
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 3 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

z dnia 21 stycznia 2016 r. 
 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego  
Urzędowi Komunikacji Elektronicznej 

 
Na podstawie § 3 ust. 2 statutu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, stanowiącego załącznik  
do zarządzenia nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu 
Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT Nr 5, poz. 14, z późn. zm.1)) oraz  
art. 39 ust. 6 w związku z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów  
(Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 14 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej  
z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi 
Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. UKE Nr 16, poz. 40, z późn. zm.), zmienionego 
zarządzeniem nr 19 z dnia 29 września 2010 r., zarządzeniem nr 4 z dnia 7 lutego  
2011 r., zarządzeniem nr 27 z dnia 10 sierpnia 2011 r., zarządzeniem nr 13 z dnia  
12 kwietnia 2012 r., zarządzeniem nr 28 z dnia 8 listopada 2012 r., zarządzeniem  
nr 6 z dnia 2 kwietnia 2013 r., zarządzeniem nr 7 z dnia 26 marca 2014 r., zarządzeniem 
nr 15 z dnia 17 lipca 2014 r., zarządzeniem nr 14 z dnia 1 czerwca 2015 r. oraz 
zarządzeniem nr 23 z dnia 2 października 2015 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 29 w ust. 1: 

a) po pkt 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu: 

„5a) koordynowanie wdrażania i udostępniania e-usług świadczonych przez 
Urząd; 

5b) nadzór nad informacjami gromadzonymi w systemach wdrożonych  
w ramach projektu budowy Platformy e-usług Urzędu oraz wsparcie 
użytkowników w tym zakresie;”, 

b) pkt 22a otrzymuje brzmienie: 

„22a) opracowywanie, w oparciu o przekazywane przez Departament Kontroli 
oraz delegatury informacje, projektów postanowień, w których ustalane są 
opłaty związane z badaniem wyrobów, o których mowa w art. 40j ustawy  

                                                 
1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MI z 2009 r. Nr 10, poz. 42, z 2010 r. Nr 11, 
poz. 33, Dz. Urz. MAiC z 2012 r. poz. 17 oraz z 2015 r. poz. 38. 
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z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1645, z późn. zm.);”; 

2) w § 30: 

a) w ust. 1 po pkt 11 dodaje się pkt 11a – 11c w brzmieniu:  

„11a) rozpatrywanie wniosków o interwencję Prezesa w sprawach dotyczących 
funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz realizacji uprawnień 
abonentów dla województwa mazowieckiego; 

11b) sprawowanie nadzoru nad rozpatrywaniem przez delegatury wniosków  
o interwencję Prezesa w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku usług 
telekomunikacyjnych oraz realizacji uprawnień abonentów; 

11c) prowadzenie programu Certyfikat Prezesa UKE;”, 

b) w ust. 2: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Wydział Informacji Konsumenckiej    WIK;”, 

- po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu: 

„2b) Wydział Ochrony Praw Abonentów    WOA;”, 

 

3) w § 35: 

a) w ust. 1: 

- w pkt 8 uchyla się lit. b, 

- uchyla się pkt 15a – 15f oraz pkt 18, 

b) w ust. 2 uchyla się pkt 1;  

 

4) w § 36 w ust. 1: 

a) pkt 1a otrzymuje brzmienie:  

„1a) prowadzenie postępowania kontrolnego i pokontrolnego w zakresie kontroli 
znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury, w tym 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych, instalacji 
stacjonarnej, instalacji ruchomej i komponentu dla województwa 
mazowieckiego;”, 
 

b) po pkt 1b dodaje się pkt 1c – 1d w brzmieniu: 

„1c) prowadzenie postępowania kontrolnego i pokontrolnego w zakresie kontroli 
wyrobów wykorzystujących energię, o których mowa w:  

a) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1275/2008 z dnia 17 grudnia  
2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących 
ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne 
urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie 
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czuwania i wyłączenia oraz czuwania przy podłączeniu do sieci  
(Dz. Urz. UE L 339 z 18.12.2008 r., str. 45, z późn. zm.), 

b) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 107/2009 z dnia 4 lutego  
2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów  
dotyczących ekoprojektu dla prostych set-top boksów (Dz. Urz. UE L 36  
z 05.02.2009 r., str. 8), 

c) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 278/2009 z dnia 6 kwietnia  
2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących 
ekoprojektu w zakresie zużycia energii elektrycznej przez zasilacze 
zewnętrzne w stanie bez obciążenia oraz ich średniej sprawności podczas 
pracy (Dz. Urz. UE L 278 z 06.04.2009 r., str. 3), 

d) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 642/2009 z dnia 22 lipca  
2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących 
ekoprojektu dla telewizorów (Dz. Urz. UE L 191 z 23.07.2009 r., str. 42) 

