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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 31 marca 2009 r.

.p
l

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie prowadzenia przez przedsi´biorc´ telekomunikacyjnego
rachunkowoÊci regulacyjnej i kalkulacji kosztów us∏ug
Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
— Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

1) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) w § 9 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

l.g

„4) tryb i terminy uzgadniania i zatwierdzania
przez Prezesa Urz´du Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „Prezesem UKE”, opracowanej przez przedsi´biorc´ telekomunikacyjnego instrukcji oraz opisu kalkulacji kosztów;”;

2. Przedsi´biorca, który prowadzi rachunkowoÊç regulacyjnà, ale nie prowadzi kalkulacji kosztów albo prowadzi kalkulacj´
kosztów w sposób okreÊlony w § 17, nie
dokonuje aktualizacji wartoÊci poczàtkowej Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych, b´dàcych sk∏adnikami majàtkowymi zwiàzanymi ze
Êwiadczeniem us∏ug telekomunikacyjnych,
do ich wartoÊci bie˝àcych.”;

ov

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie prowadzenia przez przedsi´biorc´ telekomunikacyjnego
rachunkowoÊci regulacyjnej i kalkulacji kosztów us∏ug
(Dz. U. Nr 255, poz. 2140) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

zanymi ze Êwiadczeniem us∏ug telekomunikacyjnych, do ich wartoÊci bie˝àcych,
a nast´pnie wykazuje je w wartoÊciach
bie˝àcych netto, z zastrze˝eniem ust. 2.

2) po § 4 dodaje si´ § 4a w brzmieniu:

5) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. 1. Przy ustalaniu okresów amortyzacji od
wartoÊci bie˝àcej Êrodków trwa∏ych oraz
wartoÊci niematerialnych i prawnych
uwzgl´dnia si´ okres ich ekonomicznej
u˝ytecznoÊci, czynniki rynkowe, ekonomiczne lub zwiàzane ze specyfikà danego
aktywa, a tak˝e specyfik´ danego przedsi´biorstwa.

w.
rc

„§ 4a. 1. Sk∏adniki Êredniorocznego kapita∏u zaanga˝owanego oraz przychodów i kosztów,
o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. c,
powinny byç wyraênie zidentyfikowane
przez przedsi´biorc´ w sprawozdaniu
z prowadzonej rachunkowoÊci regulacyjnej lub wynikach kalkulacji kosztów.
2. Je˝eli poziom sk∏adników Êredniorocznego kapita∏u zaanga˝owanego oraz przychodów i kosztów, o których mowa w § 4
ust. 2 pkt 2 lit. c, przekroczy 10 % ∏àcznej wartoÊci sk∏adników Êredniorocznego kapita∏u zaanga˝owanego oraz przychodów i kosztów przypisanych do danej
dzia∏alnoÊci lub us∏ugi, przedsi´biorca do
wyników kalkulacji kosztów, o których
mowa w pkt 1 za∏àcznika nr 2 do rozporzàdzenia, do∏àcza szczegó∏owe wyjaÊnienie powodów przekroczenia tego poziomu.”;

„4) sk∏adniki niewykorzystywane nie sà zaliczane
do grupy sk∏adników.”;

ww

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Przedsi´biorca dokonuje aktualizacji wartoÊci poczàtkowej Êrodków trwa∏ych oraz
wartoÊci niematerialnych i prawnych,
b´dàcych sk∏adnikami majàtkowymi zwià-

———————
1)

2)

Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235,
poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137,
Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 18,
poz. 97.

2. Ustalone okresy amortyzacji od wartoÊci
bie˝àcej Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci
niematerialnych i prawnych, a tak˝e sposób ich ustalenia przedstawiane sà przez
przedsi´biorc´ w projekcie instrukcji lub
opisu kalkulacji kosztów.”;

6) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. 1. Przedsi´biorca wyznaczony do Êwiadczenia us∏ugi powszechnej albo poszczególnych us∏ug wchodzàcych w jej sk∏ad lub
Êwiadczàcy us∏ug´, o której mowa
w art. 81 ust. 5 ustawy, prowadzi kalkulacj´ kosztów tych us∏ug przy wykorzystaniu tego samego sposobu kalkulacji
kosztów, wed∏ug którego prowadzi kalkulacj´ kosztów us∏ug Êwiadczonych na
rynku detalicznym.
2. Je˝eli przedsi´biorca, o którym mowa
w ust. 1, nie prowadzi kalkulacji kosztów
us∏ug Êwiadczonych na rynkach detalicznych, kalkulacj´ kosztów us∏ugi powszechnej albo poszczególnych us∏ug
wchodzàcych w jej sk∏ad lub us∏ugi,
o której mowa w art. 81 ust. 5 ustawy,
przedsi´biorca prowadzi w sposób okreÊlony w § 18.”;
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2) z wyniku dzia∏alnoÊci:

