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Wstęp

Niniejsza publikacja jest pokłosiem ogólnopolskiej konferencji naukowej „Instytucjonalny wymiar sektora telekomunikacyjnego: sądy i inne organy publiczne”, która
została zorganizowana we Wrocławiu w dniu 13 marca 2016 r. przez Zakład Prawa
Konkurencji i Regulacji Sektorowej Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki „Sądowa kontrola decyzji krajowych organów regulacyjnych oraz krajowych organów konkurencji w świetle prawa
unijnego i krajowego” (nr DEC-2013/08/A/HS5/00642). Konferencję patronatem objął Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wzięli w niej udział przedstawiciele
środowiska naukowego wiodących ośrodków akademickich, prawnicy praktycy,
studenci kół naukowych oraz doktoranci.
Podczas spotkania naukowego zwrócono uwagę na rolę, jaką odgrywają instytucje prawa telekomunikacyjnego, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w krajowym
porządku jurydycznym. Przedstawiono wnioski de lege ferenda dotyczące organów
wykonujących funkcje w tym bardzo istotnym dla gospodarki sektorze infrastrukturalnym. Prelegenci odnieśli się m.in. do najnowszych tendencji dotyczących komunikacji elektronicznej w europejskim i polskim systemie prawnym. Szczególne
miejsce w rozważaniach zaproszonych gości zajęły kwestie odnoszące się do charakteru prawnego sądowej kontroli decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Przedstawiono także materialnoprawne aspekty aktów administracyjnych
wydawanych przez ten organ oraz płaszczyznę proceduralną ich wydawania. Nie
zabrakło również dociekań naukowych, które skierowane były na zagadnienia polityki gospodarczej i nauki ekonomii. Poruszono takie aspekty, jak np. deregulacja na rynku internetu oraz konkurencja na rynku telekomunikacyjnym. Świadczy
to niewątpliwie o interdyscyplinarnym charakterze konferencji, która przyczyniła
się do integracji samego środowiska naukowego prawników i ekonomistów oraz
z przedstawicielami praktyki. Ważnym punktem naszego naukowego spotkania
były zorganizowane już po konferencji warsztaty dla studentów oraz doktorantów,
podczas których uczestnicy zapoznali się z praktycznymi aspektami sądowej kontroli decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Mamy nadzieję, że publikacja stanie się przydatna zarówno dla praktyków, jak
i przedstawicieli doktryny publicznego prawa gospodarczego oraz nauki ekonomii.
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