LABORATORIUM KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ CARS

Z dniem 21 kwietnia 2017 r. rozpoczyna swoją działalność w ramach Centrum Studiów
Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) – Laboratorium Komunikacji Elektronicznej (LKE).
Jest ono kolejnym przejawem realizacji statutowych zadań CARS w obszarach sektorów
regulowanych i szczególnych.
Jest kilka powodów utworzenia tego Laboratorium.
Po pierwsze, sektor komunikacji elektronicznej od dawna znajduje się w zakresie
zainteresowań Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych, w ramach CARS
przygotowano wiele ekspertyz prawnych i analiz rynkowych, systematycznie też ukazują się
dedykowane
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Antymonopolowego

i

Regulacyjnego (iKAR). Najlepszą wizytówką kompetencji CARS w zakresie telekomunikacji jest
prof. Stanisław Piątek, a w zakresie mediów elektronicznych (ściśle w tym rynkiem powiązanych) dr
EwelinaD. Sage.
Po drugie, rynek komunikacji elektronicznej odgrywa bardzo ważną rolę w gospodarce, gdyż
obejmuje swoim zakresem niemal wszystkie jej segmenty. Rokrocznie
większym stopniu

przyczynia się w coraz

do wzrostu gospodarczego, pomaga budować przewagę konkurencyjną

poszczególnych krajów, umożliwiając efektywne wykorzystanie zasobów.
Po trzecie, jest to rynek rozwijający się bardzo dynamicznie – pojawiają się nowe możliwości
świadczenia usług, nowe rozwiązania techniczne i nowe mechanizmy dotarcia do klientów.
Jednocześnie wraz ze wzrostem popularności technik komunikacji elektronicznej, pojawiają się nowe
problemy po stronie samych użytkowników (jak zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa,
zniwelowanie skutków wykluczenia cyfrowego) oraz na styku współpracy międzyoperatorskiej.
Zjawiska te rodzą konieczność ciągłych dostosowań legislacyjnych – zarówno w zakresie regulacji ex
ante, jak i ex post.
Po czwarte, w ostatnim okresie Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych
podpisało trzy porozumienia związane z rynkiem komunikacji elektronicznej. Pierwsze z regulatorem
krajowym w dziedzinie telekomunikacji (UKE), drugie – z Krakowa Radą Radiofonii i Telewizji
(KRRiT), trzecie – z instytutem branżowym (Instytutem Łączności – PIB). Powstanie Laboratorium

będzie okazją do zacieśnienia współpracy pomiędzy nauką a administracją publiczną przez wymianę
doświadczeń czy realizację wspólnych działań o charakterze interdyscyplinarnym, będzie służyło
rozwojowi potencjału CARS i będzie promocją CARS w środowisku akademików oraz praktyków o
wspólnych zainteresowaniach.
Kierownikiem LKE mianowana została dr Magdalena Olender-Skorek – adiunkt w Zakładzie
Gospodarki Rynkowej Katedry Gospodarki Narodowej WZ UW.
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