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Monografi a pt. „Media elektroniczne. Współczesne problemy prawne” 
odnosi się do aktualnych problemów prawnych związanych z wdrażaniem 
rozwiązań wynikających z prawa unijnego. W szczególności w opracowaniu 
tym znajdą się referaty dotyczące wpływu rozporządzenia 910/2014 w spra-
wie identyfi kacji elektronicznej i usług zaufania publicznego na prawo polskie. 
Kwestiami wpływu rozporządzenia 910/2014 na prawo prywatne zajmuje się 
J. Gołaczyński, opisując zagadnienia dotyczące samego podpisu jako elementu 
czynności prawnej, oraz jak podpis elektroniczny i jego rodzaje wynikające 
z rozporządzenia mogą wpłynąć na prawo polskie procesowe. Podobnie tym 
zagadnieniem zajmuje się D.  Szostek opisując możliwe wykorzystanie nowej in-
stytucji prawnej rozporządzenia 910/2014 dotyczącej pieczęci elektronicznej. 
Ciekawe są zwłaszcza te wątki, które przenoszą rozważania na obszar prawa 
polskiego. W tym nurcie pozostają wywody A. Kosiółek, która zajmuje się moż-
liwym wykorzystaniem postanowień rozporządzenia dla oceny skuteczności 
wnoszenia pism procesowych elektronicznie w postępowaniu cywilnym. Na-
tomiast opracowanie G. Sibigi odnosi się do identyfi kacji elektronicznej w po-
stępowaniu administracyjnym, także w kontekście zmian, jakie może wywołać 
stosowanie rozporządzenia 910/2014.

Kolejnym rozdziałem monografi i jest „Informatyzacja postępowania eg-
zekucyjnego”. Temat ten jest niezwykle aktualny z uwagi na zmiany wprowa-
dzone już ustawą z 2009 r. wprowadzającą do prawa polskiego elektroniczne 
postępowanie upominawcze i w ślad za tym, możliwość prowadzenia egze-
kucji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na podstawie tytułów 
egzekucyjnych pochodzących z e-sądu. Autorzy tej części omawiają zagad-
nienia odnoszące się do prywatności w elektronicznym modelu postępowania 
egzekucyjnego (K. Flaga-Gieruszyńska), egzekucji z wierzytelności z rachunku 
bankowego (M. Uliasz), elektronicznego tytułu wykonawczego (Z. Woźniak) 
oraz licytacji elektronicznej ruchomości (I. Gil). Ostatnie wypowiedzi odno-
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szą się już do nowelizacji KPC z 10.7.2015 r. wprowadzającej wiele nowych 
rozwiązań do postępowania egzekucyjnego (elektroniczna licytacja ruchomo-
ści, zajęcie rachunku bankowego przez Internet, elektronicznych czynności 
procesowych i sądowych w postępowaniu egzekucyjnym). Ciekawe są także 
wypowiedzi związane z czynnościami komornika dokonywanymi elektro-
nicznie za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne 
postępowanie egzekucyjne (J. Studzińska), interoperacyjności systemów in-
formatycznych w postępowaniu egzekucyjnym (K.R. Wisłocki) i w końcu cha-
rakteru prawnego dokumentów weryfi kacyjnych potwierdzających istnienie 
tytułu wykonawczego (K. Szmyd). Ciekawa jest także wypowiedź o bardzo 
praktycznym znaczeniu, a dotycząca zarządzania jakością w kancelarii ko-
morniczej (P. Gil).

Kolejnym rozdziałem opracowania jest część poświęcona ochronie da-
nych osobowych w Unii Europejskiej. Znalazły się w niej ciekawe wypowie-
dzi dotyczące aktualnych problemów związanych z wprowadzeniem nowego 
rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (P. Litwiński). Podob-
nie, w tej kwestii wypowiedział się P. Fajgielski opisując problemy związane 
z przetwarzaniem danych osobowych w serwisach społecznościach. Nie-
zwykle ciekawą wypowiedzią związaną częściowo z ochroną danych osobo-
wych oraz prawem prywatnym jest „śmierć a dane osobowe w systemach te-
leinformatycznym” (M. Załuckiego). Opracowanie wprowadzające do nowego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej zawiera 
rozdział przygotowany przez D. Lubasza i K. Witkowską). Bezpieczeństwo 
teleinformatyczne przedsiębiorcy energetycznego stało się tematem kolejne-
go rozdziału tej części z perspektywy praktyki tej działalności gospodarczej 
(M.  Gramatyka). X. Konarski, z kolei zajął się obowiązkami pośredników in-
ternetowych w związku z rozpowszechnianiem bezprawnych treści. Ostatnie 
opracowanie tej części zawiera opis reguł soft-law oraz ich znaczenie dla regu-
lacji cloud computing (K. Biczysko-Pudełko). 

Kolejnym rozdziałem monografi i jest „Jednolity europejski rynek prawa 
konsumenckiego”. Znalazły się tu opracowania dotyczące ochrony praw kon-
sumenta w umowach internetowych, ale z różnej perspektywy. I tak, w szcze-
gólności I. Rauch i M. Jagielska zajęły się opisaniem klauzul abuzywnych 
w umowach internetowych, ale standardowo zawieranych. M. Świerczyński 
i M. Kolasiński opisali problematykę wyboru prawa obcego jako właściwego 
dla umowy we wzorcach umownych umów internetowych, w kontekście kon-
sumenckim. A. Zwolińska omawia pojęcie treści cyfrowych w projekcie dy-
rektywy formułując ciekawe wnioski de lege lata i de lege ferenda. Temu zagad-
nieniu poświecili swój artykuł także G. Bar i D. Klimas charakteryzując treść 
cyfrową w umowach konsumenckich. Wnioski de lege ferenda formułuje nato-
miast L. Łuczak-Noworolnik co do europejskich postępowań transgranicznych 
w zakresie ich informatyzacji.
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Ostatnim rozdziałem opracowania jest „Problematyka własności inte-
lektualnej w świecie cyfrowym”. Zawiera omówienie ochrony prawnej stron 
internetowych z perspektywy prawa autorskiego do programu komputerowe-
go (P. Polański). Wyczerpaniu prawa dystrybucji programami komputerowymi 
poświęca swój rozdział Z. Okoń. I w końcu D. Klimas prezentuje zagadnie-
nie odpowiedzialności licencjodawcy za wady w programie komputerowym 
w prawie autorskim oraz w prawie zobowiązań.
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