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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 

 

 

 

 

 

ŁT-6 

Zestawienie tabelaryczne  

z danymi o stacjonarnej 

publicznej sieci 

telekomunikacyjnej oraz o 

usługach dostępu do sieci 

Internet 

 

stan w dniu 31 XII 2017 r. 

Adresat: 

Główny Urząd Statystyczny 

Numer identyfikacyjny – REGON 

 

 

 

Termin przekazania:  

– dane wstępne do 30 kwietnia 2018 r.,      

– dane ostateczne do 16 sierpnia 2018 r. 

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 2016 r. 

poz. 1068, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 

rok 2017 (Dz. U. poz. 1426, z późn. zm.). 

 

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

Dział 1. ŚRODKI TECHNICZNE W ZAKRESIE TELEFONII PRZEWODOWEJ 

Dział 2. PRZEDSIĘBIORCY TELEKOMUNIKACYJNI 

Wyszczególnienie 

Liczba przedsiębiorców 

wpisanych do rejestru 

przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych 

prowadzących działalność 

0 1 2 

Usługi telefoniczne w 

sieci stacjonarnej 

ruch lokalny 1   

ruch międzystrefowy 2   

ruch międzynarodowy 3   

ogółema) 4   

Usługi telefoniczne w sieci ruchomej 5   

Usługi telefoniczne w technologii VoIP 6   

Usługi dostępu do 

Internetu 

za pomocą łączy komutowanych 7   
przy wykorzystaniu łączy stałych 
dzierżawionych od innych operatorów 

8   

za pomocą eksploatowanej sieci transmisji 
danych 

9   

na bazie sieci telewizji kablowej 10   

ogółema) 11   
a) Przedsiębiorców, którzy świadczą kilka rodzajów usług jednocześnie (np. usługi telefoniczne w ruchu lokalnym i ruchu międzystrefowym, a dla 

usług dostępu do Internetu np. usługi za pomocą łączy komutowanych i łączy stałych), należy wykazać w wierszu „ogółem” tylko jeden raz. 

Wyszczególnienie Jednostka miary 
Stan na dzień 

31 XII 

0 1 2 

Telefoniczna sieć 

miejscowa –  

ogółem 

km 01  

km-tor 02 
 

w tym kablowa 
km 03 

 

km-tor 04 
 

w tym 

światłowodowa 

km 05 
 

km-tor 06 
 

Telefoniczne 

centrale miejscowe 

cyfrowe ogółem 

sztuk/HOST +WSA/ 07 
 

pojemność dostępów 

analogowych 
08 

 

pojemność dostępów 

ISDN BRA 
09 

 

pojemność dostępów 

ISDN PRA 
10 

 

Telefoniczne 

centrale miejscowe 

cyfrowe na wsi 

sztuk 11  

pojemność dostępów 

analogowych 
12 

 

Wyszczególnienie Jednostka miary 
W liczbach 

bezwzględnych 

0 1 2 

Telefoniczne centrale 

miejscowe cyfrowe 

na wsi  

(dok.) 

pojemność 

dostępów 

ISDN BRA 

13 

 

pojemność 

dostępów 

ISDN PRA 

14 

 

Telefoniczne centrale 

międzystrefowe cyfrowe 

sztuk 15 
 

zakończenie 

łącza 
16 

 

Telefoniczne łącza 

międzystrefowe 

 i strefowe 

łącze 17 

 

w tym międzystrefowe łącze 18 
 

Z ogólnej liczby łączy  

(wiersz 17)  

łącza dzierżawione  

innym podmiotom 

łącze 19 

 



Dział 3. TELEFONICZNE ŁĄCZA GŁÓWNE 

Województwa 

W miastach i na wsi W tym na wsi 

ogółem 

w tym 

konsumenci 

ogółem 

w tym 

konsumenci razem 

w tym łącza 

w dostępach 

ISDN 

razem 

w tym łącza 

w dostępach 

ISDN 

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 
      

 

Dane uzupełniające 

Wyszczególnienie W miastach Na wsi 

0 1 2 

Łącza w sieci ISDN w mieszkaniach prywatnych 1 
  

Łącza w technologii xDSL 2 
  

Łącza światłowodowe (łącza abonenckie) 3 
  

 

