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Dzia³ 1. Po³¹czenia telefoniczne wychodz¹ce w obrocie krajowym (w tys. sztuk)

a) £¹cznie z po³¹czeniami do sieci teleinformatycznych (WST=20)), do us³ug (WST=70 i 80).

Obowi¹zek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie
programu badañ statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 (Dz. U. Nr 221, poz. 1436, z póŸn. zm.)



............................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)

Dzia³ 2. Us³ugi telekomunikacyjne w obrocie krajowym i zagranicznym

........................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

.......................................................
(miejscowoœæ, data)

Wyszczególnienie Liczba po³¹czeñ
w tys. sztuk

Czas trwania
po³¹czeñ w tys. minut

0 1 2

Po³¹czenia telefoniczne wychodz¹ce w obrocie krajowym
ogó³em a), b) 01

w tym

lokalne i strefowe 02

miêdzystrefowe 03

do sieci ruchomych (komórkowych) 04

z sieci¹ Internet w sposób komutowany za
pomoc¹ numeru dostêpu do sieci
teleinformatycznej AB=20xxxx

05

po³¹czenia
g³osowe w
technologii VoIP

do sieci ruchomych 06

do sieci stacjonarnych 07

wewn¹trz sieci 08

Po³¹czenia telefoniczne w
obrocie miêdzynarodowyma)

wychodz¹ce z Polski 09

przychodz¹ce do Polski 10

a) Obejmuje wszystkie po³¹czenia (ruch abonencki i po³¹czenia miêdzyoperatorskie) realizowane przez centrale sprawozdawcy.
b) £¹cznie z po³¹czeniami do us³ug dostêpu do sieci inteligentnych (WST=70 i 80).

(e-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie – WYPE£NIÆ WIELKIMI LITERAMI)