7) w § 15 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

a) odr´bnie dla ka˝dego rodzaju dzia∏alnoÊci oraz dla ka˝dej z us∏ug na
rynku detalicznym,

„2. Zorientowany przysz∏oÊciowo d∏ugookresowy
koszt przyrostowy przedsi´biorca kalkuluje
jako koszt przewidywany na rok obrotowy
nast´pujàcy po bie˝àcym roku obrotowym,
przyjmujàc jako dane bazowe do kalkulacji
dane z ostatniego zakoƒczonego roku obrotowego.

8) w § 16:
a) w ust. 1 uchyla si´ pkt 4,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

9) § 17 otrzymuje brzmienie:

.p
l

— dla których prowadzona jest rachunkowoÊç regulacyjna;

3) z porównania zbiorczego sprawozdania ze Êredniorocznego kapita∏u zaanga˝owanego z odpowiednimi pozycjami bilansu, sporzàdzonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci, wraz
z wyjaÊnieniem ewentualnych rozbie˝noÊci;

4) z porównania zbiorczego sprawozdania z wyniku dzia∏alnoÊci z odpowiednimi pozycjami rachunku zysków
i strat, sporzàdzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzeÊnia
1994 r. o rachunkowoÊci, wraz z wyjaÊnieniem ewentualnych rozbie˝noÊci;

l.g

„1a. Kalkulacja kosztów, o których mowa w § 15
ust. 1, mo˝e uwzgl´dniaç uzasadnione koszty przypisane w sposób okreÊlony w § 4
ust. 2 pkt 2 lit. c, z uwzgl´dnieniem § 4a.”;

b) zbiorczo dla wszystkich rodzajów
dzia∏alnoÊci

ov

3. W celu przeprowadzenia kalkulacji zorientowanego przysz∏oÊciowo d∏ugookresowego kosztu
przyrostowego przedsi´biorca dokonuje aktualizacji wyceny Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych, o której mowa
w § 5 ust. 1, oraz stosuje odpowiednio przepisy § 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a i b oraz
wymagania okreÊlone w § 16.”;

Poz. 480

w.
rc

„§ 17. W pe∏ni alokowany koszt stanowi koszt
zwiàzany ze Êwiadczeniem okreÊlonej us∏ugi, obejmujàcy koszty przypisane zgodnie
z przepisami § 4 i 4a, kalkulowany za ostatni zakoƒczony rok obrotowy. Do kalkulacji
w pe∏ni alokowanego kosztu nie stosuje si´
aktualizacji wyceny, o której mowa w § 5
ust. 1.”;
10) w § 18 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Zorientowany przysz∏oÊciowo w pe∏ni alokowany koszt przedsi´biorca kalkuluje jako koszt
przewidywany na rok obrotowy nast´pujàcy
po bie˝àcym roku obrotowym, przyjmujàc jako dane bazowe do kalkulacji dane z ostatniego zakoƒczonego roku obrotowego.

ww

3. W celu przeprowadzenia kalkulacji zorientowanego przysz∏oÊciowo w pe∏ni alokowanego
kosztu przedsi´biorca dokonuje aktualizacji wyceny Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych, o której mowa w § 5
ust. 1, oraz stosuje odpowiednio przepisy § 4
i 4a.”;

11) § 24 otrzymuje brzmienie:
„§ 24. 1. Z prowadzonej rachunkowoÊci regulacyjnej sporzàdza si´ sprawozdanie:
1) ze Êredniorocznego kapita∏u zaanga˝owanego:
a) odr´bnie dla ka˝dego rodzaju dzia∏alnoÊci oraz dla ka˝dej z us∏ug na
rynku detalicznym,

5) z porównania wyników dzia∏alnoÊci
dla poszczególnych rodzajów dzia∏alnoÊci oraz odr´bnie dla ka˝dej z us∏ug
na rynku detalicznym;
6) z przep∏ywów transferów wewn´trznych pomi´dzy poszczególnymi rodzajami dzia∏alnoÊci, w podziale na
us∏ugi Êwiadczone w ramach tych
transferów, zawierajàce informacje na
temat stawek jednostkowych, jednostek rozliczeniowych, wykorzystania
jednostek rozliczeniowych w ramach
tych transferów oraz wartoÊci transferów wewn´trznych;
7) z porównania ca∏kowitych przep∏ywów transferów wewn´trznych pomi´dzy poszczególnymi rodzajami
dzia∏alnoÊci, zbiorczo dla ka˝dej dzia∏alnoÊci oraz pomi´dzy poszczególnymi us∏ugami Êwiadczonymi w ramach
tych transferów;
8) ze sposobu okreÊlania wartoÊci transferów wewn´trznych pomi´dzy poszczególnymi rodzajami dzia∏alnoÊci,
okreÊlajàce w szczególnoÊci:
a) Êredni koszt poszczególnych elementów sieci lub wartoÊci procesów zaanga˝owanych w Êwiadczenie poszczególnych us∏ug,