- zwanych dalej „rozporządzeniami w sprawie ekoprojektu”, dla województwa 
mazowieckiego; 

1d) prowadzenie postępowania kontrolnego i pokontrolnego w zakresie kontroli 
wyrobów wykorzystujących energię, o których mowa w rozporządzeniu 
delegowanym Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września  
2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE 
w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów  
(Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2010 r., str. 64, z późn. zm.);”; 

c) pkt 4a otrzymuje brzmienie:  

„4a) opracowywanie, we współpracy z delegaturami, planów badań 
technicznych: 

a) znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury, w tym 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych, 
instalacji stacjonarnej, instalacji ruchomej i komponentu, 

b) wyrobów wykorzystujących energię, o których mowa w rozporządzeniach 
w sprawie ekoprojektu,  

c) wyrobów wykorzystujących energię, o których mowa w rozporządzeniu 
delegowanym Komisji (UE) Nr 1062/2010 z dnia 28 września  
2010 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla 
telewizorów,  

- oraz kontrola ich wykonania;”, 

d) pkt 5 otrzymuje brzmienie:  

„5) planowanie i koordynowanie postępowań kontrolnych w zakresie zadań 
Prezesa jako organu wyspecjalizowanego w rozumieniu ustawy z dnia  
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności oraz jako organu kontrolującego 
w rozumieniu ustawy z dnia 14 września 2012 r. o informowaniu o zużyciu 
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energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji 
programu znakowania urządzeń biurowych (Dz. U. poz. 1203, z późn. zm.)  
w zakresie wyrobów wykorzystujących energię, o których mowa  
w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) Nr 1062/2010 z dnia 28 września 
2010 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla 
telewizorów, a także sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem tych postępowań 
przez delegatury;”, 

e) uchyla się ust. 7a, 

f) w pkt 12: 

- lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e) z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy z zakresu wymierzania  
kar pieniężnych przewidzianych w ustawie z dnia 14 września  
2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące 
energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń 
biurowych,”, 

- po lit. e dodaje się lit. f w brzmieniu: 

„f) ustalania opłat za badania spełniania przez produkty wykorzystujące 
energię wymogów określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji 
(UE) Nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniającym dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet 
efektywności energetycznej dla telewizorów;”, 

g) po pkt 18a dodaje się pkt 19 – 23 w brzmieniu: 

„19) prowadzenie badań laboratoryjnych znajdującej się w obrocie lub oddanej 
do użytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych  
i urządzeń radiowych, oraz instalacji stacjonarnej, instalacji ruchomej  
i komponentu oraz wyrobów wykorzystujących energię, o których mowa  
w rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu; 

20) prowadzenie badań laboratoryjnych w celu weryfikacji spełniania przez 
wprowadzone do obrotu lub oddane do użytku produkty wykorzystujące energię 
wymogów określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE)  
Nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności 
energetycznej dla telewizorów; 

21) wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii w celu realizacji zadań Prezesa 
jako organu wyspecjalizowanego w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia  
2002 r. o systemie oceny zgodności oraz jako organu kontrolującego  
w rozumieniu ustawy z dnia 14 września 2012 r. o informowaniu o zużyciu 
energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji 
programu znakowania urządzeń biurowych w zakresie wyrobów 
wykorzystujących energię, o których mowa w rozporządzeniu delegowanym 
Komisji (UE) Nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniającym 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu  
do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów; 
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22) wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem aparaturą pomiarową oraz 
stanowiskami pomiarowymi; 

23) współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego w sprawach dotyczących 
ustalania opłat związanych z badaniem wyrobów, o których mowa w art. 40j 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.”; 

