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Adresat:
Główny Urząd Statystyczny

Przekazać do 22 marca 2017 r. z danymi
za rok 2016

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r.
poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na
rok 2016 (Dz. U. poz. 1304, z późn. zm.).

(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Dział 1. SIEĆ TELEFONII RUCHOMEJ (KOMÓRKOWEJ) – stan w dniu 31 XII – w liczbach bezwzględnych
Użytkownicy korzystający z dostępu do
Abonencia)
sieci Internet
ogółem
w tym konsumenci
Centrale
Stacje bazowe
w tym
w tym
ogółem
w tym pre-paid
razemb) modem razemb) modem
2G/3G
2G/3G
1
2
3
4
5
6
7
8
a)

Post-paid i pre-paid. b) Wszystkie technologie łącznie.

Dział 2. CZAS TRWANIA POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM
PRZEPROWADZONYCH W CIĄGU ROKU
Wyszczególnienie

Wykonanie

0

1

Ruch krajowy wychodzący (wiersz 2+wiersz 3+ wiersz 4) (w tys. minut)
połączenia realizowane w sieci własnej (tj. wewnątrzsieciowe) (w tys. minut)
połączenia do innych
sieci (w tys. minut)
Ruch zagraniczny
(w tys. minut)
Połączenia z Internetem

1
2

stacjonarnych

3

ruchomych (komórkowych)

4

wychodzący z Polski

5

przychodzący do Polski

6

komutowane (w tys. minut)

7

GPRS i inne technologie w MB

8

Liczba nadanych SMS-ów (w tys. sztuk)

9

Liczba nadanych MMS-ów (w tys. sztuk)

10

Uwagi:

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb
wypełnienia formularza

1

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza

2

(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)
(imię, nazwisko i telefon osoby
sporządzającej sprawozdanie)
*

(miejscowość, data)

Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej.

(pieczątka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy) *

