
Sochaczew, 13.11.2013 r. 

 

Maciej Małecki 

Poseł na Sejm RP 

ul. Narutowicza 1a 

96-500 Sochaczew 

 
 

 
 

 

 

Szanowna Pani 

Ewa Kopacz 

Marszałek Sejmu RP 
 

 

 

INTERPELACJA POSELSKA 

Na podstawie art. 191 i art. 192 Regulaminu Sejmu RP, składam interpelację poselską. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierowaną do: 

 

Prezesa Rady Ministrów 
 

W sprawie: 

 

w sprawie rażących naruszeń prawa przez Prezesa UKE. 
 

 
 
 



Sochaczew, 13 listopada 2013r. 

 

 

 

Szanowny Pan 

Donald Tusk 

Prezes Rady Ministrów  

 

 

 

Szanowny Panie Premierze, 

 

na podstawie art. 192 regulaminu Sejmu RP składam interpelację w sprawie rażących 

naruszeń prawa przez Prezesa UKE. 

Zgodnie z art. 190 ust. 4  i ust. 4a ustawy z dnia 16 lipca 2004 - Prawo telekomunikacyjne1 

Prezesa UKE odwołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek premiera m.in. w przypadku rażącego 

naruszenia prawa przez szefa Urzędu. W październiku br. media poinformowały2 o ważnych 

wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I OSK 1028/13, I OSK 1073/13), w 

których stwierdził on, że w przypadku dwóch wniosków o udostępnienie informacji publicznej 

złożonych przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji „bezczynność Prezesa 

UKE była nie tylko rażąca, ale i wołająca o pomstę do nieba”.  

Ponieważ tymi słowy Naczelny Sąd Administracyjny prawomocnie stwierdził rażące 

naruszenie prawa przez p. Magdalenę Gaj jako Prezesa UKE, nasuwa się pytanie o jej odwołanie 

jak również o skuteczność nadzoru Ministra Administracji i Cyfryzacji nad funkcjonowaniem 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Pragnę zwrócić uwagę, że sytuacja ta ma miejsce w 

kluczowym dla cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce roku 2013.  

 

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

 

1. Czy zamierza Pan skierować wniosek do Sejmu o odwołanie Prezesa UKE? 

a) Jeśli tak, to kiedy? 

b) Jeśli nie, to dlaczego? 

 

2. Czy po wyroku NSA Prezes UKE udzielił Izbie odpowiedzi na złożone wnioski zgodnych z 

przepisami prawa?  

a) Jeśli tak, to w jakim terminie? 

b) Jeśli nie, to dlaczego? Kiedy zamierza wdrożyć wyrok sądu? 

  

3. Czy w chwili obecnej toczą się postępowania sądowo-administracyjne w sprawie naruszenia 

prawa przez Prezesa UKE? Jeśli tak, to ile i w jakich sprawach? 

                                                 
1 Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm. 
2 zob. np. http://prawo.rp.pl/artykul/1057760.html 



 

4. Ile toczyło się takich postępowań w latach 2012-2013?  

a) Ile z nich dotyczyło bezczynności Urzędu w sprawie informacji publicznej? 

b) Ile postępowań z ich ogólnej liczby w latach 2012-2013 zakończyło się wyrokiem 

stwierdzającym naruszenie prawa przez Prezesa UKE?  

c) Czy Prezes UKE wykonał powyższe wyroki? Jeśli nie, to dlaczego? 

 

5. Czy w Pańskiej ocenie powodem rażących naruszeń prawa przez UKE  nie jest fakt, że pani 

Prezes wyjątkowo intensywnie podróżuje po świecie, zamiast nadzorować pracę Urzędu i to w 

roku kluczowym dla zakończenia procesu wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej? 

 

6. Czy w Pańskiej ocenie nadzór Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nad funkcjonowaniem 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest prowadzony w sposób właściwy?   

 
7. Jakie działania podjął minister administracji i cyfryzacji aby uchronić obywateli przed 

podobnymi działaniami UKE w przyszłości?  

 
8. Jakie działania zamierza Pan podjąć w związku z przedstawioną przeze mnie sprawą? 

 

 

Z poważaniem, 

 

Maciej Małecki 


