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ZOBOWIĄZANIA, LOGOWANIE I REJESTRACJA

Czy jestem podmiotem zobligowanym 
do przekazania danych i jakie 
obowiązują mnie terminy?

Odpowiedź na pytanie kto jest 
zobowiązany do przekazania danych         
i w jakich okresach powinien przekazać 
do UKE stosowne informacje, można 
znaleźć na poniższym filmie: 

(kliknij miniaturę, aby otworzyć)

Jeśli mam przekazać dane, to od 
czego powinienem zacząć?

Najlepiej zacząć od rejestracji                     
i zalogowania w systemie PIT. Sposób 
rejestracji został omówiony na poniższym 
filmie: 

Którą rolę w systemie powinienem 
wybrać, składając wniosek o dostęp 
do PIT?

Role użytkowników systemu zostały 
również omówione na poniższym video 
(0-8:25 min filmu):

Zalogowałem się do PIT, ale 
nie posiadam infrastruktury 
telekomunikacyjnej i nie świadczę 
usług dostępu do internetu. Co dalej?

O tym, jak złożyć stosowne oświadczenia, 
można dowiedzieć się stąd (8:25-10:45 
min filmu): 

https://vimeo.com/801927172
https://vimeo.com/801927827
https://vimeo.com/801927827
https://vimeo.com/801927827
https://vimeo.com/801927827


PRZEKAZYWANIE DANYCH

Nie rozumiem Rozporządzenia Ministra 
Cyfryzacji z dnia 28 grudnia 2022 r. Skąd dowiem 
się:
a) Czy technologie należy zaraportować w dół czy 
w górę sieci?
b) Czy należy wielokrotnie wymieniać ten sam 
węzeł, z tym samym ID wskazując różne rodzaje 
medium, technologii dostępne na tym węźle czy 
można przekazać dane w jednym wierszu, stosując 
przecinek lub inny znak rozdzielający?

Odpowiedzi na te oraz pokrewne pytania można 
znaleźć na poniższej stronie: 

Pierwszy raz przygotowuję informacje                    
o przebiegu linii kablowych. Jak to zrobić 
poprawnie?

Najlepiej wykorzystać narzędzie Qgis. Jego 
stosowanie zostało omówione tutaj:

Instrukcja i projekt Qgis są natomiast dostępne tutaj 
w punkcie 12

Nie posiadam linii kablowych. Jak przetworzyć 
dane z ubiegłego roku, żeby były zgodne                 
z nowym rozporządzeniem? 

Przetwarzanie danych zostało omówione na 
poniższym filmie. Tam można znaleźć wszystkie 
odpowiedzi na powyższy temat:

Pod poniższymi linkami można pobrać pliki, których stosowanie zostało omówione 
na filmie: 
https://pit.uke.gov.pl/media/1312/pit_tylko_us%C5%82ugi.xlsx 
https://pit.uke.gov.pl/media/1313/pit_tylko_wifi.xlsx

https://pit.uke.gov.pl/pl-pl/pomoc/?categoryId=10851
https://pit.uke.gov.pl/pl-pl/pomoc/?categoryId=2211
https://vimeo.com/801919071
https://pit.uke.gov.pl/media/1312/pit_tylko_us%C5%82ugi.xlsx
https://pit.uke.gov.pl/media/1313/pit_tylko_wifi.xlsx
https://vimeo.com/801919210


PRZEKAZYWANIE DANYCH CD.

Gdzie znajdę referencyjną bazę adresową do 
przekazania świadczonych usług?

Baza adresowa i inne słowniki są dostępne tu:

A co jeśli eksportuję pliki z własnych baz 
danych? Skąd pobrać szablony zgodne z nowym 
rozporządzeniem?

Szablony w formatach csv, gml, gpkg, shp, geojson i 
kml są do pobrania tu:

Mam gotowe pliki z warstwami, jak je przekazać 
do PIT?

Instruktaż przekazywania danych znajduje się na 
poniższym video (10:45-22:54 min. filmu):

https://pit.uke.gov.pl/pl-pl/pomoc/?categoryId=10602
https://pit.uke.gov.pl/pl-pl/pomoc/?categoryId=11147
https://vimeo.com/801927827


WSPARCIE UŻYTKOWNIKÓW PIT

Niestety, nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania. Jak skontaktować się z UKE?

Wsparcie użytkowników Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji odbywa się poprzez kontakt e-mail: pit@uke.gov.pl. Najlepiej w temacie wysyłanej wiadomości podać jeden z poniżej 
wskazanych zakresów tematycznych zgłoszenia:

• dostęp do systemu/logowanie

• problemy techniczne

• zakres zbieranych danych

• przygotowanie danych

• import danych

• oświadczenia/zakończenie inwentaryzacji

• portal mapowy

mailto:pit%40uke.gov.pl?subject=
mailto:https://pit.uke.gov.pl?subject=

