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Rozpoczynamy monitorowanie stosowania znowelizowanych
przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
oraz wstępne prace nad jej kolejną nowelizacją
(od redaktora prowadzącego)
Niniejszy zeszyt internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR) ma
charakter szczególny z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że wraz z przekształceniem (z dniem
1 października 2014 r.) statusu prawnego Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych
(CARS) WZ UW z grupy badawczej w podległą bezpośrednio Dziekanowi jednostkę organizacyjną
o charakterze naukowo-badawczym rozpoczynamy stopniowe doskonalenie naszej działalności we
wszystkich obszarach aktywności CARS. Zmierzamy także do profesjonalizacji naszych periodyków, w tym internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego. Po trzech latach jego
wydawania, dzięki naszym Czytelnikom i redaktorom prowadzącym, zdobyliśmy doświadczenia,
które pozwoliły na podjęcie decyzji o regularnym wydawaniu od 2015 r. ośmiu numerów iKAR-a
w dwóch seriach – „Serii antymonopolowej” i „Serii regulacyjnej”. iKAR 1/2015 był właśnie pierwszym numerem „Serii regulacyjnej” naszego periodyku. Niniejszy numer 2/2015 jest pierwszym
numerem jego „Serii antymonopolowej”.
Jest również drugi powód szczególnego charakteru tego numeru, a mianowicie publikujemy w nim przede wszystkim artykuły bazujące na referatach pierwszej tegorocznej konferencji
CARS, która odbyła się w dniu 19 stycznia 2015 r. i była poświęcona znowelizowanej ustawie
o ochronie konkurencji i konsumentów – jej najważniejszym zmianom i kierunkom doskonalenia.
Była to też pierwsza krajowa konferencja CARS zorganizowana w ramach zawartego w 2014 r.
„Porozumienia o współpracy między CARS a UOKiK” w Centrum Konferencyjnym UOKiK, z licznym udziałem Kierownictwa Urzędu i jego pracowników. Bardzo dziękuję za to Wiceprezes UOKiK,
Pani Bernadecie Kasztelan-Świetlik, która konferencję zagaiła, oraz Prezesowi UOKiK, Panu
Adamowi Jasserowi, który ją wraz ze mną podsumował.
Konferencja miała mieć z założenia dwie wyraźnie różne części. W pierwszej, moderowanej
przez mec. Małgorzatę Szwaj (Linklaters), zaprezentowano i zanalizowano zmiany w ustawie
o ochronie konkurencji i konsumentów, które zostały dokonane nowelą z 10 czerwca 2014 r., która
weszła w życie w dniu 18 stycznia 2014 r. W części tej przedstawiono trzy referaty: dr. Grzegorza
Materny (UOKiK oraz INP PAN) i Agaty Zawłockiej-Turno (UOKiK) pt. „Materialne i procesowe
zmiany w zakresie praktyk ograniczających konkurencję i naruszających zbiorowe interesy konsumentów”, prof. dr. hab. Sławomira Dudzika (WPiA UJ) pt. „Materialne i procesowe zmiany
w zakresie kontroli koncentracji” oraz dr hab. Anny Piszcz (WPiA UwB) pt. „Nowe elementy systemu kar pieniężnych”. Można je odnaleźć w niniejszym numerze iKAR-a w wersji poprawionej
i uzupełnionej o kwestie poruszane w dyskusji.
W drugiej części konferencji, moderowanej przez SSN, prof. INP PAN dr. hab. Dawida Miąsika,
wygłoszono także trzy referaty: prof. KA dr. hab. Konrada Kohutka (Krakowska Akademia im.
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Andrzeja Frycza Modrzewskiego) pt. „Pożądane zmiany podstaw prawnych zakazu praktyk ograniczających konkurencję i naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz kontroli koncentracji”,
dr. Macieja Bernatta (WZ UW) i dr. Bartosza Turno (WKB) pt. „Doskonalenie rozwiązań procesowych (procedur przed Prezesem UOKiK oraz sądami)” oraz mec. Małgorzaty Modzelewskiej de
Raad (Modzelewska Paśnik) pt. „Dalsze zmiany w systemie kar pieniężnych”. Także te referaty
w publikowanej wersji uwzględniają rezultaty dyskusji konferencyjnej.
Czytelnik zauważy zapewne, że referenci nie trzymali się ściśle podziału na „zmiany dokonane” i „zmiany pożądane”, co podniosło wartość publikowanych referatów.
Istotnym uzupełnieniem tego numeru iKAR-a jest także przygotowany specjalnie artykuł prof.
D. Miąsika pt. „Przepisy przejściowe ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz k.p.c.”.
Jako że iKAR 2/2015 jest pierwszym tegorocznym numerem „Serii antymonopolowej” publikujemy w nim także tabele orzecznictwa Sądu Najwyższego, Sądu Apelacyjnego w Warszawie
oraz Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach konkurencji za rok 2014 wraz ze
skorowidzem autorstwa dr hab. Agaty Jurkowskiej-Gomułki (WSIiZ w Rzeszowie). iKAR 2/2015
zawiera także recenzję „najświeższej” monografii antymonopolowej dr. Cezarego Banasińskiego
(recenzent: prof. USz dr hab. Rajmund Molski) oraz sprawozdanie z konferencji, której referaty
są w nim publikowane powyżej.
Życzę owocnej lektury.
Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny
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