Abonenci korzystający z usług w technologii VoIP ogółem 4  

  

 

 



Dział 4. APARATY TELEFONICZNE OGÓLNODOSTĘPNE 

Województwa 

Ogółem W tym 

razem 

w tym liczba 

aparatów 

przystosowanych 

dla osób 

niepełnosprawnych 

na monety 
na karty z 

przedpłatą 

0 1 2 3 4 

OGÓŁEM W MIASTACH I NA WSI 
(wiersze od 02 do 17) 

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     

 

RAZEM na wsi (wiersze od 19 do 34) 18     

dolnośląskie 19     

kujawsko-pomorskie 20     

lubelskie 21     

lubuskie 22     

łódzkie 23     

małopolskie 24     

mazowieckie 25     

opolskie 26     

podkarpackie 27     

podlaskie 28     

pomorskie 29     

śląskie 30     

świętokrzyskie 31     

warmińsko-mazurskie 32     

wielkopolskie 33     

zachodniopomorskie 34     



Dział 5. Łączna liczba użytkowników dostępu do Internetu 

Wyszczególnienie Ogółem W tym konsumenci 

0 1 2 

OGÓŁEM (wiersze od 02 do 19 lub od 20 do 35) 01   

Dostęp wdzwaniany (dial–up) 02   

Dostęp realizowany 

przez: 

xDSL 03   

TVK modem kablowy 04   

lokalne sieci przewodowe LAN – Ethernet 05   

łącza dzierżawione 06   

stacjonarny dostęp bezprzewodowy – FWA 07   

bezprzewodowe sieci WLAN 08   

telekomunikacyjne 

urządzenia końcowe 

w sieciach ruchomych 

GSM/UMTS 09   

CDMA 10   

LTE 11   

inne 12   

telekomunikacyjne 

urządzenia końcowe 

w sieciach ruchomych  

niebędące telefonami 

GSM/UMTS 13   

CDMA 14   

LTE 15   

WiMax 16   

inne 17   

łącza satelitarne 18   

pozostałe technologie 19   

W województwach:    

dolnośląskie 20 
  

kujawsko-pomorskie 21   

lubelskie 22   

lubuskie 23   

łódzkie 24   

małopolskie 25   

mazowieckie 26   

opolskie 27   

podkarpackie 28   

podlaskie 29   

pomorskie 30   

śląskie 31   

świętokrzyskie 32   

warmińsko-mazurskie 33   

wielkopolskie 34   

zachodniopomorskie 35   

Dane uzupełniające – z ogółem (w. 01 r. 1) przypada na usługi 

konwergentne a): 

 telefonia stacjonarna + dostęp do sieci Internet 

36 

  

 telefonia ruchoma + dostęp do sieci Internet 37   

 telefonia stacjonarna + telefonia ruchoma + dostęp do sieci 

Internet 
38 

  

a) Liczba abonentów w sztukach. 



Dział 6. Czas trwania połączeń w lokalizacji stacjonarnej (w tys. minut) 

 Ogółem W tym konsumenci 

0 1 2 

OGÓŁEM 1 
  

połączenia krajowe 2 
   

w tym do krajowych sieci ruchomych 3 
  

połączenia międzynarodowe 4 
  

w tym do międzynarodowych sieci ruchomych 5 
  

połączenia głosowe świadczone w technologii VoiP 6 
  

w tym międzynarodowe 7 
  

 

Dział 7. Dane uzupełniające 

Wyszczególnienie 
Liczba połączeń 

w tys. sztuk 

Czas trwania 

połączeń w tys. 

minut 

0 1 2 

Połączenia telefoniczne wychodzące w obrocie krajowym ogółem 1 
  

Połączenia telefoniczne w obrocie międzynarodowym wychodzące z Polski 2 
  

Połączenia telefoniczne w obrocie międzynarodowym przychodzące do Polski 3 
  

 

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) 

 

 

 

*Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej. 

                               

(imię, nazwisko i telefon osoby 

sporządzającej sprawozdanie) 

 (miejscowość, data)  (pieczątka imienna i podpis osoby 

działającej w imieniu sprawozdawcy)* 


