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Od redakcji
Drodzy Czytelnicy
Z dniem 1 października 2014 r. Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
– działające w latach 2007–2014 w formule grupy badawczej (zob. www.cars.wz.uw.edu.pl) – zostało przekształcone w odrębną jednostkę organizacyjną Wydziału Zarządzania UW o charakterze naukowo-badawczym, zajmującą się ekonomią i prawem ochrony konkurencji oraz regulacji
sektorowych, wpisaną do struktury organizacyjnej Wydziału, podległą bezpośrednio Dziekanowi,
uprawnioną do zatrudniania pracowników naukowo-badawczych i naukowo-technicznych oraz
pokrywania związanych z tym kosztów ze środków budżetowych lub pozabudżetowych.
W nowej formule CARS będzie kontynuować, a także rozszerzać swoją działalność w sferze
badań naukowych. Centrum będzie występować o granty krajowe i międzynarodowe, świadczyć
usługi doradcze w formie ekspertyz dostępnych publicznie, organizować konferencje naukowe,
warsztaty i debaty z udziałem gości z kraju i zagranicy, prowadzić Otwarte Seminarium Doktoranckie,
patronować studiom podyplomowym (www.aris.wz.uw.edu.pl) oraz szkolić kadry urzędów publicznych i przedsiębiorców, w tym w formie Szkoły Ekonomii dla Prawników, a także wspomagać
kształcenie studentów w zakresie ekonomii, zarządzania i prawa. Wszystko to będzie następowało
w coraz ściślejszym związku i we współpracy z instytucjami naukowymi krajowymi i zagranicznymi
oraz z organami regulacyjnymi (UOKiK, URE, UKE, UTK).
Publikacja książek i periodyków naukowych jest i będzie mocną stroną działalności CARS.
Dalej będziemy wydawać międzynarodowy periodyk pn. Yearbook of Antitrust and Regulatory
Studies (zob. www.yars.wz.uw.edu.pl), który staje się „okrętem flagowym” sieci naukowej CRANE
(Competition Law and Regulation. Academic Network. East), skupiającej instytucje i osoby
z państw „nowej Europy” – od Bałtyku, przez Grupę Wyszehradzką i Bałkany, po aspirujące do
Unii Europejskiej Ukrainę, Gruzję i Mołdowę.
Wydawany od 2012 r. periodyk pn. internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny
(zob. www.ikar.wz.uw.edu.pl) już dzisiaj cieszy się uznaniem swoich Czytelników – pracowników
naukowych, doktorantów i studentów, ale także sędziów i aplikantów sądowych, pracowników
urzędów i przedsiębiorstw publicznych, menedżerów firm prywatnych, przedstawicieli samorządów gospodarczych i zawodowych, profesjonalnych prawników i konsultantów ekonomicznych.
Kierowane przez nich do redakcji iKAR-a uwagi i sugestie oraz nasze własne przemyślenia pozwalają na doskonalenie formuły edytorskiej naszego czasopisma oraz podnoszenie jakości jego
zawartości. Ta zależy oczywiście w największym stopniu od naszych Autorów. Umożliwi nam to
publikowanie w każdym numerze około 5–6 artykułów (recenzowanych), które spowodują, że już
w swej pierwszej ewaluacji ministerialnej (w 2015 r.) iKAR zdobędzie wysoką punktację. Chcemy,
aby także inne teksty iKAR-a, takie jak przeglądy prawa i orzecznictwa, piśmiennictwa oraz życia
naukowego i profesjonalnego miały wysoki poziom merytoryczny i były coraz bardziej użyteczne
dla naszych Czytelników.
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Postanowiliśmy, że corocznie (od 2015 r.) będziemy wydawać regularnie osiem numerów
iKAR-a (w latach 2012–2014 było ich od sześciu do dziewięciu). Nowością formuły edytorskiej
iKAR-a będzie ukazywanie się naszego periodyku dwóch seriach po cztery numery – w „Serii
Antymonopolowej” i „Serii Regulacyjnej”. W „Serii Antymonopolowej” w dalszym ciągu publikowane
będą artykuły i inne teksty dotyczące ekonomicznych i prawnych problemów ochrony konkurencji,
ochrony konsumentów oraz pomocy publicznej. W „Serii Regulacyjnej” zamieszczać będziemy
artykuły i inne teksty z zakresu regulacji transportowej (głównie transportu kolejowego i lotniczego),
regulacji energetycznej (w sferze elektroenergetyki, gazownictwa i energetyki cieplnej), regulacji
łączności i mediów elektronicznych (głównie regulacji telekomunikacji i Internetu). Chcielibyśmy
także jeden numer rocznie poświęcić regulacji finansowej (w sektorze bankowości, ubezpieczeń
i obrotu papierami wartościowymi).
W dalszym ciągu iKAR pozostanie periodykiem dostępnym online. Cyklicznie (co około
7 tygodni) Czytelnik znajdzie nowy numer na specjalnej stronie internetowej www.ikar.wz.uw.
edu.pl Wszystkie opublikowane wcześniej numery będą w dalszym ciągu dostępne z podstrony
„Archiwum”. W roku 2015 będziemy jeszcze drukowali kilkadziesiąt egzemplarzy iKAR-a w wersji
papierowej, przeznaczonej jednak głównie do bibliotek szkół wyższych i innych instytucji naukowych, zaprzyjaźnionych placówek naukowo-badawczych oraz urzędów regulacyjnych, z którymi
mamy podpisane porozumienia o współpracy.
Wszystkich dotychczasowych i przyszłych Czytelników iKAR-a zachęcamy gorąco nie tylko do studiowania publikowanych w nim tekstów, lecz także do powierzania nam do publikacji
w iKAR-ze (lub w YARS-ie) artykułów lub innych tekstów. Gwarantujemy wysoką jakość i szybkość
publikacji, a także pewność, że dotrą do wszystkich zainteresowanych.
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