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Sprawozdanie z działalności 
Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych 

za rok 2016

1. Informacje ogólne

W dziesiątym roku funkcjonowania CARS kontynuowane były jego dotychczasowe działania 
badawcze, wydawnicze, konferencyjne i dydaktyczne. 

W 2016 roku po raz piąty przeprowadzono konkurs o Nagrodę CARS. Tym razem, po raz 
czwarty, nagroda CARS przyznana została za najwybitniejszą monografi ę z zakresu prawnych 
i ekonomicznych problemów ochrony konkurencji. Laureatem Antymonopolowej Nagrody CARS 
2016, ufundowanej, jak w latach poprzednich, przez PKO BP, został dr hab. Cezary Banasiński, 
autor pracy pt. Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowym (Wolters Kluwer, Warszawa 2015). 
W roku 2016 przyznana została po raz pierwszy Honorowa Nagroda CARS – tzw. Wielka Sowa 
– za całokształt osiągnięć naukowych i praktycznych w dziedzinie szeroko rozumianego prawa 
konkurencji. Laureatem Nagrody został prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński. 

Podstawową formą działalności badawczej CARS w 2016 r. były projekty badawcze i eks-
pertyzy naukowe zrealizowane czy opracowane na zlecenie podmiotów zewnętrznych. W roku 
2016 zrealizowano dwa zlecone projekty badawcze oraz przygotowano na zlecenie zewnętrze 
pięć ekspertyz naukowych; trzy z nich zostały już opublikowane na stronie internetowej CARS. 

Kontynuowano także realizację Programu Wydawniczego CARS. W serii „Podręczniki 
i Monografi e” CARS opublikowane zostały w tym roku cztery monografi e. Ukazały się również 
dwa numery Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies oraz osiem numerów internetowego 
Kwartalnika Antymonopolowo-Regulacyjnego (iKAR). 

W roku 2016 zorganizowano cztery krajowe konferencje lub seminaria naukowe. Członkowie 
CARS wysłuchali także czterech kolejnych wykładów gościnnych wybitnych przedstawicieli nauki 
prawa ochrony konkurencji z zagranicy, przybyłych na zaproszenie CARS. Przez cały rok 2016 
CARS kontynuował również warsztaty dla sędziów Sądu Antymonopolowego i pracowników Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Przeprowadzone zostało także jedno szkolenie 
zlecone przez UOKiK. 

Całkowicie nowym elementem działalności CARS są sektorowe laboratoria badawczo-szko-
leniowe – w roku 2016 powołano do życia trzy takie laboratoria. 

2. Projekty badawcze

Jesienią 2015 r. CARS otrzymał zlecenie zrealizowania do 30 czerwca 2016 r. dwóch pro-
jektów badawczych:
a)  pt. Kompleksowa analiza orzecznictwa Prezesa UOKiK oraz sądów rozpatrujących sprawy 

z odwołania od decyzji UOKiK (Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – „SOKiK”, Sąd 
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Apelacyjny w Warszawie i Sąd Najwyższy) co do kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa 
UOKiK w postępowaniach w sprawach praktyk ograniczających konkurencję;

b)  pt. Kompleksowa analiza orzecznictwa Prezesa UOKiK oraz sądów rozpatrujących sprawy 
z odwołania od decyzji UOKiK (Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – „SOKiK”, Sąd 
Apelacyjny w Warszawie i Sąd Najwyższy) co do kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa 
UOKiK w postępowaniach w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Raporty z obu projektów badawczych zostały przedstawione Zleceniodawcy w terminie, ale 

nie zostały odebrane do końca 2016 r. ze względu na toczący się między UOKiK i CARS spór co 
do wysokości wynagrodzenia, jakie UOKiK jest gotów za nie zapłacić. 

3. Działalność doradcza (ekspertyzy naukowe) 

3.1.  Ocena nowelizacji rumuńskiej ustawy nr 321/2009 w sprawie sprzedaży produktów 
żywnościowych z punktu widzenia jej zgodności z prawem Unii Europejskiej 
oraz w świetle doświadczeń polskich 

Ekspertyza została sporządzona na zamówienie IMS Consulting z/s w Krakowie na potrzeby 
rumuńskiej sieci handlowej CEO PROFI Rom Food srl. Celem ekspertyzy była analiza nowelizacji 
rumuńskiej ustawy nr 321/2009 w sprawie sprzedaży produktów żywnościowych z punktu widze-
nia jej zgodności z prawem Unii Europejskiej oraz w świetle doświadczeń polskich. Ekspertyza 
została wykonana w formie opinii na temat zgodności nowelizacji rumuńskiej ustawy nr 321/2009 
w sprawie sprzedaży produktów żywnościowych z prawem Unii Europejskiej oraz w formie dyskusji 
warsztatowej ekspertów polskich z przedstawicielami zamawiającego i raportu prezentującego do-
robek tej dyskusji. Opinię sporządził dr Dominik Wolski (JM Polska) przy współpracy prof. dr. hab. 
Tadeusza Skocznego (Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania 
UW), dr. Macieja Bernatta (Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania 
UW), dr. Jana Markiewicza (Kancelaria Wardyński i Wspólnicy), mec. Jarosława Sroczyńskiego 
(Kancelaria Markiewicz Sroczyński) i dr. Jana Walulika (CARS, Wydział Zarządzania UW). 

