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Usługa Głosowa - deregulacja - raportowane do 2020-10-01

Usługa Internetowa

LLU

Infrastruktura Kolokacyjna

Dzierżawa łączy

Terminowość udzielania odpowiedzi na WTF dla usług masowych

Terminowość opiniowania projektów technicznych na Infrastrukturę Kolokacyjną

Terminowość realizacji WTF na ŁAN

Inne

Zestawienie wskaźników KPI obowi ązujących w NS KPI

Terminowość realizacji migracji międzyoperatorskiej w ramach tej samej usługi

Dzierżawa łączy

Terminowość realizacji WTF na ŁAA (BSA)

Terminowość realizacji zamówień na usługę RLLO/LL
Terminowość naprawy awarii RLLO/LL
Liczba awarii na 100 usług RLLO/ LL

Terminowość realizacji zamówień na ROI/dzierżawę kanalizacji

Terminowość udzielania odpowiedzi na zamówienie IC
Terminowość udzielania odpowiedzi na zamówienie BSA poziom infrastruktury
Terminowość udzielania odpowiedzi na zamówienie LLU poziom infrastruktury

Terminowość udzielania odpowiedzi na WTF dla usługi LLU

Terminowość udzielania odpowiedzi dla usług infrastrukturalnych (RLLO/LL i ROI/dzierżawa kanalizacji)
Terminowość udzielania odpowiedzi na zamówienie RLLO/ LL
Terminowość udzielania odpowiedzi na zamówienie ROI/ Dzierżawa kanalizacji
Terminowość udzielania odpowiedzi (dla usług infrastrukturalnych BSA, IC, projekty techniczne)

Terminowość realizacji zamówień na infrastrukturę LLU - KK i KKLW
Terminowość realizacji zamówień na Kabel Korespondencyjny (KK)
Terminowość realizacji zamówień na Kabel Korespondencyjny do Lokalizacji Wyniesionej (KKLW)
Terminowość realizacji zamówień na infrastrukturę BSA
Terminowość realizacji zamówień na budowę/rozbudowę PDU 
Terminowość migracji pomiędzy PDU

Terminowość realizacji zamówień na IC
Terminowość realizacji zamówień na modyfikację WŁM
Terminowość realizacji zamówień na usługi IC (zamówienia na PSS)
Terminowość realizacji zamówień na infrastrukturę LLU - PDK i Splittery
Terminowość realizacji zamówień na LLU - PDK
Terminowość realizacji zamówień na Splitery

Terminowość dostarczania LLU
Terminowość dostarczania usług LLU (ŁAA)
Terminowość dostarczania usług LLU (ŁAN z PA)
Liczba odrzutów technicznych na 100 zamówień LLU
Terminowość naprawy awarii LLU
Liczba awarii na 100 usług LLU

Terminowość naprawy awarii priorytetowych internetowych usług szerokopasmowych
Względny czas naprawy zwykłych awarii internetowych usług szerokopasmowych
Względny czas naprawy priorytetowych awarii internetowych usług szerokopasmowych
Liczba awarii na 100 internetowych usług szerokopasmowych
Terminowość realizacji zamówień na zmianę prędkości usług szerokopasmowych
Liczba odrzutów technicznych na zmianę prędkości usług szerokopasmowych na 100 zamówień

Liczba odrzutów technicznych internetowych usług szerokopasmowych na 100 zamówień (10< oraz <=20M)
Liczba odrzutów technicznych internetowych usług szerokopasmowych na 100 zamówień (powyżej 20M)
Względny czas technicznego dostarczania szerokopasmowych usług internetowych (na ŁAA)
Względny czas technicznego dostarczania internetowych usług szerokopasmowych (ŁAN z PA)
Terminowość naprawy awarii internetowych usług szerokopasmowych
Terminowość naprawy zwykłych awarii internetowych usług szerokopasmowych

Terminowość dostarczania internetowych usług szerokopasmowych (ŁAN z PA)
Terminowość migracji internetowych usług szerokopasmowych
Liczba odrzutów technicznych internetowych usług szerokopasmowych na 100 zamówień
Liczba odrzutów technicznych internetowych usług szerokopasmowych na 100 zamówień (<= 2M)
Liczba odrzutów technicznych internetowych usług szerokopasmowych na 100 zamówień (2< oraz <=6M)
Liczba odrzutów technicznych internetowych usług szerokopasmowych na 100 zamówień (6< oraz <=10M)

Względny czas naprawy zwykłych awarii usług głosowych
Względny czas naprawy priorytetowych awarii usług głosowych
Liczba awarii na 100 usług głosowych
Terminowość dostarczania nowych usług głosowych

Terminowość dostarczania / migracji internetowych usług szerokopasmowych
Terminowość dostarczania internetowych usług szerokopasmowych (ŁAA)

Terminowość migracji usług głosowych
Liczba odrzutów technicznych na 100 zamówień usług głosowych
Terminowość naprawy awarii usług głosowych
Terminowość naprawy zwykłych awarii usług głosowych
Terminowość naprawy priorytetowych awarii usług głosowych
Terminowość naprawy awarii ISDN PRA



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

UI1

Definicja

Algorytm

Metryka

Terminowo ść dostarczania / migracji internetowych usług szerok opasmowych

Wyrażona w procentach liczba terminowo zrealizowanych za mówie ń dostarczania internetowych usług szerokopasmowych oraz migracji w dwie strony 
pomi ędzy OA a Detal TP w danym okresie raportowym w stos unku do ł ącznej liczby zrealizowanych zamówie ń dostarczania internetowych usług 
szerokopasmowych oraz migracji w danym okresie rapo rtowym.

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T – Terminowo ść dostarczania / migracji internetowych usług szerok opasmowych (warto ść wyra żona w %) 

Warto ść A – Liczba zamówie ń dostarczania / migracji internetowych usług szerok opasmowych terminowo(1) zrealizowanych w danym okre sie raportowym 
(RTP)

Warto ść B – Całkowita liczba zamówie ń dostarczania / migracji internetowych usług szerok opasmowych zrealizowanych w danym okresie raportowy m (RTP)

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna 100,00%
Tolerancja warto ści referencyjnej 0,20 p.p.



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

UI1.1

Definicja

Algorytm

Metryka

Terminowo ść dostarczania internetowych usług szerokopasmowych (ŁAA)

Wyrażona w procentach liczba terminowo zrealizowanych za mówie ń dostarczania internetowych usług szerokopasmowych na ŁAA w danym okresie 
raportowym w stosunku do ł ącznej liczby zrealizowanych zamówie ń dostarczania internetowych usług szerokopasmowych na ŁAA w danym okresie 
raportowym.

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T – Terminowo ść dostarczania internetowych usług szerokopasmowych na ŁAA (warto ść wyra żona w %)

Warto ść A – Liczba zamówie ń dostarczania internetowych usług szerokopasmowych na ŁAA terminowo(1) zrealizowanych w danym okresie raportowym 
(RTP)

Warto ść B – Całkowita liczba zamówie ń dostarczania internetowych usług szerokopasmowych na ŁAA zrealizowanych w danym okresie raportowym (R TP)

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna nie dotyczy
Tolerancja warto ści referencyjnej nie dotyczy



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

UI1.2

Definicja

Algorytm

Metryka

Terminowo ść dostarczania internetowych usług szerokopasmowych (ŁAN z PA)

Wyrażona w procentach liczba terminowo zrealizowanych za mówie ń dostarczania internetowych usług szerokopasmowych na ŁAN z PA w danym okresie 
raportowym w stosunku do ł ącznej liczby zrealizowanych zamówie ń dostarczania internetowych usług szerokopasmowych na ŁAN z PA w danym okresie 
raportowym.

