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Od redaktora prowadzącego

Przekazujemy kolejny numer iKAR-a poświęcony problemom regulacyjnym łączności i mediów. 
Tematyka artykułów zawartych w tym numerze wskazuje, że regulacyjne zagadnienia łączności 
coraz bardziej koncentrują się wokół transmisji i usług internetowych. Coraz więcej usług, z których 
korzystają użytkownicy telekomunikacji, realizowanych jest z wykorzystaniem technologii inter-
netowych. Rosnąca część wartości rynku technologii informacyjnych jest związana z transmisją 
i przetwarzaniem danych. Dlatego problematyka internetowa zajmuje znaczną część numeru. 

Artykuł Ewy M. Kwiatkowskiej pt. „Internet rzeczy. Czy będą nas leczyć komputery?” poka-
zuje perspektywy wykorzystania technologii internetowych w sektorze ochrony zdrowia, możli-
wości jakie dają one w zakresie dokumentacji medycznej, wsparcia nowoczesnych technologii 
medycznych oraz wykorzystania aplikacji i peryferyjnych urządzeń związanych ze zdrowiem. 
Artykuł Andrzeja Nałęcza pt. „Zero-rating a usługa dostępu do Internetu i usługi specjalistyczne” 
podejmuje jedną z trudniejszych kwestii związanych z regulowaniem usług dostępu do sieci, jakim 
jest praktyka zero-rating polegająca na oferowaniu w ruchomych sieciach telekomunikacyjnych 
nielimitowanego dostępu do pewnej zawartości internetowej, przy jednoczesnym objęciu wszel-
kiej pozostałej zawartości miesięcznym limitem transferu danych. Prawidłowe podejście do tej 
praktyki stanowi jedno z węzłowych zagadnień dotyczących neutralności sieciowej. Problematyce 
internetowej poświęcony jest także artykuł Stanisława Piątka pt. „Nowe warunki prawne świad-
czenia usług dostępu do Internetu”. Omawia on zmiany, jakie dla dostawców usług dostępowych 
wynikają z rozporządzenia UE 2015/2120, które w Polsce będzie stosowane do początku roku 
2017. Głównym celem tych przepisów jest zapewnienie równych i niedyskryminacyjnych zasad 
transmisji internetowych oraz ochrona praw użytkowników w zakresie nieograniczonego dostępu 
do treści, aplikacji i usług oferowanych w sieci. Budowie szybkich sieci internetowych ma służyć 
zmiana przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Główne kie-
runki zmian tej ustawy omawia w swoim artykule Wojciech Dziomdziora.    

Kwestiom ustrojowo-proceduralnym sektora telekomunikacyjnego poświęcony jest artykuł 
Mateusza Chołodeckiego pt. „Charakter prawny współdziałania Komisji Europejskiej z Prezesem 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej w regulacji rynku telekomunikacyjnego”. Omawia on różne 
rodzaje procedur i rozstrzygnięć związanych z regulacją rynków telekomunikacyjnych, które 
wymagają współdziałania regulatora krajowego z Komisją Europejską. Typowo ekonomiczny 
profi l ma natomiast artykuł autorstwa Marii Dąbrowy i Renaty Śliwy pt. „Rola dojrzałości reżimu 
regulacyjnego w deregulowaniu sektora na przykładzie łączności elektronicznej”. Zmierza on do 
udzielenia odpowiedzi na pytanie czy dojrzałość reżimu regulacyjnego w sektorze telekomunika-
cyjnym przekłada się na skalę deregulacji tego sektora. Do szeroko rozumianego sektora łącz-
ności zalicza się również problematyka poczty, czemu poświęcony jest artykuł Mariusza Czyżaka 
pt. „Tajemnica pocztowa i jej prawna ochrona”. Natomiast tematykę mediów masowych porusza 
artykuł Ewy Galewskiej pt. „Tajemnica dziennikarska w kodeksach etyki zawodowej”. 
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W części poświęconej przeglądowi orzecznictwa publikujemy glosę Łukasza Pirożka do-
tykającą tematyki połączeń do numerów niegeografi cznych, w związku z wyrokiem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie C – 397/14. 

Część przeznaczona na przegląd piśmiennictwa zawiera dwie recenzje książek opublikowa-
nych w ubiegłym roku. Waldemar Hoff przygotował recenzję pracy Konrada Stolarskiego pt. „Zakaz 
nadużywania pozycji dominującej na rynkach telekomunikacyjnych w prawie Unii Europejskiej”, 
wydanej z inicjatywy Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych przez Wydawnictwo 
Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast Kamil Mieszkowski 
przygotował recenzję pracy Ewy Galewskiej pt. „Obowiązek zawarcia umowy o połączeniu sieci 
telekomunikacyjnych”, wydanej przez Ofi cynę Wolters Kluwer business. 

Redakcja serdecznie dziękuje wszystkim autorom artykułów i innych materiałów zamiesz-
czonych w numerze. Szczególne podziękowania kierujemy także do Recenzentów, których praca 
pozwala na udoskonalenie kształtu naszej publikacji. 
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