b) zbiorczo dla wszystkich rodzajów
dzia∏alnoÊci

b) wskaênik udzia∏u elementów sieci
lub procesów zaanga˝owanych
w Êwiadczenie poszczególnych
us∏ug,

— dla których prowadzona jest rachunkowoÊç regulacyjna;

c) jednostkowy koszt Êwiadczenia poszczególnych us∏ug.
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2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, zawiera informacje o wartoÊci pozycji bilansowych niezb´dnych do okreÊlenia Êredniorocznego kapita∏u zaanga˝owanego.

Poz. 480

12) w § 25 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Z zastrze˝eniem ust. 2, przedsi´biorca sporzàdza sprawozdania, o których mowa w § 24,
w sposób umo˝liwiajàcy:
1) dla dzia∏alnoÊci w zakresie dost´pu telekomunikacyjnego — wyodr´bnienie i przypisanie sk∏adników Êredniorocznego kapita∏u zaanga˝owanego, przychodów i kosztów,
odr´bnie dla ka˝dego rodzaju dzia∏alnoÊci
oraz dla ka˝dej z us∏ug obj´tych kalkulacjà
kosztów;

.p
l

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1
pkt 2 i 5, zawiera informacje o:
1) przychodach ze sprzeda˝y us∏ug, z wyszczególnieniem przychodów uzyskanych w ramach transferów wewn´trznych w podziale na poszczególne dzia∏alnoÊci oraz przychodów ze sprzeda˝y
us∏ug innym przedsi´biorcom telekomunikacyjnym lub u˝ytkownikom
koƒcowym;

a) kosztów zakupu us∏ug w ramach
transferów wewn´trznych, w podziale na poszczególne dzia∏alnoÊci,

3) dla innej dzia∏alnoÊci — wyodr´bnienie
i przypisanie sk∏adników Êredniorocznego
kapita∏u zaanga˝owanego, przychodów
i zwiàzanych z nimi kosztów.

2. Przedsi´biorca Êwiadczàcy us∏ugi telekomunikacyjne przy wykorzystaniu ruchomej publicznej sieci telefonicznej sporzàdza sprawozdania, o których mowa w § 24, w sposób umo˝liwiajàcy:

l.g

b) kosztów amortyzacji Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych
i prawnych,

ov

2) kosztach zwiàzanych ze Êwiadczeniem
us∏ug, z wyszczególnieniem:

2) dla dzia∏alnoÊci w zakresie us∏ug na rynku
detalicznym — wyodr´bnienie i przypisanie
sk∏adników Êredniorocznego kapita∏u zaanga˝owanego, przychodów i kosztów, odr´bnie dla tej dzia∏alnoÊci oraz dla ka˝dej
z us∏ug obj´tych kalkulacjà kosztów;

c) korekty do wartoÊci bie˝àcej w podziale na cz´Êç zwiàzanà z korektà
amortyzacji oraz cz´Êç z tytu∏u zysku/straty wynikajàcej ze zmiany
wartoÊci aktywów;
3) pozosta∏ych przychodach i kosztach
operacyjnych;

w.
rc

4) udziale, o którym mowa w art. 97 ustawy, lub dop∏atach, o których mowa
w art. 95 ustawy;
5) wyniku z dzia∏alnoÊci lub us∏ug;

6) zwrocie z zaanga˝owanego kapita∏u.

4. Przep∏ywy z transferów wewn´trznych
przedsi´biorca kalkuluje, stosujàc warunki niedyskryminujàce innych przedsi´biorców oraz wykazujàc je w sposób
umo˝liwiajàcy sprawdzenie stosowania
tych warunków.

ww

5. Przedsi´biorca w kalkulacji przep∏ywów
transferów wewn´trznych uwzgl´dnia
wskaênik zwrotu kosztu zaanga˝owanego kapita∏u, ustalony w trybie okreÊlonym w art. 53 ust. 1 ustawy.

