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Sprawozdanie z uroczystości wręczenia Nagrody CARS 2014
(9 czerwca 2014 r.)
W dniu 9 czerwca 2014 r., na Wydziale Zarządzania UW, odbyło się już trzecie uroczyste
ogłoszenie wyników konkursu o Nagrodę CARS 2014, zorganizowanego przez Centrum Studiów
Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) WZ UW. Nagroda przyznawana jest za najlepsze
prace naukowe z zakresu prawa i ekonomii konkurencji.
W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, fundatorem nagrody był PKO Bank Polski S.A.
W uroczystości prowadzonej przez prof. dr hab. Tadeusza Skocznego (Przewodniczący
Kapituły Nagrody CARS) udział wzięli: prof. dr hab. Jan Turyna (dziekan WZ UW), Pan Adam
Jasser (Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), Pan Zbigniew Jagiełło (Prezes
Zarządu PKO Bank Polski S.A.), członkowie Kapituły Nagrody CARS, prawnicy i akademicy, w tym
liczne grono współpracowników i sympatyków CARS.
Program uroczystości podzielony został na dwie części. Pierwszą część poświęcono wręczeniu nagród nominowanym do nagrody CARS oraz wręczeniu nagrody głównej.
Wśród nominowanych prac, z jednocześnie największą liczbą głosów, znalazły się:
1.

Kartele w polityce konkurencji Unii Europejskiej (Warszawa 2012), prof. WSB we Wrocławiu
dr. hab. Zbigniewa Jurczyka (z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i Dyrektor Delegatury
UOKiK we Wrocławie);

2.

Zwalczanie karteli w prawie antymonopolowym i karnym, Wyd. Scholar, Warszawa 2013,
prof. INP PAN dr hab. Małgorzaty Król-Bogomilskiej z Zakładu Prawa Konkurencji INP PAN
oraz WPiA UW;

3.

Sankcje w polskim prawie antymonopolowym, Wyd. Temida 2, Białystok 2013, dr hab. Anny
Piszcz z Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA Uniwersytetu w Białymstoku;

4.

Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję: w poszukiwaniu zrównoważonego modelu współistnienia, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania
UW, Warszawa 2013, dr Agaty Jurkowskiej-Gomułki z Samodzielnego Zakładu Europejskiego
WZ UW;

5.

Prawo do obrony w unijnych postępowaniach antymonopolowych. W kierunku unifikacji standardów proceduralnych w Unii Europejskiej (Warszawa 2012), dr hab. Krystyny Kowalik‑Bańczyk
z Katedry Nauk Społecznych i Filozoficznych Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki
Gdańskiej oraz z Zakładu Prawa Konkurencji INP PAN.
Laureatką tegorocznej edycji została dr Agata Jurkowska-Gomułka, która odebrała nagro-

dę z rąk Prezesa PKO Bank Polski S.A. Pana Zbigniewa Jagiełło w towarzystwie Pana Adama
Jassera, Prezesa UOKiK, Dziekana WZ UW prof. dr. hab. Jana Turyny oraz członków Kapituły.
Nadmienić należy, iż zdobywając główną nagrodę, dr Agata Jurkowska-Gomułka stała się również
członkiem Kapituły Nagrody CARS.
Laureatka podziękowała za oddane na jej pracę głosy, wskazując na jednoznaczną przewagę
kobiet w tegorocznej edycji konkursu, a także – zwracając się do młodszych kolegów – zachęciła
do wytrwałej pracy naukowej.
www.ikar.wz.uw.edu.pl             internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 6(3)

142

Ilona Szwedziak-Bork             Sprawozdanie z uroczystości wręczenia Nagrody CARS 2014

Po wystąpieniu dr Jurkowskiej-Gomułki uzasadnienia przyznania nagrody (laudatio) w zastępstwie ubiegłorocznego laureata nagrody CARS prof. INP PAN dr. hab. Dawida Miąsika (INP PAN),
dokonał prof. UWr dr hab. Marek Szydło (WPAiE UWr), członek Kapituły Nagrody CARS, laureat
pierwszej edycji nagrody.
W pierwszej kolejności Prof. M. Szydło wskazał na nowatorskie podejście Laureatki do zaprezentowanej w nagrodzonej monografii problematyki, u podstaw której znalazło się założenie,
że współczesny zintegrowany model egzekwowania reguł konkurencji powinien być modelem
zrównoważonym. Jak podkreślił Prof. Szydło, prowadząc badania, dr Agata Jurkowska-Gomułka
podjęła się próby zaprogramowania – możliwego do aplikowania w warunkach polskiego systemu
prawnej ochrony konkurencji – zrównoważonego modelu współistnienia publicznego i prywatnego egzekwowania zakazów praktyk ograniczających konkurencję, przyjmując za podstawę trzy
wartości: efektywność – spójność – równość. Przeprowadzona dogłębna analiza doprowadziła
dr Jurkowską-Gomułkę do wniosku, że model określony jako zrównoważony nie zapewnia bezwzględnej równości dla obu trybów egzekwowania reguł konkurencji, tj. publicznoprawnego oraz
prywatnoprawnego, ale zakłada pewną supremację na rzecz tego pierwszego submodelu.
Za niezwykle istotny walor pracy uznał Prof. Szydło dogłębną i precyzyjną analizę orzecznictwa antymonopolowego krajowego i europejskiego oraz praktyki decyzyjnej Prezesa UOKiK.
Profesor zaakcentował również wyjście przez dr Jurkowską-Gomułkę poza instytucje prawa antymonopolowego i szerokie korzystanie z innych dziedzin prawa.
Prof. Szydło wskazał także na wyprowadzenie przez Autorkę nagrodzonej monografii postulatów de lege ferenda, które z jednej strony mogłyby stać się dla polskiego ustawodawcy fundamentem dla określenia wzajemnego stosunku publicznego i prywatnego trybu egzekwowania
reguł konkurencji. Z drugiej zaś – nagrodzona praca winna stać się impulsem do jakże potrzebnej,
a trwającej już w Unii Europejskiej, doktrynalnej dyskusji nad kompleksowym modelem egzekwowania reguł konkurencji.
Wszystko to sprawiło, że praca wyróżniająca się zarówno podjętą przez dr Agatę JurkowskąGomułkę tematyką, jak i cechująca się bardzo wysokim poziomem warsztatu naukowego, powinna stać się jedną z kluczowych pozycji w polskim piśmiennictwie z zakresu prawa konkurencji.
Drugą część uroczystości stanowił panel dyskusyjny dotyczący ochrony praw konsumentów
na rynkach usług finansowych. W dyskusji udział wzięli: Pan Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu
PKO Banku Polskiego S.A., Pan Adam Jasser, Prezes UOKiK, dr hab. Marcin Olszak, Dyrektor
Departamentu Prawnego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz mec. Anna Cudna-Wagner,
radca prawny w kancelarii Linklaters. Moderatorem dyskusji została dr Monika Namysłowska
z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, członek Rady Doradczej przy Prezesie
UOKiK.
Uroczystość wręczenia „Nagrody CARS 2014” zakończył prof. dr hab. T. Skoczny, ponownie
gratulując Laureatce i wszystkim nominowanym oraz dziękując uczestnikom panelu finansowego
za udział w debacie.
Ilona Szwedziak-Bork
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