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(e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

Dział 1. Połączenia telefoniczne wychodzące w obrocie krajowym (w tys. sztuk)  

Województwa Ogółema) 
Lokalne 

i strefowe 
Między-
strefowe 

Do sieci 
ruchomych 

W technologii 
VoIP 

Pozostałe 

0 1 2 3 4 5 6 

OGÓŁEM 01 
      

Dolnośląskie 02 
      

Kujawsko-pomorskie 03 
      

Lubelskie 04 
      

Lubuskie 05 
      

Łódzkie 06 
      

Małopolskie 07 
      

Mazowieckie 08 
      

Opolskie 09 
      

Podkarpackie 10 
      

Podlaskie 11 
      

Pomorskie 12 
      

Śląskie 13 
      

Świętokrzyskie 14 
      

Warmińsko-mazurskie 15 
      

Wielkopolskie 16 
      

Zachodniopomorskie 17 
      

a) Łącznie z połączeniami do sieci teleinformatycznych (WST=20), do usług (WST=70 i 80). 



Dział 2. Usługi telekomunikacyjne w obrocie krajowym i zagranicznym 

Wyszczególnienie 
Liczba połączeń w tys. 

sztuk 
Czas trwania połączeń 

w tys. minut 
0 1 2 

Połączenia telefoniczne wychodzące w obrocie krajowym ogółema), b) 01 
  

w tym 

lokalne i strefowe 02 
  

międzystrefowe 03 
  

do sieci ruchomych (komórkowych) 04 
  

z siecią Internet w sposób komutowany za 
pomocą numeru dostępu do sieci 
teleinformatycznej AB=20xxxx 

05 
  

połączenia 
głosowe w 

technologii VoIP 

do sieci ruchomych 06 
  

do sieci stacjonarnych 07 
  

wewnątrz sieci 08 
  

Połączenia telefoniczne w obrocie 
międzynarodowyma) 

wychodzące z Polski 09 
  

przychodzące do Polski 10 
  

a) Obejmuje wszystkie połączenia (ruch abonencki i połączenia międzyoperatorskie) realizowane przez centrale sprawozdawcy. 
b) Łącznie z połączeniami do usług dostępu do sieci inteligentnych (WST=70 i 80). 
 
 
 
 

 

(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

 

(imię, nazwisko i telefon osoby 
sporządzającej sprawozdanie) 

 (miejscowość, data)  (pieczątka imienna i podpis osoby 
działającej w imieniu sprawozdawcy) 

                               


