrów i jednostki miary: 
 

 

Głosowe w sieci Minuty 
 
 

Prezentacja 3.6: Przykładowy format używany dla nazw parametrów i jednostek miary 
 
 

Nie można wstawić informacji/wartości liczbowych do niesformatowanych komórek. 
 
 
Na koniec, należy zwrócić uwagę, że poniższe arkusze zawarte w plikach formularzy 

mają charakter informacyjny i nie zawierają żadnych żądań: 
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Treść: arkusz ten jest pierwszą stroną formularza i zawiera tytuł dokumentu, numer 

wersji, status i indeks arkuszy z krótkim opisem. 

Uwagi ogólne: arkusz przedstawia główne zasady wypełniania formularza i 

stosowanego kodu koloru. 

Nomenklatura (tylko w drugim pliku): Zawiera ilustrowany schemat sieci stacjonarnej, 

która zostanie zmodelowana i krótki opis skrótów stosowanych w celu zapewnienia 

ujednolicenia  terminologii stosowanej przez osoby wypełniające Formularz. 

 

3.2. Instrukcje wypełniania plików formularzy 

 
Wszystkie informacje zawarte w formularzu powinny być reprezentatywne dla każdego 

rynku krajowego jako całości. Tak więc, w zależności od każdej sekcji/wniosku, 

przewidujemy trzy główne alternatywy dla wypełnienia informacji: 

 
Sumaryczne informacje związane z każdym operatorem. Podejście to jest 

stosowane do danych dotyczących popytu. 

(Ważona) średnia danych operatorów. Podejście takie jest, na przykład, 

stosowane w odniesieniu do trendów rynkowych, które wymagają jednej 

reprezentatywnej wartości rynkowej. Opisy zawarte w formularzu oraz w dokumencie 

"Podsumowanie wymaganych informacji" zawierają jasne wskazówki dotyczące 

postępowania w takich przypadkach. 

Indywidualne wartości dla każdego raportującego operatora. Podejście to 

stosuje się, na przykład, w odniesieniu do konkretnych kosztów hurtowych i kosztów 

urządzeń rdzeniowych. Oczekuje się, że dane te zostaną wykorzystane do analiz 

statystycznych w celu dokładnego zobrazowania sytuacji na każdym z rynków.  W 

takich przypadkach zapewniono oddzielne tabele/pola zawierające informacje o 

każdym z operatorów. 

 
Informacje powinny reprezentować, co do zasady, wszystkich operatorów stacjonarnych.  

Wyjątkowo, krajowe organy regulacyjne mogą nie wymagać informacji od małych 

operatorów (na przykład posiadających mniejszy niż 3% udział w rynku pod względem 

aktywnych linii głosowych), aby uniknąć nakładania na nie nadmiernego obciążenia. 

Należy pamiętać, że prośby o informacje dotyczące całkowitego popytu rocznie (arkusz 

"HISTORYCZNY POPYT") powinny reprezentować cały rynek lub praktycznie cały rynek (np. 

ponad 90%). 

 

Informacje przekazywane w plikach formularzy powinny być, co do zasady, spójne pod 
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względem liczby operatorów uwzględnianych w każdym arkuszu. Ilekroć nie jest to 

wykonalne ze względu na brak informacji od danego operatora, prosimy o wskazanie tego 

problemu w miejscu przeznaczonym na komentarze w każdej sekcji plików formularzy. 

Ponadto, o ile nie wskazano inaczej, informacje powinny być reprezentatywne dla stanu 

operacyjnego w 2018 r. W przypadku, gdy jakiekolwiek informacje nie są dostępne dla 

wymaganego okresu, należy podać ostatni okres, dla którego są one dostępne. Sytuację 

tę należy odpowiednio opisać w odpowiednim polu komentarza, podając szczegóły 

dotyczące daty odniesienia. 

 
W stosownych przypadkach, należy podać informacje dotyczące źródeł danych 

wykorzystanych do przekazania informacji, ewentualnych zmian, daty pomiaru (jeśli jest 

wymagana) oraz wszelkich innych aspektów, które uznają Państwo za stosowne. Robiąc 

to, należy użyć pól na komentarze, umieszczonych w każdym arkuszu/sekcji formularza. 

 
W poniższej tabeli przedstawiamy pogląd KE/Axon w zakresie oczekiwanego źródła 

informacji (tj. krajowe organy regulacyjne lub zainteresowane strony) wraz ze 

wskazówkami, jak agregować wiele zestawów danych. Należy mieć na uwadze, że nasze 

poglądy na temat oczekiwanych źródeł informacji mają charakter ilustracyjny, a każdy 

krajowy organ regulacyjny jest lepiej przygotowany do przeanalizowania dostępnych i 

potrzebnych mu informacji od operatorów. Zdecydowanie zachęcamy krajowe organy 

regulacyjne do ograniczania informacji wymaganych od operatorów do informacji, które 

nie są dostępne, zamiast przesyłania do nich całego formularza wniosku o dane. 



18 2018© Axon Partners Group 

 

 

 
 

Arkusz 
 

Tabela 
Oczekiwane źródło 

informacji 

Wskazania dotyczące 

agregowania danych 

Pierwszy plik (dostarczony 4 grudnia 2018 r.) 
 