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T – Terminowo ść dostarczania internetowych usług szerokopasmowych na ŁAN z PA (warto ść wyra żona w %)

Warto ść A – Liczba zamówie ń dostarczania internetowych usług szerokopasmowych na ŁAN z PA terminowo zrealizowanych w danym okresi e raportowym 
(RTP)

Warto ść B – Całkowita liczba zamówie ń dostarczania internetowych usług szerokopasmowych na ŁAN z PA zrealizowanych w danym okresie raportow ym 
(RTP)

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna nie dotyczy
Tolerancja warto ści referencyjnej nie dotyczy



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

UI1.3

Definicja

Algorytm

Metryka

Terminowo ść migracji internetowych usług szerokopasmowych

Wyrażona w procentach liczba terminowo zrealizowanych za mówie ń  na migracj ę  (pomi ędzy OA a Detal TP oraz pomi ędzy Detal TP a OA) internetowych 
usług szerokopasmowych w danym okresie raportowym w  stosunku do ł ącznej liczby zamówie ń migracji internetowych usług szerokopasmowych 
zrealizowanych w danym okresie raportowym.

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T – Terminowo ść migracji (warto ść wyra żona w %)

Warto ść A – Liczba zamówie ń migracji terminowo zrealizowanych w danym okresie raportowym (RTP)

Warto ść B – Całkowita liczba zamówie ń migracji zrealizowanych w danym okresie raportowym  (RTP)

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna nie dotyczy
Tolerancja warto ści referencyjnej nie dotyczy



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

UI2

Definicja

Algorytm

Metryka

Liczba odrzutów technicznych internetowych usług sz erokopasmowych na 100 zamówie ń

Liczba odrzutów technicznych z winy TP dla internet owych usług szerokopasmowych w danym okresie raport owym przypadaj ąca na 100 zamówie ń 
internetowych usług szerokopasmowych w danym okresi e raportowym.

Wzór:
T=(A/B)*100

Warto ść T – Liczba odrzutów technicznych z winy TP na 100 zamówie ń  internetowych usług szerokopasmowych (warto ść wyra żona w sztukach)

Warto ść A – Liczba odrzutów technicznych z winy TP dla int ernetowych usług szerokopasmowych w danym okresie r aportowym

Warto ść B – Całkowita liczba zamówie ń zrealizowanych skutecznie i nieskutecznie internet owych usług szerokopasmowych w danym okresie raport owym 

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna 2,83
Tolerancja warto ści referencyjnej 1,76



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

UI2.1

Definicja

Algorytm

Metryka

Liczba odrzutów technicznych internetowych usług sz erokopasmowych na 100 zamówie ń (<= 2M)

Liczba odrzutów technicznych z winy TP dla internet owych usług szerokopasmowych o przepustowo ści poni żej i równej 2 Mbit w danym okresie raportowym 
przypadaj ąca na 100 zamówie ń internetowych usług szerokopasmowych o przepustowo ści poni żej i równej 2 Mbit w danym okresie raportowym. Usłu ga 
szerokopasmowa o przepustowo ści od 1 do 10 Mbit (potocznie "up to 10") jest trak towana jako internetowa usługa szerokopasmowa o prz epustowo ści 
poni żej i równej 2 Mbit 

Wzór:
T=(A/B)*100

Warto ść T – Liczba odrzutów technicznych z winy TP na 100 zamówie ń  internetowych usług szerokopasmowych o przepustow ości poni żej i równej 2 Mbit 
(warto ść wyra żona w sztukach)

Warto ść A – Liczba odrzutów technicznych z winy TP dla int ernetowych usług szerokopasmowych o przepustowo ści poni żej i równej 2 Mbit w danym okresie 
raportowym

Warto ść B – Całkowita liczba zamówie ń zrealizowanych skutecznie i nieskutecznie internet owych usług szerokopasmowych o przepustowo ści  poni żej i 
równej 2 Mbit w danym okresie raportowym 

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna nie dotyczy
Tolerancja warto ści referencyjnej nie dotyczy



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

UI2.2

Definicja

Algorytm

Metryka

Liczba odrzutów technicznych internetowych usług sz erokopasmowych na 100 zamówie ń (2< oraz <=6M)

Liczba odrzutów technicznych z winy TP dla internet owych usług szerokopasmowych o przepustowo ści powy żej 2 Mbit oraz poni żej i równej 6 Mbit w danym 
okresie raportowym przypadaj ąca na 100 zamówie ń internetowych usług szerokopasmowych o przepustowo ści powy żej 2 Mbit oraz poni żej i równej 6 Mbit w 
danym okresie raportowym.

Wzór:
T=(A/B)*100

Warto ść T – Liczba odrzutów technicznych z winy TP na 100 zamówie ń  internetowych usług szerokopasmowych o przepustow ości powy żej 2 Mbit oraz 
poni żej i równej 6 Mbit (warto ść wyra żona w sztukach)

Warto ść A – Liczba odrzutów technicznych z winy TP dla int ernetowych usług szerokopasmowych o przepustowo ści powy żej 2 Mbit oraz poni żej i równej 6 
Mbit w danym okresie raportowym

Warto ść B – Całkowita liczba zamówie ń zrealizowanych skutecznie i nieskutecznie internet owych usług szerokopasmowych o przepustowo ści powy żej 2 Mbit 
oraz poni żej i równej 6 Mbit w danym okresie raportowym 

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna nie dotyczy
Tolerancja warto ści referencyjnej nie dotyczy



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

UI2.3

Definicja

Algorytm

Metryka

Liczba odrzutów technicznych internetowych usług sz erokopasmowych na 100 zamówie ń (6< oraz 
<=10M)

Liczba odrzutów technicznych z winy TP dla internet owych usług szerokopasmowych o przepustowo ści powy żej 6 Mbit oraz poni żej i równej 10 Mbit w 
danym okresie raportowym przypadaj ąca na 100 zamówie ń internetowych usług szerokopasmowych o przepustowo ści powy żej 6 Mbit oraz poni żej i równej 
10 Mbit w danym okresie raportowym.

Wzór:
T=(A/B)*100

Warto ść T – Liczba odrzutów technicznych z winy TP na 100 zamówie ń  internetowych usług szerokopasmowych o przepustow ości powy żej 6 Mbit oraz 
poni żej i równej 10 Mbit (warto ść wyra żona w sztukach)

Warto ść A – Liczba odrzutów technicznych z winy TP dla int ernetowych usług szerokopasmowych o przepustowo ści powy żej 6 Mbit oraz poni żej i równej 10 
Mbit w danym okresie raportowym

Warto ść B – Całkowita liczba zamówie ń zrealizowanych skutecznie i nieskutecznie internet owych usług szerokopasmowych o przepustowo ści powy żej 6 Mbit 
oraz poni żej i równej 10 Mbit w danym okresie raportowym 

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna nie dotyczy
Tolerancja warto ści referencyjnej nie dotyczy



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

UI2.4

Definicja

Algorytm

Metryka

Liczba odrzutów technicznych internetowych usług sz erokopasmowych na 100 zamówie ń (10< oraz 
<=20M)

Liczba odrzutów technicznych z winy TP dla internet owych usług szerokopasmowych o przepustowo ści powy żej 10 Mbit oraz poni żej i równej 20 Mbit w 
danym okresie raportowym przypadaj ąca na 100 zamówie ń internetowych usług szerokopasmowych o przepustowo ści powy żej 10 Mbit oraz poni żej i równej 
20 Mbit w danym okresie raportowym.