6. Je˝eli przedsi´biorca stosuje w rozliczeniach z innymi przedsi´biorcami zró˝nicowane stawki za us∏ugi hurtowe, powinien to uwzgl´dniç w sprawozdaniach,
o których mowa w ust. 1 pkt 6—8, poprzez wykazanie poszczególnych wartoÊci stawek i wykorzystania jednostek rozliczeniowych.
7. W celu zapewnienia porównywalnoÊci
informacji ze sprawozdaƒ z prowadzonej
rachunkowoÊci regulacyjnej przedsi´biorca w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3, zamieszcza równie˝
dane na dzieƒ koƒczàcy rok poprzedzajàcy ostatni zakoƒczony rok obrotowy.”;

1) dla dzia∏alnoÊci w zakresie dost´pu telekomunikacyjnego — wyodr´bnienie i przypisanie sk∏adników Êredniorocznego kapita∏u zaanga˝owanego, przychodów i kosztów dla dzia∏alnoÊci w zakresie dost´pu do
sieci transportowej oraz ustalenie przychodów i zwiàzanych z nimi kosztów, odr´bnie
dla ka˝dej z us∏ug obj´tych kalkulacjà kosztów;
2) dla dzia∏alnoÊci w zakresie us∏ug na rynku
detalicznym — wyodr´bnienie i przypisanie
sk∏adników Êredniorocznego kapita∏u zaanga˝owanego, przychodów i zwiàzanych z nimi kosztów;
3) dla innej dzia∏alnoÊci — wyodr´bnienie
i przypisanie sk∏adników Êredniorocznego
kapita∏u zaanga˝owanego, przychodów
i zwiàzanych z nimi kosztów.”;

13) w § 26 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:
„W sprawozdaniach, o których mowa w § 24 ust. 1
pkt 2, 4 i 5, do wyniku dzia∏alnoÊci nie zalicza si´:”;

14) § 28 otrzymuje brzmienie:
„§ 28. Przedsi´biorca przekazuje Prezesowi UKE
sprawozdania z prowadzonej rachunkowoÊci regulacyjnej lub wyniki kalkulacji kosztów, wraz z opinià z badania, o którym
mowa w art. 53 ust. 5 ustawy, w terminie
30 dni od dnia wydania tej opinii.”;
15) uchyla si´ za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia;
16) za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia;
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2. Przedsi´biorca, który przed∏o˝y∏ Prezesowi UKE
projekt instrukcji lub opisu kalkulacji kosztów po dniu
31 grudnia 2008 r., dostosuje ten projekt do przepisów
okreÊlonych w rozporzàdzeniu i przed∏o˝y go Prezesowi UKE w terminie 30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

§ 2. 1. Do projektów instrukcji lub opisów kalkulacji kosztów, przed∏o˝onych przez przedsi´biorc´
Prezesowi UKE do uzgodnienia lub zatwierdzenia do
dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

.p
l

17) u˝yte w § 1 pkt 5, w § 3 pkt 1 i 2, w § 13, w tytule
rozdzia∏u 5, w § 20 ust. 1, w § 21 ust. 1—4, w § 22
ust. 1 i 2, w tytule rozdzia∏u 6, w § 25 ust. 3 i w § 30,
w ró˝nych przypadkach, wyrazy „Prezes URTiP”
zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednim przypadku
wyrazami „Prezes UKE”.

ov

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 31 marca 2009 r. (poz. 480)

ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W WYNIKACH KALKULACJI KOSZTÓW

2. Wyniki kalkulacji kosztów, o których mowa
w § 15 rozporzàdzenia, dla ka˝dej z us∏ug przedstawia
si´ w podziale na pozycje:
A. Koszty operacyjne, w tym:

C. wyra˝ony procentowo wskaênik zwrotu kosztu
zaanga˝owanego kapita∏u;

l.g

1. Wyniki kalkulacji kosztów, o których mowa
w § 15, 17 i 18 rozporzàdzenia, dla ka˝dej z us∏ug
przedstawia si´ w podziale na zidentyfikowane procesy lub elementy sieci zwiàzane z danà us∏ugà.

