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UWAGI 

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 

dot. funkcjonowania platformy PUE UKE w zakresie sprawozdawczości wynikającej z obowiązków 

nałożonych w art.7 ustawy Prawo telekomunikacyjne 

W odpowiedzi na skierowane przez UKE do członków PIIT w dn. 16 lipca 2019 r. zaproszenie do 

przekazywania opinii dot. funkcjonowania platformy PUE UKE w zakresie sprawozdawczości 

wynikającej z obowiązków nałożonych w art.7 ustawy Prawo telekomunikacyjne, pragniemy 

podziękować za możliwość podzielenia się naszymi uwagami, które przedstawiamy poniżej: 

1. Brak zgodności numeracji poszczególnych pozycji w formularzach pomiędzy wersją on-line, a 

wersją pobraną. W efekcie, komentarze odnoszące się do danej pozycji w wersji on-line nie 

mają właściwego odniesienia w wersji pobranej, którą przedsiębiorca telekomunikacyjny 

zachowuje m.in. w celach archiwalnych. 

2. Brak zgodności w zakresie kolejności poszczególnych pozycji pomiędzy wersją on-line, a 

wersją pobraną. Przygotowując dane, przedsiębiorcy rozsyłają wewnątrz swoich organizacji 

puste formularze pobrane w wersji Excel. Jeżeli finalnie formularz wypełniany jest wyłącznie 

on-line (tzn. bez wykorzystania opcji ładowania wypełnionych plików), bardzo łatwo jest o 

pomyłkę przy przepisywaniu danych. Zachowanie spójności w zakresie kolejności 

poszczególnych pozycji w obydwu wersjach (on-line i pobranej) pozwoliłby wyeliminować ten 

problem. 

3. Trudność w załadowaniu wypełnionych plików na platformę. Jakakolwiek, nawet minimalna 

zmiana w formacie uniemożliwia załadowanie pliku, w efekcie wszystko trzeba wpisywać w 

trybie on-line. W trakcie procesu zbierania danych od różnych jednostek w przedsiębiorstwie 

bardzo łatwo o drobne zmiany w formatowaniu, którą często trudno jest wychwycić gołym 

okiem. 

4. Pojawiąjący się problem techniczny z wyborem i trwałym zapisaniem formularzy 

szczegółowych. I tak np. po zaznaczeniu pozycji 0.04.7 z formularzem F07 zdarzało się, że po 

zapisywaniu wersji roboczych zaznaczenie tego pola znikało, mimo że formularz F07 się 

otwierał. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku formularza F00 – mimo zaznaczenia 

pozycji 0.03.31 w wersji on-line, w trakcie eksportu z poziomu platformy PUE następuje błąd i 

w eksporcie formularza do formatu pdf pozycja ta pozostaje niezaznaczona. 

5. Drobne niespójności w formułach niektórych komórek w formularzach w wersji Excel. Np. 

komórki odnoszące się do podobnego zakresu danych były sformatowane czasem do 2, a 

czasem do większej liczby miejsc po przecinku – nie było w tym logiki. 

6. Stworzenie opcjonalnego formularza do uwag technicznych – proponujemy, aby przy 

następnym cyklu sprawozdawczości rocznej dodać na PUE UKE formularz/dokument, za 

pomocą którego przedsiębiorcy mogliby opcjonalnie przekazywać ew. uwagi techniczne do 

funkcjonowania formularzy na PUE. Nie chodziłoby tu o problemy, które uniemożliwiają 

złożenie formularzy, lecz o uwagi dot. usprawnienia PUE i plików Excel do załadowania. 

Uwagi takie pojawiają się zazwyczaj na etapie pracy nad wpisywaniem danych do formularzy, 

natomiast w kilka miesięcy po zakończeniu procesu sprawozdawczości nie pamięta się już 

szczegółów problemów, które być może łatwo można byłoby skorygować. 
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7. W wersji on-line jest zbyt mało miejsca w polu „Uwagi”. Zatem chcąc zgłosić uwagę do 

wierszy widocznych na danej stronie czasami brakuje miejsca i trzeba kontynuować uwagi na 

kolejnej stronie – zaburza to jasność przekazu i może powodować niepotrzebne niejasności 

na etapie weryfikacji formularzy. 

8. W sekcji 04.03 „Przychody z usług detalicznych” Formularza 04, w wersji on-line, brak 

technicznej możliwości wpisania poszczególnych składowych sekcji 04.03.1 „Przychody z 

usług, w tym:” zgodnie z poniższym wyjaśnieniem. Poszczególne wiersze tej sekcji nie są 

rozłączne ze względu na brzmienie definicji (wiersz 04.03.1.1 „Przychody z abonamentu” 

zawiera abonament dla M2M”, wiersz 04.03.1.2 „Przychody z usług o podwyższonej opłacie” 

uwzględnia usługi o podwyższonej opłacie dla M2M, wiersz 04.03.1.3 „Przychody z tytułu 

świadczenia usług M2M” zawiera całość przychodów dla M2M”. Formuła Formularza 04 

uniemożliwia wypełnienie poszczególnych składowych, w tym wiersza 04.03.1, który nie 

stanowi sumy wierszy: 04.03.1.1., 04.03.1.2 oraz 04.03.1.3. Prosimy o udostępnienie 

możliwości wpisania danych do poszczególnych wierszy i jednocześnie podania prawidłowej 

wartości dla wiersza 04.03.1. „Przychody z usług, w tym:”.  

9. W sekcji 04.03 „Przychody z usług detalicznych” Formularza 04, w wersji on-line, pojawiła się 

dodatkowa pozycja „Inne”, która nie występuje ani w pliku Formularza 04 w wersji Excel ani 

w formacie pdf wersji finalnej, przesłanej za pośrednictwem platformy. Biorąc pod uwagę 

wyjaśnienia z punktu powyżej o nierozłączności poszczególnych wierszy tej sekcji, prosimy o 

przedstawienie konkretnych przykładów, jakie rodzaje przychodów należy ująć w tym 

wierszu. 

10. W sekcji 04.03 „Przychody z usług detalicznych” Formularza 04 oraz w sekcji 04.04 „Czas 

połączeń głosowych wychodzących”, w wersji on-line, widnieją pola sumujące przedstawiane 

wartości, tj. odpowiednio pola: 4.02.13, 4.02.14 i pole 4.02.15 oraz pola: 4.03.10, 4.03.11 

oraz 4.03.12, których nie ma w formacie pdf wersji finalnej. Pragniemy zwrócić uwagę na tą 

rozbieżność pomiędzy ww. wersjami formularzy. 

11. Formularz 05 nie przewiduje możliwości wpisania adnotacji „nie dotyczy” dla liczby 

użytkowników, gdy np. świadczenie oferty zostało zakończone i brak takich użytkowników na 

koniec okresu sprawozdawczego, podczas gdy są wykazywane przychody dla tej kategorii 

usług. Prosimy o umożliwienie dokonania takiego wpisu. 


