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SEJM WYBRAŁ NOWEGO PREZESA UKE
Dr inż. Jacek Oko objął funkcję prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na podstawie decyzji
Sejmu, który poparł jego kandydaturę. Stanowisko to będzie sprawował przez pięcioletnią kadencję.
Wyniki sejmowego głosowania prezentują się następująco: 241 posłów było za przejęciem funkcji
prezesa UKE przez dr inż. Jacka Oko, 139 wyraziło sprzeciw, 60 nie miało zdania. Wydarzenie to
odbyło się podczas 17. posiedzenia Sejmu RP, które miało miejsce w nocy z 17 na 18 września br.
Jak informowaliśmy na początku sierpnia, kandydatura dr inż. Jacka Oko została złożona do Sejmu
przez premiera Mateusza Morawieckiego. Był to efekt przepisów związanych z tzw. tarczą
antykryzysową. Na ich podstawie Prezes Rady Ministrów uzyskał uprawnienia do podjęcia decyzji o
wyborze kandydata na nowego szefa UKE.
Wraz z końcem maja br. dobiegła końca kadencja Macieja Cichego jako prezesa UKE. Jej skrócenie
wynikało z regulacji antykryzysowych związanych z pandemią Covid-19 w Polsce. Następcę wiązano z
postacią Krzysztofa Dyla, który tymczasowo pełnił obowiązki prezesa. Odmówił on jednak nominacji
tłumacząc swoją decyzję kwestami osobistymi. W związku z tym Premier Mateusz Morawiecki
zaproponował kandydaturę dr Jacka Oko.
Nowy prezes UKE jest absolwentem wrocławskiej politechniki, którą ukończył w 1989 roku. Służył
również w wojsku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Wojsk Łączności w Legnicy. Następnie rozpoczął
pracę jako asystent naukowo-dydaktyczny na Politechnice Warszawskiej.
W CV dr inż. Jacka Oko widnieją także takie placówki jak Telefonia Dialog (wcześniej Telefonia Lokalna
SA.), Tele Video Media czy Avista Media. Obecnie jest pracownikiem naukowym i wykłada na Wydziale
Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Pełni również funkcję dyrektora Wrocławskiego Centrum
Sieciowo-Komputerowego.
Czytaj też: Premier przedstawił kandydata na prezesa UKE. Decyzja należy do Sejmu
Warto podkreślić, że przed skierowaniem kandydatury dr inż. Jacka Oko do Sejmu RP, uzyskała ona
rekomendację ze strony Komisji Cyfryzacji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Jak wówczas
informowaliśmy, podczas jej posiedzenia obecnie nowy prezes UKE podkreślił, że Polska musi uczynić
kolejny krok w dostępie do innowacyjnych technologii, aby odpowiedzieć na wyzwania związane z
funkcjonowaniem społeczeństwa informacyjnego. „Musimy wykonać olbrzymi krok jako społeczeństwo
i jako kraj w dostępie do technologii cyfrowych i budowie społeczeństwa informacji” – zaznaczył dr
Jacek Oko.
Ponadto zadeklarował, że przy budowie sieci 5G należy wspierać polskie rozwiązania, a także
zachować neutralność technologiczną. Jego zdaniem konieczne jest opracowanie skutecznych

mechanizmów i procedur, aby zredukować potencjalne zagrożenie, ponieważ ryzyko jest związane z
konkretnymi systemami. „Nie możemy wskazywać palcem na konkretne podmioty. Kluczowe są
rozwiązania systemowe” – mówił wówczas dr Jacek Oko.
Czy po objęciu funkcji prezesa UKE dr inż. Jacek Oko skutecznie zrealizuje ambitne plany i deklaracje?
Najbliższe pięć lat będą naznaczone licznymi wyzwaniami dla Polski, w tym w zakresie budowy sieci
5G, które okażą się wymagającym „sprawdzianem” dla nowego prezesa Urzędu.
Czytaj też: Kandydat na szefa UKE: „Chcę wspierać polskie rozwiązania przy budowie sieci 5G”