Uwagi
 Uwagi ogólne Nie dotyczy Nie dotyczy 

Kontakt Kontakt Krajowe organy regulacyjne 

/ operatorzy Nie dotyczy 

 
 
Uczestnicy rynku Uczestnicy rynku 

Krajowe organy regulacyjne   Do zgłoszenia z poziomu  

(np. za pomocą raportów       operatora 
kwartalnych/rocznych) lub 
operatorzy 

 
 
 
 
 
Popyt historyczny 

 
 
Linie stacjonarne 

Krajowe organy regulacyjne    Suma dla wszystkich  

(np. poprzez raporty               operatorów 
kwartalne/roczne) lub 
operatorzy 

 
 
Stacjonarna transmisja 
głosowa 

Krajowe organy regulacyjne    Suma dla wszystkich  
(np. poprzez raporty               operatorów 
kwartalne/roczne) lub 

operatorzy 
 

 
 
 
 
 
 
Trendy popytu 

 

 
Linie stacjonarne 

Krajowe organy regulacyjne    Suma dla wszystkich  
(np. poprzez raporty               operatorów 
kwartalne/roczne) lub 

operatorzy 

 

 
 
 
Stacjonarna transmisja 
głosowa 

Krajowe organy regulacyjne     
(np. poprzez raporty               
operatorów 
kwartalne/roczne) lub 
operatorzy 

Średnia ważona według 
udziału w rynku (z wyjątkiem 
tranzytu połączeń głosowych i 

innych usług, dla których 
wymagane jest suma dla 
wszystkich operatorów) 

 
 
 
Statystyki ruchu 

 
Statystyki połączeń głosowych 

Operatorzy Średnia ważona według 

udziału w rynku 

 
Godzinowy rozkład transmisji 

Operatorzy Średnia ważona według 

udziału w rynku 

 
 
Ewidencja środków  
trwałych

 
Ewidencja środków trwałych

 

Krajowe organy regulacyjne 
(np. przy użyciu 
wewnętrznych baz danych) 
lub operatorzy 

Informacje te należy podać na 
dwa różne sposoby: 
- wszyscy operatorzy razem 
(informacje zsumowane) 
- każdy operator osobno (w 

osobnych tabelach) 
 

 
 
 
 
Okresy użytkowania Okresy użytkowania 

Jeśli istnieją zatwierdzone 
okresy użytkowania (np. dla 

podejścia odgórnego), krajowe 
organy regulacyjne. 
 
W przeciwnym wypadku, 
operatorzy. 

Średnia prosta 
 

WACC WACC Operatorzy  
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Arkusz 
 

Tabela 
Oczekiwane źródło 

informacji 

Wskazania dotyczące 

agregowania danych 

Drugi plik (dostarczony 10 grudnia 2018 r.) 
 

Uwagi ogólne          Uwagi ogólne Nie dotyczy Nie dotyczy 

Kontakt Kontakt Krajowe organy regulacyjne 
/ operatorzy Nie dotyczy 

 

 
Nomenklatura 

Mapa sieci Nie dotyczy Nie dotyczy 

Skróty Nie dotyczy Nie dotyczy 

 
 
Uczestnicy rynku Uczestnicy rynku 

Krajowe organy regulacyjne     
(np. poprzez raporty               
operatorów 
kwartalne/roczne) lub 
operatorzy 

Do zgłoszenia z poziomu 
operatora 

 

 
 
 
 
 
 
 
Węzły rdzeniowe 

 
 
Rdzeniowe urządzenia sieci 

Operatorzy Do zgłoszenia z poziomu 
operatora (jedna tabela dla 
każdego operatora) 

 
Punkty krajowych połączeń 
międzysystemowych 

Krajowe organy 
regulacyjne (np. poprzez 
bazy danych dot. sieci) lub 

operatorzy 

 

Do zgłoszenia z poziomu 
operatora (jeden wiersz na 
operatora) 

 
Międzynarodowe punkty 
połączeń międzysystemowych 

Krajowe organy regulacyjne 

(np. poprzez bazy danych dot. 

sieci) lub 
operatorzy 

Do zgłoszenia z poziomu 
operatora (jeden wiersz na 
operatora) 

 
 
 
 

 
Jednostkowe 

koszty 
urządzeń 

 
Koszty jednostkowe 
elementów sieci rdzeniowej 

Operatorzy Do zgłoszenia z poziomu 
operatora (jedna tabela dla 
każdego operatora) 

 

 
 
Koszty elementów sieci 
aktywnej transmisji  

Krajowe organy regulacyjne 
(% wagi elementów 
aktywnej transmisji w FTR 
wg modelu BULRIC 
krajowego organu 
regulacyjnego) 

Wartość bezpośrednia 

 

 
 
 
 
 
 
 
Hurtowe 
koszty 
szczególne 

 
 

Szczególne koszty usług - 
OPEX 

Operatorzy Do zgłoszenia z poziomu 
operatora (jedna tabela dla 
każdego operatora) 

 
 
Szczególne koszty usług - 
CapEx 

Operatorzy Do zgłoszenia z poziomu 
operatora (jedna tabela dla 
każdego operatora) 

 
Przychody i wypłaty na 
połączenie systemowe 

Operatorzy Do zgłoszenia z poziomu 
operatora (jedna tabela dla 
każdego operatora) 

Tabela 3.1: Przegląd oczekiwanych źródeł informacji Axon i wskazówki, jak agregować 

dane [Źródło: Axon Consulting] 
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