
Sochaczew, 8.11.2013 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. 
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W sprawie: 
 
Podróży zagranicznych Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej pani 
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Michał Boni  
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Szanowny Panie Ministrze, 
 

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

zagranicznych Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

Na podstawie §1 ust.2 pkt. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 

2011 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji1 oraz w 

zw. z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej2 sprawuje 

Pan Minister nadzór nad Prezesem UKE.  W ramach tego nadzoru i zgodnie z art. 190 ust.2a 

ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne3 ma Pan prawo do żądania od niego 

informacji o prowadzonej działalności.  

Ostatnia aktywność Magdaleny Gaj, obecnego szefa Urzędu, budzi podejrzenia co do 

marnotrawienia przez nią publicznych pieniędzy. Media donoszą o pokaźnej liczbie podróży 

„służbowych” pracowników UKE z Panią Prezes na czele, których koszty pozostają spowite 

zasłoną tajemnicy4.  

Ponadto obecna Prezes od początku 2012r. zaprzestała publikowania na stronie 

internetowej Urzędu wykazów z nazwiskami uczestników zagranicznych wyjazdów.  

 

                                                 
1 Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1479 
2 Dz.U. 2007 nr 65 poz. 437 ze zm.  
3 Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm. 
 
4 Ujawniono jedynie koszt hotelu w podróży do Burkina Faso – zob. http://www.fakt.pl/prezes-uke-magdalena-gaj-
wybiera-sie-w-podroz-do-burkina-faso-,artykuly,422229,1.html 



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

uwzględnieniem stanowiska samej Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej:   

1. W ilu wyjazdach zagranicznych uczestniczyła Pani Prezes w latach 2012-2013? Proszę o wykaz 

tych wyjazdów.  

Proszę o przedstawienie odpowiedzi w formie zestawienia kosztów poszczególnych wyjazdów 

– zgodnie z kolejnymi pytaniami poniżej: 

2. Jaki był cel tych wyjazdów i ile wyniósł ich łączny koszt? Proszę o zaznaczenie, które z 

wyjazdów były związane z organizacją ITU, czyli Międzynarodowym Związkiem 

Telekomunikacyjnym, do władz którego zamierza kandydować Pani Prezes. 

a) Jakie było miejsce docelowe poszczególnych wyjazdów? 

b) Jakimi klasami samolotu Pani Prezes i towarzyszące jej osoby podróżowały do 

poszczególnych miejsc? 

c) Ile kosztowały poszczególne bilety w obie strony Pani Prezes i osób towarzyszących 

podróżujących na koszt Skarbu Państwa? 

d) Ile dni trwał pobyt w poszczególnych miejscach docelowych? 

e) Ile wyniosły łączne  koszty zakwaterowania i wyżywienia delegacji UKE z Prezes na czele 

w ramach pobytu w hotelach? Jakie to były hotele?       

f) Ile wyniosły łączne koszty transportu delegacji Urzędu na lotnisko i do hotelu?  

g) Ile łącznie wyniosły wszystkie pozostałe koszty związane z korzystaniem przez delegację  

z saloniku na Okęciu i pobytem na miejscu (wizyty w restauracjach, muzeach, teatrach i 

innych miejscach rozrywki)? 

3.  Kto towarzyszył Pani Prezes w wyjazdach w latach 2012-2013 (proszę o udostępnienie wykazu 

nazwisk z pełnionymi stanowiskami służbowymi)?  

4.  Dlaczego Prezes UKE z początkiem 2012r. zaprzestała publikowania na stronie internetowej 

Urzędu list nazwisk pracowników, którzy uczestniczyli w podróżach zagranicznych na koszt 

Urzędu?  

 

 

Z poważaniem, 

Maciej Małecki 