5) w § 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W skład Departamentu Kontroli wchodzą:  

1) Wydział Kontroli Telekomunikacji    WKT; 

2) Wydział Kontroli Radiokomunikacji    WKR; 

3) Wydział Nadzoru Rynku Wyrobów    WNR; 

4) Wydział Postępowań Pokontrolnych i Administracyjnych WPA; 

5) Wydział Centralne Laboratorium Badań Technicznych CLBT; 

6) Zespół Zwalczania Zakłóceń       ZZZ; 

7) Zespół Kontroli Wyrobów     ZKW; 

8) Samodzielne stanowisko do spraw Koordynacji 
i Współpracy z Organami Celnymi      SKC; 

9) Samodzielne stanowisko do spraw Współpracy 
z Organami Regulacyjnymi      SSW.”; 

6) w § 42 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a) utrzymywanie systemów informatycznych tworzonych w ramach projektu 
budowy Platformy e-usług Urzędu, w tym współpraca przy ich utrzymaniu  
z Wykonawcami systemów, a także wsparcie użytkowników w bieżącej pracy we 
wdrożonych systemach; 

1b) nadzór i utrzymanie infrastruktury sieciowej Urzędu, w tym infrastruktury 
powstającej w ramach projektu budowy Platformy e-usług Urzędu oraz planowanie 
jej rozwoju i modernizacji;”, 

  

7) w § 43: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) prowadzenie postępowań kontrolnych i pokontrolnych w zakresie 
kontroli wyrobów wykorzystujących energię, o których mowa  
w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) Nr 1062/2010 z dnia  
28 września 2010 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego  
i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla 
telewizorów;”, 

- uchyla się pkt 6b,  

- pkt 11a otrzymuje brzmienie: 

„11a) opracowywanie, we współpracy z Departamentem Kontroli, planów 
badań technicznych wyrobów wykorzystujących energię, o których mowa  
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w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) Nr 1062/2010 z dnia  
28 września 2010 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego  
i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla 
telewizorów;”,  

- pkt 16 otrzymuje brzmienie:  

„16) nakładanie kar pieniężnych przewidzianych w Prawie 
telekomunikacyjnym, Prawie pocztowym oraz w ustawie z dnia 14 września 
2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące 
energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych, 
zgodnie z udzielonym przez Prezesa upoważnieniem;”, 
 

b) w ust. 3 po pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 – 7  
w brzmieniu: 

„5) prowadzenie postępowań kontrolnych i pokontrolnych w zakresie kontroli 
znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury, w tym 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych, instalacji 
stacjonarnej, instalacji ruchomej i komponentu oraz wyrobów 
wykorzystujących energię, o których mowa w rozporządzeniach w sprawie 
ekoprojektu dla województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego  
i świętokrzyskiego;  

6) opracowywanie, we współpracy z Departamentem Kontroli, planów badań 
technicznych znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury,  
w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych, 
instalacji stacjonarnej, instalacji ruchomej i komponentu oraz wyrobów 
wykorzystujących energię, o których mowa w rozporządzeniach w sprawie 
ekoprojektu dla województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego  
i świętokrzyskiego;  

7) prowadzenie badań technicznych znajdującej się w obrocie lub oddanej do 
użytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych  
i urządzeń radiowych, instalacji stacjonarnej, instalacji ruchomej  
i komponentu oraz wyrobów wykorzystujących energię, o których mowa  
w rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu dla województw: lubelskiego, 
małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, 

8) współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego w sprawach dotyczących 
ustalania opłat związanych z badaniem wyrobów, o których mowa w art. 40j 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dla 
województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego  
i świętokrzyskiego.”,   

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a – 3c w brzmieniu:  

„3a. Do zadań Delegatury w Gdyni należy:  

1) prowadzenie postępowań kontrolnych i pokontrolnych w zakresie kontroli 
znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury, w tym 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych, 
instalacji stacjonarnej, instalacji ruchomej i komponentu oraz wyrobów 
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wykorzystujących energię, o których mowa w rozporządzeniach w sprawie 
ekoprojektu;  