Wzór:
T=(A/B)*100

Warto ść T – Liczba odrzutów technicznych z winy TP na 100 zamówie ń  internetowych usług szerokopasmowych o przepustow ości powy żej 10 Mbit oraz 
poni żej i równej 20 Mbit (warto ść wyra żona w sztukach)

Warto ść A – Liczba odrzutów technicznych z winy TP dla int ernetowych usług szerokopasmowych o przepustowo ści powy żej 10 Mbit oraz poni żej i równej 20 
Mbit w danym okresie raportowym

Warto ść B – Całkowita liczba zamówie ń zrealizowanych skutecznie i nieskutecznie internet owych usług szerokopasmowych o przepustowo ści powy żej 10 
Mbit oraz poni żej i równej 20 Mbit  w danym okresie raportowym 

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna nie dotyczy
Tolerancja warto ści referencyjnej nie dotyczy



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

UI2.5

Definicja

Algorytm

Metryka

Liczba odrzutów technicznych internetowych usług sz erokopasmowych na 100 zamówie ń (powy żej 20M)

Liczba odrzutów technicznych z winy TP dla internet owych usług szerokopasmowych o przepustowo ści powy żej 20 Mbit w danym okresie raportowym 
przypadaj ąca na 100 zamówie ń internetowych usług szerokopasmowych o przepustowo ści powy żej 20 Mbit w danym okresie raportowym.

Wzór:
T=(A/B)*100

Warto ść T – Liczba odrzutów technicznych z winy TP na 100 zamówie ń  internetowych usług szerokopasmowych o przepustow ości powy żej 20 Mbit (warto ść 
wyra żona w sztukach)

Warto ść A – Liczba odrzutów technicznych z winy TP dla int ernetowych usług szerokopasmowych o przepustowo ści powy żej 20 Mbit w danym okresie 
raportowym

Warto ść B – Całkowita liczba zamówie ń zrealizowanych skutecznie i nieskutecznie internet owych usług szerokopasmowych o przepustowo ści powy żej 20 
Mbit w danym okresie raportowym 

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna nie dotyczy
Tolerancja warto ści referencyjnej nie dotyczy



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

UI3

Definicja

Algorytm

Metryka

Względny czas technicznego dostarczania szerokopasmowych  usług internetowych (na ŁAA)

Wyrażony w procentach średni rzeczywisty czas technicznej realizacji zamów ień dostarczania szerokopasmowych usług internetowych na ŁAA w danym 
okresie raportowym  w stosunku do czasu przewidzian ego na techniczne dostarczenie usługi.

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T – Względny czas technicznego dostarczania szerokopasmowych  usług internetowych (na ŁAA) (warto ść wyra żona w %)

Warto ść A – Średni czas technicznej realizacji zamówie ń dostarczania szerokopasmowych usług internetowych (na ŁAA), które w danym okresie raportowym 
zrealizowane zostały skutecznie (RTP)

Warto ść B – Czas przewidziany na techniczn ą realizacj ę zamówienia dostarczania szerokopasmowych usług int ernetowych (na ŁAA)

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna 100%
Tolerancja warto ści referencyjnej 0%



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

UI4

Definicja

Algorytm

Metryka

Względny czas technicznego dostarczania internetowych us ług szerokopasmowych (ŁAN z PA)

Wyrażony w procentach średni rzeczywisty czas technicznego dostarczenia in ternetowych usług szerokopasmowych na ŁAN z PA w da nym okresie 
raportowym w stosunku do czasu przewidzianego na te chniczne dostarczenie internetowych usług szerokopa smowych

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T – Względny czas technicznego dostarczania szerokopasmowych  usług internetowych (ŁAN z PA) (warto ść wyra żona w %)

Warto ść A – Średni czas technicznej realizacji zamówie ń dostarczania szerokopasmowych usług internetowych (na ŁAN z PA), które w danym okresie 
raportowym zrealizowane zostały skutecznie (RTP)

Warto ść B – Czas przewidziany na techniczn ą realizacj ę zamówienia dostarczania szerokopasmowych usług int ernetowych (na ŁAN z PA)

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna 100%
Tolerancja warto ści referencyjnej 0%



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

UI5

Definicja

Algorytm

Metryka

Terminowo ść naprawy awarii internetowych usług szerokopasmowyc h

Wyrażona w procentach liczba awarii internetowych usług szerokopasmowych terminowo naprawionych w danym okr esie raportowym w stosunku do 
ogólnej liczby awarii internetowych usług szerokopa smowych naprawionych w danym okresie raportowym. 

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T – Terminowo ść naprawy awarii internetowych usług szerokopasmowyc h (warto ść wyra żona w %)

Warto ść A – Liczba zgłosze ń awarii (powstałych z winy TP) internetowych usług szerokopasmowych naprawionych terminowo w danym okr esie raportowym

Warto ść B – Łączna liczba zgłosze ń awarii (powstałych z winy TP) internetowych usług szerokopasmowych naprawionych w danym okresie rapor towym

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna 96%
Tolerancja warto ści referencyjnej 2,8 p.p.



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

UI5.1

Definicja

Algorytm

Metryka

Terminowo ść naprawy zwykłych awarii internetowych usług szerok opasmowych

Wyrażona w procentach liczba awarii zwykłych usług inter netowych terminowo naprawionych w danym okresie rap ortowym w stosunku do ogólnej liczby 
awarii usług internetowych naprawionych w danym okr esie raportowym. 

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T – Terminowo ść naprawy zwykłych awarii internetowych usług szerok opasmowych (warto ść wyra żona w %)

Warto ść A – Liczba zgłosze ń zwykłych awarii internetowych usług szerokopasmowy ch (powstałych z winy TP) naprawionych terminowo w danym okresie 
raportowym

Warto ść B – Łączna liczba zgłosze ń zwykłych awarii internetowych usług szerokopasmowy ch (powstałych z winy TP) naprawionych w danym okre sie 
raportowym

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna nie dotyczy
Tolerancja warto ści referencyjnej nie dotyczy



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

UI5.2

Definicja

Algorytm

Metryka

Terminowo ść naprawy awarii priorytetowych internetowych usług szerokopasmowych

Wyrażona w procentach liczba awarii priorytetowych usług  internetowych terminowo naprawionych w danym okres ie raportowym w stosunku do ogólnej 
liczby awarii usług internetowych naprawionych w da nym okresie raportowym. 

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T – Terminowo ść naprawy awarii priorytetowych internetowych usług szerokopasmowych (warto ść wyra żona w %)

Warto ść A – Liczba zgłosze ń awarii priorytetowych internetowych usług szerokop asmowych (powstałych z winy TP) naprawionych termin owo w danym 
okresie raportowym

Warto ść B – Łączna liczba zgłosze ń awarii priorytetowych internetowych usług szerokop asmowych (powstałych z winy TP) naprawionych w dany m okresie 
raportowym

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna nie dotyczy
Tolerancja warto ści referencyjnej nie dotyczy



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

UI6

Definicja

Algorytm

Wartość referencyjna 100%
Tolerancja warto ści referencyjnej 0 p.p.

