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...................................................... 
(miejscowość, data) 

........................................................... 
(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

........................................................... 

........................................................... 
(adres: ulica, kod pocztowy, miejscowość, telefon) 

 Prezes  

 Urzędu Komunikacji Elektronicznej  

ul. Giełdowa 7/9 

01-211 Warszawa* 
(*wybrać adres właściwej miejscowo Delegatury) 

 

Wnoszę o podjęcie interwencji wobec: ...................................................................................... 
(podać nazwę dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych) 

Powód złożenia wniosku o interwencję:  …….............................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Wniosek o interwencję Prezesa UKE  

Opis problemu/Uzasadnienie 
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…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Oświadczam, że: 

1. Wyczerpałam/em drogę postępowania reklamacyjnego u dostawcy publicznie dostępnych 

usług telekomunikacyjnych (TAK / NIE) *  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezesa UKE moich danych osobowych zawartych 

we wniosku w celu podjęcia na jego podstawie interwencji1 

3. Wyrażam zgodę na elektroniczną formę komunikacji w ramach prowadzonego przez 

Prezesa UKE postępowania z wniosku o interwencję, w tym przesyłanie dokumentów  

i odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej:  

………………………………………………………………………… 
                     (wskazać adres e-mail) 

*niepotrzebne skreślić 

 

Do wniosku o interwencję Prezesa UKE dołączam: 

 

1) ……………………………………………. 

2) ……………………………………………. 

3) ……………………………………………. 

4) ……………………………………………. 

podpis: ………………………….......................................... 

• Jeżeli w sprawie został ustanowiony pełnomocnik, podpis na wniosku składa pełnomocnik 

i jednocześnie dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis udzielonego 

pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu złożenia 

dokumentu pełnomocnictwa do akt sprawy, chyba że zachodzą przesłanki zwolnienia z opłaty 

skarbowej. 

                                                 
1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach postępowania wszczętego 

na podstawie wniosku o interwencję Prezesa UKE jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą 

w Warszawie. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne 

na stronie www UKE pod adresem http://www.uke.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/, jak również można 

je uzyskać w formie papierowej w Centrali UKE i w każdej z delegatur UKE.  

 Załączniki  
W szczególności: 

• kopie dokumentów potwierdzających informacje zawarte w treści wniosku, 

• dokumentację z zakończonego postępowania reklamacyjnego, 

• dokumenty mogące mieć istotne znaczenie dla sprawy np.: kopię umowę o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych, kopię potwierdzenia zapłaty, kopię potwierdzenia nadania listu. 


