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Wykorzystaj:

▪ art. 57 § 1, art. 63 § 1 i 3a, art. 124, art. 125 § 1 i 3, art. 126, art. 127 § 3, art. 134 i art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), 
▪  art. 3 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1369, z późn. zm.)

Wskaż działania, jakie Prezes UKE powinien podjąć w opisanym stanie faktycznym. Sporządź projekt rozstrzygnięcia spełniającego 
wymogi formalne, które, jako referent sprawy, przedstawiłbyś do akceptacji przełożonemu. 

Rozwiązanie prześlij w formie pliku Word (do 2500 znaków) na adres praktyki@uke.gov.pl  w terminie 2 tygodni podając swoje imię  
i nazwisko oraz nazwę zadania „KPA”.

Orientacyjny czas wykonania zadania: 3h.

CASE STUDY - instrukcja
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Przedsiębiorca Aureliusz G. w dniu 3 listopada 2017 r. zwrócił się do Prezesa UKE o umorzenie zaległości z tytułu opłaty za prawo do 
wykorzystywania zasobów numeracji za 2017 r. 

Decyzją z dnia 2 grudnia 2017 r. Prezes UKE odmówił umorzenia zaległości z tytułu części opłaty za prawo do wykorzystywania 
zasobów numeracji za 2017 r. w kwocie 12 tyś. zł oraz umorzył postępowanie w pozostałej części. Decyzja z dnia 2 grudnia 2017 r. 
została doręczona Aureliuszowi G. w dniu 24 listopada 2017 r. 
E-mailem z dnia 9 grudnia 2017 r., przesłanym na adres poczty elektronicznej Dyrektora Departamentu prowadzącego sprawę, 
Aureliusz G. odwołał się od decyzji z dnia 18 listopada 2017 r.

Wiadomością e-mail z dnia 11 grudnia 2017 r. Aureliusz G. został poinformowany przez pracownika UKE o wymogach dotyczących 
sposobu składania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

W dniu 30 grudnia 2017 r. do UKE wpłynął wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją z dnia 18 listopada 2017 r. 
Powyższy wniosek został nadany w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w dniu 23 grudnia 2017 r. 
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