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug

Metryka

Względny czas naprawy zwykłych awarii internetowych usłu g szerokopasmowych

Wyrażony w procentach średni rzeczywisty czas naprawy awarii zwykłych inte rnetowych usług szerokopasmowych w danym okresie ra portowym podzielony 
przez czas przewidziany na napraw ę awarii zwykłej dla internetowych usług szerokopasm owych 

Wzór:



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

UI7

Definicja

Algorytm

Tolerancja warto ści referencyjnej -

Wyrażony w procentach średni rzeczywisty czas naprawy awarii priorytetowyc h internetowych usług szerokopasmowych w danym okre sie raportowym 
podzielony przez czas przewidziany na napraw ę awarii priorytetowej dla internetowych usług szero kopasmowych 

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T – Względny czas naprawy priorytetowych awarii internetowyc h usług szerokopasmowych (warto ść wyra żona w %)

Warto ść A – Średni czas naprawy priorytetowych awarii internetow ych usług szerokopasmowych (powstałych z winy TP) w  danym okresie raportowym

Warto ść B – Czas przewidziany na napraw ę priorytetowych awarii internetowych usług szerokop asmowych (powstałych z winy TP) 

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna -

Metryka

Względny czas naprawy priorytetowych awarii internetowyc h usług szerokopasmowych



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

UI8

Definicja

Algorytm

Metryka

Liczba awarii na 100 internetowych usług szerokopas mowych

Średnia liczba awarii internetowych usług szerokopas mowych powstałych z winy TP w danym okresie raporto wym podzielona przez średni ą liczb ę 
internetowych usług szerokopasmowych w danym okresi e raportowym.

Wzór:
T=(A/B)*100

Warto ść T – Liczba awarii powstałych z winy TP na 100 usłu g szerokopasmowych

Warto ść A – Średnia miesi ęczna liczba awarii powstałych z winy TP naprawionyc h w danym okresie raportowym, liczona jako suma awa rii powstałych z winy 
TP naprawionych w danym okresie raportowym za dwana ście miesi ęcy wstecz podzielona przez 12, a ostatni miesi ąc to bie żący miesi ąc raportowy. 

Warto ść B – średnia liczba aktywnych internetowych usług szeroko pasmowych w danym okresie raportowym liczona jako s uma średnich miesi ęcznych liczb 
aktywnych usług z dwunastu ostatnich miesi ęcy podzielona przez 12, z czego ostatni miesi ąc to bie żący miesi ąc raportowy 
(średnia miesi ęczna liczba aktywnych usług to suma aktywnych usług  na koniec bie żącego okresu raportowego oraz usług na koniec poprze dniego okresu 
raportowego podzielona przez 2) 

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna 1,6
Tolerancja warto ści referencyjnej 0
Wartość startowa 1,67



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

UI9

Definicja

Algorytm

Metryka

Terminowo ść realizacji zamówie ń na zmian ę prędkości usług szerokopasmowych

Wyrażona w procentach liczba terminowo zrealizowanych za mówie ń na zmian ę prędko ści usług szerokopasmowych w danym okresie raportowy m w 
stosunku do ł ącznej liczby zamówie ń na zmian ę prędko ści usług szerokopasmowych zrealizowanych w danym ok resie raportowym.

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T – Terminowo ść realizacji zamówie ń na zmian ę prędko ści (warto ść wyra żona w %)

Warto ść A – Liczba zamówie ń na zmian ę prędko ści terminowo zrealizowanych w danym okresie raporto wym (RTP)

Warto ść B – Całkowita liczba zamówie ń na zmian ę prędko ści zrealizowanych w danym okresie raportowym (RTP)

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna 99,70%
Tolerancja warto ści referencyjnej 0,00%
Wartość startowa 99,20%



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

UI10

Definicja

Algorytm

Metryka

Liczba odrzutów technicznych na zmian ę prędkości usług szerokopasmowych na 100 zamówie ń

Liczba odrzutów technicznych z winy TP dla zmiany p rędko ści usług szerokopasmowych w danym okresie raportowy m przypadaj ąca na 100 zamówie ń dla 
zmiany pr ędko ści usług szerokopasmowych w danym okresie raportowy m.

Wzór:
T=(A/B)*100

Warto ść T – Liczba odrzutów technicznych z winy TP na 100 zamówie ń zmiany pr ędko ści usług szerokopasmowych (warto ść wyra żona w sztukach)

Warto ść A – Liczba odrzutów technicznych  z winy TP  na zm ianę prędko ści usług szerokopasmowych w danym okresie raportowy m

Warto ść B – Całkowita liczba zamówie ń zrealizowanych skutecznie i nieskutecznie na zmian ę prędko ści usług szerokopasmowych w danym okresie 
raportowym 

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna 1,51
Tolerancja warto ści referencyjnej 0,94



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

LLU1

Definicja

Algorytm

Metryka

Terminowo ść dostarczania LLU

Wyrażona w procentach liczba terminowo zrealizowanych za mówie ń LLU w danym okresie raportowym w stosunku do ł ącznej liczby zamówie ń LLU 
zrealizowanych w danym okresie raportowym.

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T – Terminowo ść dostarczania LLU (warto ść wyra żona w %)

Warto ść A – Liczba zamówie ń LLU terminowo zrealizowanych w danym okresie rapor towym

Warto ść B – Całkowita liczba zamówie ń LLU zrealizowanych w danym okresie raportowym

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna 100,00%
Tolerancja warto ści referencyjnej 0,2 p.p.



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

LLU1.1

Definicja

Algorytm

Metryka

Terminowo ść dostarczania usług LLU (ŁAA)

Wyrażona w procentach liczba terminowo zrealizowanych za mówie ń LLU na Ł ączu Abonenckim Aktywnym (ŁAA) w danym okresie rapor towym w stosunku 
do łącznej liczby zamówie ń LLU na Ł ączu Abonenckim Aktywnym (ŁAA) zrealizowanych w dany m okresie raportowym.

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T – Terminowo ść dostarczania LLU (ŁAA) (warto ść wyra żona w %)

Warto ść A – Liczba zamówie ń LLU na Ł ączu Abonenckim Aktywnym (ŁAA) terminowo zrealizowan ych w danym okresie raportowym

Warto ść B – Całkowita liczba zamówie ń LLU na Ł ączu Abonenckim Aktywnym (ŁAA) zrealizowanych w dany m okresie raportowym

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna nie dotyczy
Tolerancja warto ści referencyjnej nie dotyczy



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

LLU1.2

Definicja

Algorytm

Metryka

Terminowo ść dostarczania usług LLU (ŁAN z PA)

Wyrażona w procentach liczba terminowo zrealizowanych za mówie ń LLU na ŁAN z PA w danym okresie raportowym w stosu nku do ł ącznej liczby zamówie ń 
LLU na ŁAN z PA zrealizowanych w danym okresie rapo rtowym.

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T – Terminowo ść dostarczania LLU (ŁAN z PA) (warto ść wyra żona w %)

Warto ść A – Liczba zamówie ń LLU na ŁAN z PA terminowo zrealizowanych w danym o kresie raportowym

Warto ść B – Całkowita liczba zamówie ń LLU na ŁAN z PA zrealizowanych w danym okresie rap ortowym

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna nie dotyczy
Tolerancja warto ści referencyjnej nie dotyczy



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

LLU2

Definicja

Algorytm

Wzór:
T=(A/B)*100

Warto ść T – Liczba odrzutów technicznych (NWT, RTN) z winy  TP na 100 zamówie ń  usług LLU (warto ść wyra żona w sztukach)

Warto ść A – Srednia miesi ęczna liczba odrzutów technicznych (NWT, RTN) z winy  TP dla usługi LLU w danym okresie raportowym, licz ona jako suma 
odrzutów z winy TP za 6 miesi ęcy wstecz podzielona przez 6

Warto ść B – Średnia liczba zamówie ń usługi LLU w danym okresie raportowym, liczona jak o suma zamówie ń usługi LLU za 6 miesi ęcy wstecz podzielona 
przez 6

Średnia liczba odrzutów technicznych z winy TP dla u sługi LLU w danym okresie raportowym podzielon ą przez średni ą ilo ść zamówie ń usługi LLU w danym 
okresie raportowym.