E. sum´ kosztów, o których mowa w poz. A i D;
F. ca∏kowite wykorzystanie danego elementu sieci
lub procesu w jednostkach stosowanych w rozliczeniach z innymi przedsi´biorcami telekomunikacyjnymi;

w.
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a. zwiàzane wy∏àcznie z jednym rodzajem dzia∏alnoÊci lub jednà us∏ugà, przypisane zgodnie
z § 4 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia,

D. koszt kapita∏u zaanga˝owanego, b´dàcy iloczynem wartoÊci, o których mowa w poz. B i C;

b. zwiàzane z kilkoma rodzajami dzia∏alnoÊci lub
us∏ugami, przypisane zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2
lit. a i b rozporzàdzenia,

c. zwiàzane z kilkoma rodzajami dzia∏alnoÊci lub
us∏ugami, przypisane zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2
lit. c rozporzàdzenia,

ww

z wyszczególnieniem kosztu amortyzacji oraz korekt do wartoÊci bie˝àcej, w podziale na poszczególne komponenty tej korekty — cz´Êç zwiàzanà
z korektà amortyzacji oraz cz´Êç z tytu∏u zysku/straty wynikajàcej ze zmiany wartoÊci aktywów;

B. wartoÊç sk∏adników Êredniorocznego kapita∏u zaanga˝owanego przypisanych w celu kalkulacji
kosztu kapita∏u;

G. jednostkowy koszt elementu sieci lub procesu, b´dàcy ilorazem wartoÊci, o której mowa
w poz. E, i wartoÊci, o której mowa w poz. F;
H. wskaênik udzia∏u elementów
w Êwiadczeniu danej us∏ugi;

lub

procesów

I. Êredni koszt elementu sieci lub procesu dla danej
us∏ugi b´dàcy iloczynem wartoÊci, o których mowa w poz. G i H;

J. wykorzystanie elementu sieci lub procesu
w Êwiadczeniu danej us∏ugi w jednostkach stosowanych w rozliczeniach z innymi przedsi´biorcami telekomunikacyjnymi;

K. koszt Êwiadczenia danej us∏ugi telekomunikacyjnej.
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Z wyszczególnieniem kosztu amortyzacji oraz korekt do wartoÊci bie˝àcej w podziale na poszczególne komponenty
tej korekty — cz´Êç zwiàzanà z korektà amortyzacji oraz cz´Êç z tytu∏u zysku/straty wynikajàcej ze zmiany wartoÊci aktywów.
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Wyniki kalkulacji kosztów, o których mowa w § 15 rozporzàdzenia
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3. Wyniki kalkulacji kosztów, o których mowa
w § 17 i 18 rozporzàdzenia, dla ka˝dej z us∏ug przedstawia si´ w podziale na pozycje:
A. Koszty operacyjne, w tym:

Poz. 480

D. koszt kapita∏u zaanga˝owanego, b´dàcy iloczynem wartoÊci, o których mowa w poz. B i C;
E. sum´ kosztów, o których mowa w poz. A i D;
F. ca∏kowite wykorzystanie danego elementu sieci
lub procesu w jednostkach stosowanych w rozliczeniach z innymi przedsi´biorcami telekomunikacyjnymi;

b. zwiàzane z kilkoma rodzajami dzia∏alnoÊci lub
us∏ugami, przypisane zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2
lit. a i b rozporzàdzenia,

G. jednostkowy koszt elementu sieci lub procesu,
b´dàcy ilorazem wartoÊci, o której mowa
w poz. E, i wartoÊci, o której mowa w poz. F;

c. przypisane na podstawie ogólnego wskaênika,
o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. c rozporzàdzenia, z wyszczególnieniem kosztu amortyzacji
oraz korekt do wartoÊci bie˝àcej, w podziale na
poszczególne komponenty tej korekty — cz´Êç
zwiàzanà z korektà amortyzacji oraz cz´Êç z tytu∏u zysku/straty wynikajàcej ze zmiany wartoÊci aktywów;

H. wskaênik udzia∏u elementów
w Êwiadczeniu danej us∏ugi;

lub

procesów

ov

I. Êredni koszt elementu sieci lub procesu dla danej
us∏ugi b´dàcy iloczynem wartoÊci, o których mowa w poz. G i H;

J. wykorzystanie elementu sieci lub procesu
w Êwiadczeniu danej us∏ugi w jednostkach stosowanych w rozliczeniach z innymi przedsi´biorcami telekomunikacyjnymi lub u˝ytkownikami
koƒcowymi;

l.g

B. wartoÊç sk∏adników Êredniorocznego kapita∏u zaanga˝owanego przypisanych w celu kalkulacji
kosztu kapita∏u;

.p
l

a. zwiàzane wy∏àcznie z jednym rodzajem dzia∏alnoÊci lub jednà us∏ugà, przypisane zgodnie
z § 4 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia,

C. wyra˝ony procentowo wskaênik zwrotu kosztu zaanga˝owanego kapita∏u;

K. koszt Êwiadczenia danej us∏ugi telekomunikacyjnej.
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Wyniki kalkulacji kosztów, o których mowa w § 17 i 18 rozporzàdzenia
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