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Prawo telekomunikacyjne
– oręż rynkowej inkwizycji?

Regulator na silnie zmonopolizowanych rynkach, 
m.in. na rynku telekomunikacyjnym nie tylko 
w Polsce, ale w Europie, jest po to, żeby regulować, 
ale… operatorów o dominującej pozycji rynkowej. 
Zdaniem A. Mężydły prezes UKE „jakby zastępuje 
rynek, bo on wyznacza warunki, na których po-
winno się udostępniać infrastrukturę”.
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w klinczu 
stawek i PrzePisów

Możliwość prowadzenia negocjacji w zakresie wy-
sokości stawek jest dla operatorów sprawą rów-
nie ważną jak sama wysokość opłat. Tymczasem 
obecnie ozz arbitralnie narzucają te stawki, co 
operatorzy chcą zmienić, w zgodzie z przepisami 
prawa. Z zarzutem tym nie do końca zgadzają się 
przedstawiciele ozz.
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telewizja przenosi się do sieci 

Trzeba się zastanowić, czy telewizja internetowa 
jest jedynie kolejnym sposobem przesyłu określo-
nych informacji, czy jest to tworzenie nowej jako-
ści. Moim zdaniem, w przypadku seriali jest to tyl-
ko kolejny sposób dystrybucji. Natomiast inaczej 
widzę to w odniesieniu do oglądania transmisji 
różnych wydarzeń.
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telewizja rePublika na horyzoncie

Telewizja Republika ma być 24-godzinnym ka-
nałem, nadającym siedem dni w tygodniu ze 
studia w Warszawie (tzw. flesze informacyjne, 
publicystyka na żywo, magazyny, publicystyka 
kulturalna, filmy dokumentalne i reportaże). Jak 
przekonują jej twórcy – ma to być wydarzenie 
społeczne, m.in. publicystyka objaśniająca życie 
polityczne i odkłamująca rzeczywistość.