Liczba odrzutów technicznych na 100 zamówie ń LLU

Metryka

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna 3,8
Tolerancja warto ści referencyjnej 1,94



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

LLU3

Definicja

Algorytm

Wyrażona w procentach liczba awarii LLU (powstałych z wi ny TP) terminowo naprawionych w danym okresie rapor towym w stosunku do ogólnej liczby awarii 
LLU naprawionych w danym okresie raportowym. 

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna 95,00%
Tolerancja warto ści referencyjnej 1p.p.

Metryka

Terminowo ść naprawy awarii LLU

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T – Terminowo ść naprawy awarii LLU powstałych z winy TP (warto ść wyra żona w %)

Warto ść A – Liczba zgłosze ń awarii LLU powstałych z winy TP naprawionych termi nowo w danym okresie raportowym

Warto ść B – Łączna liczba zgłosze ń awarii LLU powstałych z winy TP naprawionych w dan ym okresie raportowy



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

LLU4

Definicja

Algorytm

Metryka

Liczba awarii na 100 usług LLU

Średnia liczba awarii LLU powstałych z winy TP w dan ym okresie raportowym podzielona przez średni ą liczb ę usług LLU w danym okresie raportowym

Wzór:
T=(A/B)*100

Warto ść T – Liczba awarii z winy TP na 100 usług

Warto ść A –   Średnia miesi ęczna liczba awarii z winy TP naprawionych w danym o kresie raportowym, liczona jako suma awarii za dwan aście miesi ęcy wstecz 
podzielona przez 12, a ostatni miesi ąc to bie żący miesi ąc raportowy. 

Warto ść B – średnia liczba aktywnych usług LLU w danym okresie r aportowym liczona jako suma średnich miesi ęcznych liczb aktywnych usług z dwunastu 
ostatnich miesi ęcy podzielona przez 12, z czego ostatni miesi ąc to bie żący miesi ąc raportowy 
(średnia miesi ęczna liczba aktywnych usług to suma aktywnych usług  na koniec bie żącego okresu raportowego oraz usług na koniec poprze dniego okresu 
raportowego podzielona przez 2) 

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna

Wartość startowa 1,20
Tolerancja warto ści referencyjnej 0,00

1,00



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

IK1

Definicja

Algorytm

Metryka

Terminowo ść realizacji zamówie ń na IC

Wyrażona w procentach liczba terminowo zrealizowanych za mówie ń na IC w danym okresie raportowym w stosunku do cał kowitej liczby zrealizowanych 
zamówie ń na IC w danym okresie raportowym.

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T - Terminowo ść realizacji usługi IC (warto ść wyra żona w %).
Warto ść A - Liczba terminowo zrealizowanych zamówie ń na IC w danym okresie raportowym.
Warto ść B - Całkowita liczba zamówie ń na IC zrealizowanych w danym okresie raportowym.

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna 100,00%
Tolerancja warto ści referencyjnej Do 100 zdarzeń - 1 przyp. niet. powy żej 100 zdarzeń 1%



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

IK1.1

Definicja

Algorytm

Metryka

Terminowo ść realizacji zamówie ń na modyfikacj ę WŁM

Wyrażona w procentach liczba terminowo zrealizowanych za mówie ń modyfikacji Wi ązek Łączy Mi ędzysieciowych w danym okresie raportowym w stosunku  
do łącznej liczby zrealizowanych zamówie ń  modyfikacji Wi ązek Łączy Mi ędzysieciowych w danym okresie raportowym.

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T - Terminowo ść realizacji modyfikacji WŁM (warto ść wyra żona w %).
Warto ść A - Liczba terminowo zrealizowanych zamówie ń modyfikacji Wi ązek Łączy Mi ędzysieciowych w danym okresie raportowym.
Warto ść B - Całkowita liczba zrealizowanych zamówie ń modyfikacji Wi ązek Łączy Mi ędzysieciowych w danym okresie raportowym.

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna nie dotyczy
Tolerancja warto ści referencyjnej nie dotyczy



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

IK1.2

Definicja

Algorytm

Metryka

Terminowo ść realizacji zamówie ń na usługi IC (zamówienia na PSS)

Wyrażona w procentach liczba terminowo zrealizowanych za mówie ń na budow ę / rozbudow ę PDU w danym okresie raportowym w stosunku do ł ącznej liczby 
zamówie ń na budow ę / rozbudow ę PDU zrealizowanych w danym okresie raportowym. 

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T - Terminowo ść realizacji zamówie ń na utworzenie FPSS (warto ść wyra żona w %).
Warto ść A - Liczba zamówie ń terminowo zrealizowanych przez TP Hurt w danym okr esie raportowym
Warto ść B - Całkowita liczba zamówie ń zrealizowanych w danym okresie raportowym.

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna nie dotyczy
Tolerancja warto ści referencyjnej nie dotyczy



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

IK2

Definicja

Algorytm

Metryka

Terminowo ść realizacji zamówie ń na infrastruktur ę LLU - PDK i Splittery

Wyrażona w procentach liczba terminowo zrealizowanych za mówie ń na infrastruktur ę LLU w danym okresie raportowym w stosunku do ł ącznej liczby 
zrealizowanych zamówie ń na infrastruktur ę LLU w danym okresie raportowym.

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T - Terminowo ść realizacji zamówie ń na infrastruktur ę LLU (warto ść wyra żona w %).
Warto ść A - Liczba terminowo zrealizowanych zamówie ń na infrastruktur ę LLU przez TP Hurt w danym okresie raportowym
Warto ść B - Całkowita liczba zamówie ń na infrastruktur ę LLU zrealizowanych w danym okresie raportowym.

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna 100,00%
Tolerancja warto ści referencyjnej Do 100 zdarzeń - 1 przyp. niet. powy żej 100 zdarzeń 1%



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

IK2.1

Definicja

Algorytm

Metryka

Terminowo ść realizacji zamówie ń na LLU - PDK

Wyrażona w procentach liczba terminowo zrealizowanych za mówie ń na LLU - Powierzchnia do celów Kolokacji (PDK) w d anym okresie raportowym w 
stosunku do ł ącznej liczby zrealizowanych zamówie ń na LLU - PDK w danym okresie raportowym.

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T - Terminowo ść realizacji zamówie ń na  LLU PDK (warto ść wyra żona w %).
Warto ść A - Liczba terminowo zrealizowanych zamówie ń na LLU – PDK w danym okresie raportowym
Warto ść B - Całkowita liczba zrealizowanych zamówie ń na LLU – PDK w danym okresie raportowym.

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna nie dotyczy
Tolerancja warto ści referencyjnej nie dotyczy



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

IK2.2

Definicja

Algorytm

Metryka

Terminowo ść realizacji zamówie ń na Splitery

Wyrażona w procentach liczba terminowo zrealizowanych za mówie ń na Splittery w danym okresie raportowym w stosunku  do łącznej liczby zrealizowanych 
zamówie ń na Splittery w danym okresie raportowym.

