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Szanowni Państwo,
Z przyjemnością przekazuję Państwu pierwszy numer czasopisma Kwartalnik 
Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych. Czasopismo to stanowi kontynu-

ację wydawanego przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych 
Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwer-
sytetu Wrocławskiego Elektronicznego Biuletynu (E-Biuletynu CBKE). Obecnie cza-
sopismo będzie wydawane wersji papierowej i elektronicznej (cbke.prawo.uni.
wroc.pl). Przedmiotem publikacji będą artykuły odnoszące się w szczególności 
do rodzącego się na naszych oczach prawa nowych technologii, w szczególności 
prawa prywatnego, publicznego materialnego, informatyzacji postępowań sądo-
wych i administracyjnych, informatyzacji rejestrów publicznych, przestępczości 
elektronicznej i innych.

Chciałbym jednocześnie zachęcić wszystkich autorów, którzy interesują się tą 
problematyką do publikowania na łamach niniejszego czasopisma, co pozwoli 
upowszechnić wiedzę o problemach, które wyrastają ze stosowania prawa no-
wych technologii.

Czasopismo będzie zawierało działy: aktualności, prawo prywatne, prawo pub-
liczne, prawo karne, finansowe, orzecznictwo sądowe oraz recenzje.

Zapraszam do lektury pierwszego numeru Kwartalnika Naukowego Prawo Me-
diów Elektronicznych. W tym numerze prezentujemy artykuły: dotyczące prawa	
prywatnego: dra Marka Świerczyńskiego – „Prawo właściwe a nieuczciwa konku-
rencja w Internecie”, dr Justyny Balcarczyk – „Prasa internetowa – rejestracja?”, 
mgr Agaty Majchrowskiej – „Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu świadczenia 
usług elektronicznych z użyciem elektronicznych instrumentów płatniczych”, 
sędziego Łukasza Dyląga – „Elektroniczna forma oświadczenia woli”, z	zakresu	
prawa	publicznego: dra Dariusza Szostka – „Zmiany w kodeksie postępowania 
administracyjnego w aspekcie e-administracji”, dra Witolda Srokosza – „Zakres 
stosowania dyrektywy PSD (Payment Services Directive)”, dra Andrzeja Michóra 
– „Komisja nadzoru finansowego jako gwarant stabilności systemu finansowego 
w Polsce”, mgra Łukasza Goździaszka – „Podpis elektroniczny w prawie amery-
kańskim” oraz  z	zakresu	prawa	karnego: dra Michała Bernaczyk, mgr Anny Presz 
– „Karnoprawna ochrona dostępu do informacji publicznej w działalności prokura-
tury i sądów powszechnych”.

Mam nadzieję, że przedstawiona problematyka znajdzie u Państwa zaintereso-
wanie, dotyka bowiem aktualnych problemów prawnych związanych z prawem 
mediów elektronicznych.

Prof. dr hab. J. Gołaczyński

zasady	publikacji:
Redakcja prosi o przysyłanie materiałów do publikacji w biuletynie zarówno w formie elektronicznej: pocztą elektroniczną lub na dyskietkach, jak również w formie wydruku. Tekst 
powinien być podpisany własnoręcznie przez autora. Tekst powinien być sporządzony w formacie MS Word, z zachowaniem interlinii oraz marginesów szerokości 3 cm. Tekst nie 
powinien przekraczać 15 stron znormalizowanego formatu A-4. Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania skrótów, poprawek stylistycznych, językowych interpunkcyjnych.
Prosimy autorów o podawania także swoich adresów prywatnych, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej, tytułów naukowych, zajmowanych stanowisk lub pełnionych 
funkcji, a także adresów właściwych urzędów skarbowych, numerów kont bankowych tych urzędów oraz danych osobowych potrzebnych do deklaracji podatkowej. Artykuły i recenzje 
niesamodzielnych pracowników naukowych będą poddawane recenzji.
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