2) opracowywanie, we współpracy z Departamentem Kontroli, planów badań 
technicznych znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury,  
w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych, 
instalacji stacjonarnej, instalacji ruchomej i komponentu oraz wyrobów 
wykorzystujących energię, o których mowa w rozporządzeniach w sprawie 
ekoprojektu;  

3) prowadzenie badań technicznych znajdującej się w obrocie lub oddanej  
do użytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych  
i urządzeń radiowych, instalacji stacjonarnej, instalacji ruchomej  
i komponentu oraz wyrobów wykorzystujących energię, o których mowa 
w rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu, 

4) współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego w sprawach dotyczących 
ustalania opłat związanych z badaniem wyrobów, o których mowa  
w art. 40j ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności   

- dla województw: lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego  
i zachodniopomorskiego. 

3b. Do zadań Delegatury w Olsztynie należy:  

1) prowadzenie postępowań kontrolnych i pokontrolnych w zakresie kontroli 
znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury, w tym 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych, 
instalacji stacjonarnej, instalacji ruchomej i komponentu oraz wyrobów 
wykorzystujących energię, o których mowa w rozporządzeniach w sprawie 
ekoprojektu;  

2) opracowywanie, we współpracy z Departamentem Kontroli, planów badań 
technicznych znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury,  
w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych, 
instalacji stacjonarnej, instalacji ruchomej i komponentu oraz wyrobów 
wykorzystujących energię, o których mowa w rozporządzeniach w sprawie 
ekoprojektu;  

3) prowadzenie badań technicznych znajdującej się w obrocie lub oddanej  
do użytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych  
i urządzeń radiowych, instalacji stacjonarnej, instalacji ruchomej  
i komponentu oraz wyrobów wykorzystujących energię, o których mowa 
w rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu, 

4) współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego w sprawach dotyczących 
ustalania opłat związanych z badaniem wyrobów, o których mowa  
w art. 40j ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności   

- dla województw: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego i warmińsko-
mazurskiego. 

3c. Do zadań Delegatury w Siemianowicach Śląskich należy:  

1) prowadzenie postępowań kontrolnych i pokontrolnych w zakresie kontroli 
znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury, w tym 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych, 
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instalacji stacjonarnej, instalacji ruchomej i komponentu oraz wyrobów 
wykorzystujących energię, o których mowa w rozporządzeniach w sprawie 
ekoprojektu;  

2) opracowywanie, we współpracy z Departamentem Kontroli, planów badań 
technicznych znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury,  
w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych, 
instalacji stacjonarnej, instalacji ruchomej i komponentu oraz wyrobów 
wykorzystujących energię, o których mowa w rozporządzeniach w sprawie 
ekoprojektu;  

3) prowadzenie badań technicznych znajdującej się w obrocie lub oddanej do 
użytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych  
i urządzeń radiowych, instalacji stacjonarnej, instalacji ruchomej  
i komponentu oraz wyrobów wykorzystujących energię, o których mowa 
w rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu, 

4) współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego w sprawach dotyczących 
ustalania opłat związanych z badaniem wyrobów, o których mowa  
w art. 40j ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności   

- dla województw: dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego.”, 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W skład delegatury, z zastrzeżeniem ust. 5a, wchodzą: 

1) Wydział Kontroli Radiowej i Zwalczania Zakłóceń  WKR; 

2) Wydział Kontroli Telekomunikacyjnej i Pocztowej  WKT.”. 

e) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu  

„5a. W skład delegatury, o której mowa w ust. 3 – 3c wchodzą: 

1) Wydział Kontroli Radiowej i Zwalczania Zakłóceń  WKR; 

2) Wydział Kontroli Telekomunikacyjnej i Pocztowej  WKT; 

3) Wydział Nadzoru Rynku      WNR.”.  

§ 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego 
zarządzenia, o których mowa w § 43 ust. 1 pkt 2 i pkt 6b zarządzenia zmienianego  
w § 1, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 3. Kierownicy komórek organizacyjnych, w których niniejsze zarządzenie wprowadza 
zmiany, opracują regulaminy organizacyjne tych komórek w terminie 30 dni od dnia 
wejścia w życie niniejszego zarządzenia.  

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej. 

 

Prezes 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

  Magdalena Gaj 
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