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T - Terminowo ść realizacji zamówie ń na Splittery (warto ść wyra żona w %).
Warto ść A - Liczba zamówie ń na Splittery terminowo zrealizowanych przez TP Hur t w danym okresie raportowym
Warto ść B - Całkowita liczba zamówie ń na Splittery zrealizowanych w danym okresie raport owym

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna nie dotyczy
Tolerancja warto ści referencyjnej nie dotyczy



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

IK3

Definicja

Algorytm

Tolerancja warto ści referencyjnej Do 100 zdarzeń - 1 przyp. niet. powyżej 100 zdarzeń 1%

Metryka

Terminowo ść realizacji zamówie ń na infrastruktur ę LLU - KK i KKLW

Wyrażona w procentach liczba zamówie ń na kabel korespondencyjny (KK oraz KKLW) zrealizow anych terminowo w danym okresie raportowym w stosun ku 
do łącznej liczby zamówie ń na kabel korespondencyjny (KK oraz KKLW) zrealizow anych w danym okresie raportowym.

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T - Terminowo ść realizacji zamówie ń na infrastruktur ę LLU - KK i KKLW (warto ść wyra żona w %).
Warto ść A - Liczba zamówie ń na usług ę terminowo zrealizowanych przez TP Hurt w danym okr esie raportowym.
Warto ść B - Całkowita liczba zamówie ń zrealizowanych w danym okresie raportowym.

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna 100,00%



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

IK3.1

Definicja

Algorytm

nie dotyczy

Metryka

Terminowo ść realizacji zamówie ń na Kabel Korespondencyjny (KK)

Wyrażona w procentach liczba terminowo zrealizowanych zamówień na Kabel Korespondencyjny (KK) w danym okresie raportowym w stosunku do łącznej liczby 
zrealizowanych zamówień na Kabel Korespondencyjny w danym okresie raportowym.

Wzór:
T=(A/B)*100%

Wartość T - Terminowość realizacji zamówień na Kabel Korespondencyjny (KK) (wartość wyrażona w %).
Wartość A - Liczba terminowo zrealizowanych zamówień na Kabel Korespondencyjny (KK) w danym okresie raportowym
Wartość B - Całkowita liczba zrealizowanych zamówień na Kabel Korespondencyjny w danym okresie raportowym

nie dotyczy
Tolerancja warto ści referencyjnej

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

IK3.2

Definicja

Algorytm

Terminowo ść realizacji zamówie ń na Kabel Korespondencyjny do Lokalizacji Wyniesion ej (KKLW)

Wyrażona w procentach liczba terminowo zrealizowanych zamówień na Kabel Korespondencyjny (KK) do Lokalizacji Wyniesionej (LW)
w danym okresie raportowym w stosunku do łącznej liczby zrealizowanych zamówień na Kabel Korespondencyjny (KK) do Lokalizacji Wyniesionej (LW) w danym okresie 
raportowym.

Wzór:
T=(A/B)*100%

Wartość T - Terminowość realizacji zamówień na Kabel Korespondencyjny (KK) do Lokalizacji Wyniesionej (LW) (wartość wyrażona w %).
Wartość A - Liczba terminowo zrealizowanych zamówień na Kabel Korespondencyjny (KK) do Lokalizacji Wyniesionej (LW)  w danym okresie raportowym
Wartość B - Całkowita liczba zamówień na Kabel Korespondencyjny (KK) do Lokalizacji Wyniesionej (LW)  w danym okresie raportowym

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna nie dotyczy
Tolerancja warto ści referencyjnej

Metryka

nie dotyczy



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

IK4

Definicja

Algorytm

Wartość referencyjna 100,00%
Tolerancja warto ści referencyjnej Do 100 zdarzeń - 1 przyp. niet. powy żej 100 zdarzeń 1%

Metryka

Terminowo ść realizacji zamówie ń na infrastruktur ę BSA

Wyrażona w procentach liczba terminowo zrealizowanych za mówie ń na infrastruktur ę BSA w danym okresie raportowym w stosunku do ł ącznej liczby 
zrealizowanych zamówie ń na infrastruktur ę BSA w danym okresie raportowym

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T - Terminowo ść realizacji zamówie ń na infrastruktur ę BSA (warto ść wyra żona w %).
Warto ść A - Liczba terminowo zrealizowanych zamówie ń na infrastruktur ę BSA w danym okresie raportowym
Warto ść B - Całkowita liczba zamówie ń na infrastruktur ę BSA zrealizowanych w danym okresie raportowym

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

IK4.1

Definicja

Algorytm

Metryka

Terminowo ść realizacji zamówie ń na budow ę/rozbudow ę PDU 

Wyrażona w procentach liczba terminowo zrealizowanych za mówie ń na budow ę/rozbudow ę PDU w danym okresie raportowym w stosunku do ł ącznej liczby 
zrealizowanych zamówie ń na budow ę/rozbudow ę PDU w danym okresie raportowym

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T - Terminowo ść realizacji zamówie ń na budow ę/rozbudow ę PDU (warto ść wyra żona w %).
Warto ść A - Liczba terminowo zrealizowanych zamówie ń na budow ę/rozbudow ę PDU w danym okresie raportowym
Warto ść B - Całkowita liczba zrealizowanych zamówie ń na budow ę/rozbudow ę PDU w danym okresie raportowym.

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna nie dotyczy
Tolerancja warto ści referencyjnej nie dotyczy



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

IK4.2

Definicja

Algorytm

Metryka

Terminowo ść migracji pomi ędzy PDU

Wyrażona w procentach liczba terminowo zrealizowanych za mówie ń na migracj ę pomi ędzy PDU w danym okresie raportowym w stosunku do ł ącznej liczby 
zrealizowanych zamówie ń na migracj ę pomi ędzy PDU w danym okresie raportowym 

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T - Terminowo ść realizacji zamówie ń na migracj ę pomi ędzy PDU (warto ść wyra żona w %).
Warto ść A - Liczba terminowo zrealizowanych zamówie ń na migracj ę pomi ędzy PDU w danym okresie raportowym 
Warto ść B - Całkowita liczba zrealizowanych zamówie ń na migracj ę pomi ędzy PDU w danym okresie raportowym 

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna nie dotyczy
Tolerancja warto ści referencyjnej nie dotyczy



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

DZŁ1

Definicja

Algorytm

Metryka

Terminowo ść realizacji zamówie ń na usług ę RLLO/LL

Wyrażona w procentach liczba terminowo zrealizowanych za mówie ń na usług ę RLLO/LL w danym okresie raportowym w stosunku do ł ącznej liczby 
zrealizowanych zamówie ń na  usług ę RLLO/LL w danym okresie raportowym

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T - Terminowo ść dostarczania RLLO/LL (warto ść wyra żona w %).
Warto ść A - Liczba zamówie ń na usług ę terminowo zrealizowanych przez TP Hurt w danym okr esie raportowym.
Warto ść B - Całkowita liczba zamówie ń zrealizowanych w danym okresie raportowym.

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna 100,00%
Tolerancja warto ści referencyjnej 3,50 p.p.



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

DZŁ2

Definicja

Algorytm

Metryka

Terminowo ść naprawy awarii RLLO/LL

Wyrażona w procentach liczba terminowo naprawionych awar ii RLLO/LL w stosunku do ogólnej liczby awarii RLLO /LL naprawionych w danym okresie 
raportowym

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T - Terminowo ść naprawy awarii RLLO/LL  (warto ść wyra żona w %)

Warto ść A - Liczba awarii terminowo naprawionych w danym o kresie raportowym

Warto ść B - Liczba awarii naprawionych w danym okresie rap ortowym

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna 98,00%
Tolerancja warto ści referencyjnej 0
Wartość startowa 93,70%



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

DZŁ3

Definicja

Algorytm

Metryka

Liczba awarii na 100 usług RLLO/ LL

Średnia liczba awarii RLLO/LL powstałych z winy TP w  danym okresie raportowym podzielona przez średni ą liczb ę usług w danym okresie raportowym

Wzór:
T=(A/B)*100

Warto ść T - Liczba awarii na 100 usług RLLO/ LL

Warto ść A - Średnia miesi ęczna liczba awarii danej usługi naprawionych w dany m okresie raportowym, liczona jako suma awarii za d wanaście miesi ęcy 
wstecz podzielona przez 12.

