6

Aktualnie i interdyscyplinarnie o telekomunikacji
(od redaktora prowadzącego)
Po raz kolejny odrębny numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego
został w całości poświęcony zagadnieniom regulacyjnym i antymonopolowym w telekomunikacji. Główne cechy publikacji zawartych w tym numerze to aktualność i interdyscyplinarny
charakter.
Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego, wprowadzona w życie w roku bieżącym, zasadniczo
zmieniła sposób kształtowania i egzekwowania obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych
w zakresie jakości usług. Kilka miesięcy trwały wspólne prace przedsiębiorców telekomunikacyjnych i Urzędu Komunikacji Elektronicznej nad wprowadzeniem uzgodnionego środowiskowo
mechanizmu kontroli i wdrażania nowych wymagań. Zagadnieniom tym, w szerszej perspektywie
samoregulacji sektora telekomunikacyjnego, poświęcony jest artykuł Jana Siudeckego na temat
Memorandum Prezesa UKE oraz sektora telekomunikacyjnego jako instrumentu zapewnienia
jakości usług telekomunikacyjnych. Nowe obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych wprowadzone ostatnią nowelizacją zostały zabezpieczone dodatkowymi sankcjami. Zmianom tym
poświęcony jest artykuł Mariusza Czyżaka na temat zmian w zakresie odpowiedzialności karnej
i karnoadministracyjnej w nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego.
Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego zasadniczo zmienia warunki prowadzenia gospodarki zasobami częstotliwości. Pierwotny model, oparty na administracyjnych rezerwacjach
częstotliwości na ściśle określony cel i ograniczonych możliwościach zmiany dysponenta częstotliwości pod kontrolą regulatora, zostanie w ciągu kilku lat przekształcony się w rynek zasobów
częstotliwościowych, dzierżawionych i udostępnianych na różne cele między zainteresowanymi
przedsiębiorcami pod ogólnym nadzorem regulatora, który będzie również zobowiązany do stopniowego wycofywania ograniczeń dotyczących sposobu wykorzystania częstotliwości przekazanych w ubiegłych latach. Zagadnieniom tym na gruncie prawa unijnego poświęcony jest artykuł
Bożeny Marciniak na temat przenoszenia i dzierżawy uprawnień do częstotliwości radiowych
w unijnej polityce częstotliwościowej.
Do kategorii aktualności w tym numerze należy również zaliczyć przegląd orzecznictwa
sądów powszechnych w sprawach telekomunikacji, przygotowany przez Ewę M. Kwiatkowską,
oraz orzecznictwa sądów administracyjnych w tej dziedzinie opracowany przez Magdalenę
Jachimowicz-Rolnik. Nie można odmówić aktualności również recenzjom poświęconym ostatnio
opublikowanym książkom Mateusza Chołodeckiego na temat sądowej kontroli decyzji Prezesa
UKE, Marleny Wach na temat roamingu międzynarodowego oraz pracy V. Mayer-Schonbergera
i K. Cukiera na temat zjawiska Big Data.
Ze względu na ogromną skalę zjawiska dotyczącego promowania własnych usług przez
przedsiębiorców telekomunikacyjnych aktualność zachowują uwagi Patryka Koralewskiego dotyczące podstaw przetwarzania danych w celach marketingowych w świetle przepisów prawa telekomunikacyjnego. Z kolei rozważania M. Wach na temat regulacji roamingu międzynarodowego
pozwalają na uzyskanie orientacji w aktualnych tendencjach zmian w tej dziedzinie.
www.ikar.wz.uw.edu.pl             internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 8(2)

7

Stanisław Piątek             Aktualnie i interdyscyplinarnie o telekomunikacji

Ważną cechą opracowań publikowanych w tym numerze jest ich interdyscyplinarny charakter.
Poza opracowaniami o profilu prawniczym, publikujemy również artykuły o orientacji ekonomicznej i ilościowej. Zarys ekonomicznej analizy polityki regulacyjnej w sektorze telekomunikacyjnym
przedstawia Renata Śliwa, która proponuje schemat analizy relacji zachodzących pomiędzy
społeczeństwem, politykami, regulatorem i regulowanym przedsiębiorstwem w związku z formułowaniem i realizacją celów regulacyjnych. Z kolei E.M. Kwiatkowska przedstawia aspekty praktyczne stosowania mierzalnych kryteriów oceny konkurencyjności rynków telekomunikacyjnych.
Na pograniczu prawa i ekonomii sytuują się rozważania Darii Kosteckiej-Jurczyk na temat testu
równie efektywnego konkurenta oraz testu hipotetycznie dość efektywnego konkurenta w ocenie
nożyc kosztowo-cenowych na rynku telekomunikacyjnym.
Warszawa, 1 grudnia 2013 r.
Stanisław Piątek
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