Warto ść B – średnia liczba aktywnych usług w danym okresie rapor towym liczona jako suma średnich miesi ęcznych liczb aktywnych usług z dwunastu 
ostatnich miesi ęcy podzielona przez 12,
(średnia miesi ęczna liczba aktywnych usług to suma aktywnych usług  na koniec bie żącego okresu raportowego oraz usług na koniec poprze dniego okresu 
raportowego podzielona przez 2) 

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug

Wartość referencyjna IQ2013 - 2,74; IIQ2013 - 2,47; IIIQ2013 - 2,21; IVQ 2013  - 1,94; od IQ2014  - 1,94

Tolerancja warto ści referencyjnej 0



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

DZK1

Definicja

Algorytm

Metryka

Terminowo ść realizacji zamówie ń na ROI/dzier żawę kanalizacji

Wyrażona w procentach liczba terminowo zrealizowanych za mówie ń na ROI/ dzier żawę kanalizacji w danym okresie raportowym w stosunku do łącznej liczby 
zrealizowanych zamówie ń na ROI/ dzier żawę kanalizacji w danym okresie raportowym

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T - Terminowo ść dostarczania ROI/ dzier żawy kanalizacji (warto ść wyra żona w %).
Warto ść A - Liczba zamówie ń na usług ę terminowo zrealizowanych przez TP Hurt w danym okr esie raportowym.
Warto ść B - Całkowita liczba zamówie ń zrealizowanych w danym okresie raportowym.

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna 100,00%
Tolerancja warto ści referencyjnej 0,50 p.p.



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

UOI1

Definicja

Algorytm

Metryka

Terminowo ść udzielania odpowiedzi dla usług infrastrukturalnyc h (RLLO/LL i ROI/dzier żawa kanalizacji)

Wyrażona w procentach liczba terminowo udzielonych odpow iedzi dotycz ących usług infrastrukturalnych w danym okresie rapo rtowym w stosunku do 
łącznej liczby udzielonych odpowiedzi dotycz ących usług infrastrukturalnych w danym okresie rapo rtowym

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T - Terminowo ść udzielania odpowiedzi (dla usług infrastrukturalny ch) (warto ść wyra żona w %).
Warto ść A - Liczba  terminowo udzielonych odpowiedzi na za mówienia w danym okresie raportowym 
Warto ść B - Całkowita liczba udzielonych odpowiedzi na zam ówienia w danym okresie raportowym.

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna 100,00%
Tolerancja warto ści referencyjnej 0,30 p.p.



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

UOI1.1

Definicja

Algorytm

Metryka

Terminowo ść udzielania odpowiedzi na zamówienie RLLO/ LL

Wyrażona w procentach liczba terminowo udzielonych odpow iedzi na zamówienie RLLO/LL w danym okresie raporto wym w stosunku do ł ącznej liczby 
udzielonych odpowiedzi na zamówienie RLLO/LL w dany m okresie raportowym

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T - Terminowo ść udzielania odpowiedzi na zamówienie RLLO/LL (warto ść wyra żona w %).
Warto ść A - Liczba zamówie ń, dla których TP Hurt terminowo udzieliła odpowiedz i w danym okresie raportowym.
Warto ść B - Całkowita liczba zamówie ń, na które TP Hurt udzieliła odpowiedzi w danym mie siącu raportowym

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna nie dotyczy
Tolerancja warto ści referencyjnej nie dotyczy



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

UOI.1.2

Definicja

Algorytm

Metryka

Terminowo ść udzielania odpowiedzi na zamówienie ROI/ Dzier żawa kanalizacji

Wyrażona w procentach liczba terminowo udzielonych odpow iedzi na zamówienie ROI/dzier żawę kanalizacji
w danym okresie raportowym w stosunku do ł ącznej liczby udzielonych odpowiedzi na zamówienie R OI/dzier żawę kanalizacji w danym okresie raportowym

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T - Terminowo ść udzielania odpowiedzi na zamówienie ROI/Dzier żawa kanalizacji (warto ść wyra żona w %).
Warto ść A - Liczba terminowo udzielonych odpowiedzi na zam ówienie OA w danym okresie raportowym
Warto ść B - Całkowita liczba odpowiedzi na zamówienie OA u dzielonych w danym okresie raportowym.

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna nie dotyczy
Tolerancja warto ści referencyjnej nie dotyczy



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

UOI2

Definicja

Algorytm

Metryka

Terminowo ść udzielania odpowiedzi (dla usług infrastrukturalny ch BSA, IC, projekty techniczne)

Wyrażona w procentach liczba terminowo udzielonych odpow iedzi dotycz ących usług infrastrukturalnych w danym okresie rapo rtowym w stosunku do 
łącznej liczby udzielonych odpowiedzi dotycz ących usług infrastrukturalnych w danym okresie rapo rtowym

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T - Terminowo ść udzielania odpowiedzi dla usług infrastrukturalnyc h (warto ść wyra żona w %).
Warto ść A - Liczba terminowo udzielonych odpowiedzi dotycz ących usług infrastrukturalnych w danym okresie rapo rtowym 
Warto ść B - Całkowita liczba udzielonych odpowiedzi dotycz ących usług infrastrukturalnych w danym okresie rapo rtowym

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna 100,00%
Tolerancja warto ści referencyjnej Do 100 zdarzeń - 1 przyp. niet. powy żej 100 zdarzeń 1%



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

UOI2.1

Definicja

Algorytm

Terminowo ść opiniowania projektów technicznych na Infrastruktu rę Kolokacyjn ą

Wyrażona w procentach liczba terminowo zaakceptowanych p rojektów technicznych na Infrastruktur ę Kolokacyjn ą w danym okresie raportowym w stosunku 
do łącznej liczby zaopiniowanych projektów technicznych na Infrastruktur ę Kolokacyjn ą w danym okresie raportowym.

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T – Terminowo ść opiniowania projektów technicznych na Infrastruktu rę Kolokacyjn ą (warto ść wyra żona w %)
Warto ść A - Liczba terminowo zaopiniowanych projektów tech nicznych na Infrastruktur ę Kolokacyjn ą w danym okresie raportowym
Warto ść B - Całkowita liczba zaopiniowanych projektów tech nicznych na Infrastruktur ę Kolokacyjn ą w danym okresie raportowym 

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna nie dotyczy

Metryka

Tolerancja warto ści referencyjnej nie dotyczy



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

UOI2.2

Definicja

Algorytm

Metryka

Terminowo ść udzielania odpowiedzi na zamówienie IC

Wyrażona w procentach liczba terminowo udzielonych odpow iedzi na zamówienie IC w danym okresie raportowym w  stosunku do ł ącznej liczby udzielonych 
odpowiedzi na zamówienie IC w danym okresie raporto wym. 

Definicja nie obejmuje usługi WLR.

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T - Terminowo ść udzielania odpowiedzi na zamówienie IC (warto ść wyra żona w %).
Warto ść A - Liczba terminowo udzielonych przez TP Hurt odp owiedzi na zamówienia IC w danym okresie raportowym
Warto ść B - Całkowita liczba zamówie ń IC, na które TP Hurt udzieliła odpowiedzi w danym miesi ącu raportowym

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna nie dotyczy
Tolerancja warto ści referencyjnej nie dotyczy



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

UOI2.3

Definicja

Algorytm

Metryka

Terminowo ść udzielania odpowiedzi na zamówienie BSA poziom inf rastruktury

Wyrażona w procentach liczba terminowo udzielonych odpow iedzi na zamówienie BSA poziom infrastruktury w dan ym okresie raportowym w stosunku do 
łącznej liczby udzielonych odpowiedzi na zamówienie B SA poziom infrastruktury w danym okresie raportowym

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T - Terminowo ść udzielania odpowiedzi na zamówienia BSA poziom inf rastruktury  (warto ść wyra żona w %).
Warto ść A - Liczba terminowo udzielonych odpowiedzi na zam ówienia w danym okresie raportowym.
Warto ść B - Całkowita liczba zamówie ń, na które TP Hurt udzieliła odpowiedzi w danym mie siącu raportowym

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna nie dotyczy
Tolerancja warto ści referencyjnej nie dotyczy



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

UOI3

Definicja

Algorytm

Metryka

Terminowo ść udzielania odpowiedzi na zamówienie LLU poziom inf rastruktury

Wyrażona w procentach liczba terminowo udzielonych odpow iedzi na zamówienie LLU poziom infrastruktury w dan ym okresie raportowym w stosunku do 
łącznej liczby udzielonych odpowiedzi na zamówienie L LU poziom infrastruktury w danym okresie raportowym

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T - Terminowo ść udzielania odpowiedzi na zamówienie LLU poziom inf rastruktury (warto ść wyra żona w %).
Warto ść A - Liczba zamówie ń, dla których TP Hurt terminowo udzieliła odpowiedz i w danym okresie raportowym.
Warto ść B - Całkowita liczba zamówie ń, na które TP Hurt udzieliła odpowiedzi w danym mie siącu raportowym

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna 100,00%
Tolerancja warto ści referencyjnej Do 100 zdarzeń - 1 przyp. niet. powy żej 100 zdarzeń 1%



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

UOM1

Definicja

Algorytm

Metryka

Terminowo ść udzielania odpowiedzi na WTF dla usług masowych

Wyrażona w procentach liczba terminowo udzielonych odpow iedzi  WTF dla usług masowych w danym okresie rapor towym w stosunku do ł ącznej liczby 
udzielonych odpowiedzi na WTF dla usług masowych w danym okresie raportowym.

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T -  Terminowo ść udzielania odpowiedzi WTF dla usług masowych (wart ość wyra żona w %)

Warto ść A - Liczba terminowo udzielonych odpowiedzi WTF dl a usług masowych w danym okresie raportowym 

Warto ść B - Całkowita liczba udzielonych odpowiedzi WTF dl a usług masowych w danym okresie raportowym.

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna 100,00%
Tolerancja warto ści referencyjnej Do 100 zdarzeń - 1 przyp. niet. powy żej 100 zdarzeń 1%



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

 UOM1.1

Definicja

Algorytm

Metryka

Terminowo ść realizacji WTF na ŁAA (BSA)

Wyrażona w procentach liczba terminowo przeprowadzonych WTF na ŁAA (BSA) w danym okresie raportowym w stosu nku do ł ącznej liczby 
przeprowadzonych WTF na ŁAA (BSA) w danym okresie r aportowym.

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T - Terminowo ść realizacji WTF na ŁAA (BSA) (warto ść wyra żona w %)

Warto ść A - Liczba terminowo zrealizowanych WTF na ŁAA dla  BSA przez TP Hurt w danym okresie raportowym

Warto ść B - Całkowita liczba WTF na ŁAA dla BSA zrealizowa nych przez TP Hurt w danym okresie raportowym

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna nie dotyczy
Tolerancja warto ści referencyjnej nie dotyczy



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

  UOM 1.2

Definicja

Algorytm

Metryka

Terminowo ść realizacji WTF na ŁAN

Wyrażona w procentach liczba terminowo przeprowadzonych WTF na ŁAN w danym okresie raportowym w stosunku do  łącznej liczby przeprowadzonych 
WTF na ŁAN w danym okresie raportowym

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T - Terminowo ść realizacji WTF  na (warto ść wyra żona w %)

Warto ść A - Liczba terminowo zrealizowanych WTF na ŁAN prz ez TP Hurt w danym okresie raportowym

Warto ść B - Całkowita liczba WTF na ŁAN zrealizowanych prz ez TP Hurt w danym okresie raportowym

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna nie dotyczy
Tolerancja warto ści referencyjnej nie dotyczy



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

UOM2

Definicja

Algorytm

Wartość referencyjna 100,00%
Tolerancja warto ści referencyjnej Do 100 zdarzeń - 1 przyp. niet. powy żej 100 zdarzeń 1%

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T -  Terminowo ść udzielania odpowiedzi WTF dla usługi LLU (warto ść wyra żona w %)

Warto ść A - Liczba terminowo udzielonych odpowiedzi WTF dl a usługi LLU w danym okresie raportowym 

Warto ść B - Całkowita liczba udzielonych odpowiedzi WTF dl a usługi LLU w danym okresie raportowym.

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug

Metryka

Terminowo ść udzielania odpowiedzi na WTF dla usługi LLU

Wyrażona w procentach liczba terminowo udzielonych odpow iedzi  WTF dla usługi LLU w danym okresie raportowy m w stosunku do ł ącznej liczby 
udzielonych odpowiedzi na WTF dla usługi LLU w dany m okresie raportowym.



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

TMM1

Definicja

Algorytm

Wartość referencyjna 100,00%
Tolerancja warto ści referencyjnej 0,30 p.p.

Metryka

Terminowo ść realizacji migracji mi ędzyoperatorskiej w ramach tej samej usługi

Wyrażona w procentach liczba terminowo zrealizowanych pr zez TP zamówie ń migracji w ramach tej samej usługi w danym okresie  raportowym w stosunku 
do łącznej liczby zamówie ń migracji zrealizowanych w danym okresie raportowym .

Wzór:
T=(A/B)*100%

Warto ść T – Terminowo ść realizacji migracji (warto ść wyra żona w %)

Warto ść A – Liczba zamówie ń migracji terminowo zrealizowanych czyli zgodnie z uzgodnion ą datą wymagan ą w danym okresie raportowym

Warto ść B – Całkowita liczba zamówie ń migracji zrealizowanych w danym okresie raportowym

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug



Nazwa i sygnatura 
wska źnika

TZN1

Definicja

Algorytm

Metryka

Terminowo ść podpisywania umów na podstawie ofert ramowych

Wyrażona w procentach liczba umów dla których negocjacje  zakończyły si ę w terminie zgodnie z Pt lub Ofert ą Ramow ą albo terminem wynikaj ącym z 
postanowienia prezesa UKE w danym zakresie.

Wskaźnik jest wyliczany wg wzoru:
T = L/n*100%, gdzie:
T – % umów, dla których negocjacje zako ńczyły si ę w terminie w danym okresie raportowym
L – Liczba umów, dla których negocjacje zako ńczyły si ę w terminie w danym okresie raportowym
n – Liczba zawartych umów w danym okresie raportowy m

Cel dla monitorowania niedyskryminacji/ poziomu usł ug
Wartość referencyjna 100,00%
Tolerancja warto ści referencyjnej 0,00%