3.2.  Status  spółki  spin-off  utworzonej  przy  współudziale  spółki  celowej  uczelni 
w świetle przepisów o defi nicji MŚP w kontekście ubiegania się o pomoc publiczną

Ekspertyza została sporządzona na zlecenie Instytutu Badań Stosowanych Politechniki 
Warszawskiej. Jej przedmiotem było określenie statusu spółki spin-off utworzonej przy współudziale 
spółki celowej uczelni w świetle przepisów dotyczących defi nicji MŚP w kontekście ubiegania się 
o pomoc publiczną. W szczególności, celem ekspertyzy było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy 
powołanie nowej spółki (typu spin-off) z udziałem spółki celowej uczelni wyższej (utworzonej na 
podstawie art. 86a ustawy o szkolnictwie wyższym w celu prowadzenia komercjalizacji pośredniej) 
wraz z innymi podmiotami o statusie mikro-, małego- lub średniego przedsiębiorstwa, w sytuacji, 
gdy nowo powołana spółka spełnia wielkościowo kryteria MŚP, pozwoli zachować nowej spółce 
status MŚP, pomimo udziału w niej spółki celowej uczelni na poziomie nieprzekraczającym od-
powiednio 25 lub 50% kapitału lub głosów. 

Przedstawiona w ekspertyzie argumentacja pozwala stwierdzić, że spółkę spin-off utworzo-
ną przez spółkę celową uczelni można będzie uznać za MŚP pod następującymi warunkami: 
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spin-off spełnia kryteria „przedsiębiorstwa” w rozumieniu prawa unijnego; spółka celowa uczelni 
(traktowana jako uczelnia wyższa nienastawiona na zysk) posiada w niej poniżej 50% praw głosu 
lub udziałów bądź akcji i jednocześnie nie zachodzą żadne inne okoliczności z art. 3 ust. 3 za-
łącznika I do rozporządzenia 651/2014, pozwalające na stwierdzenie powiązania. Ponadto nowa 
spółka spin-off musi spełniać ilościowe kryteria MŚP, tj. nie przekraczać pułapów zatrudnienia 
oraz pułapów fi nansowych, wymienionych w art. 2 załącznika I do rozporządzenia 651/2014, przy 
uwzględnieniu relacji z innymi udziałowcami lub akcjonariuszami. 

Ekspertyzę sporządziła r. pr. Justyna Kulawik-Dutkowska (doktorantka w Katedrze Prawnych 
Problemów Administracji i Zarządzania WZ UW), przy współudziale i pod nadzorem prof. dr 
hab. Tadeusza Skocznego (Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego WZ UW).

3.3.  Kwalifi kacja fi nansowania inwestycji dworcowych ze środków publicznych, w tym UE, 
pod kątem występowania pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE 

Ekspertyza została sporządzona na zlecenie Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna. 
Jej celem było określenie czy publiczne fi nansowanie inwestycji w zakresie modernizacji dworców 
kolejowych stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Celem ekspertyzy było również udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy wsparcie dla 
takich inwestycji powinno być zgłoszone Komisji Europejskiej zgodnie z art. 108 ust. 3 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz przepisami rozporządzenia 2015/1589.

Autorem ekspertyzy jest dr Stefan Akira Jarecki (koordynator sektora transportu kolejowego 
w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych).

3.4.  Prawne aspekty możliwości przenoszenia numerów strefowych abonenckich usług 
specjalnych (AUS)

Ekspertyza została sporządzona na zlecenie Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu 
Badawczego. Sporządzony raport nt. Prawnych aspektów możliwości przenoszenia numerów 
strefowych abonenckich usług specjalnych (AUS) będzie częścią szerszego opracowania przy-
gotowywanego przez Instytut Łączności.

Autorem ekspertyzy jest prof. dr hab. Stanisław Piątek (Kierownik Katedry Prawnych Problemów 
Administracji i Zarządzania Wydziału Zarządzania UW).

3.5.  Prawne aspekty uporządkowania zasad wykorzystywania numeracji na cele świad-
czenia usług Premium Rate

Ekspertyza została sporządzona na zlecenie Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu 
Badawczego. Sporządzony raport nt. Prawnych aspektów uporządkowania zasad wykorzystywa-
nia numeracji na cele świadczenia usług Premium Rate będzie częścią szerszego opracowania 
przygotowywanego przez Instytut Łączności.

Autorem ekspertyzy jest prof. dr hab. Stanisław Piątek (Kierownik Katedry Prawnych Problemów 
Administracji i Zarządzania Wydziału Zarządzania UW).
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4. Publikacje 

4.1.  Adam Doniec, Stosowanie kar pieniężnych w unijnym i polskim prawie konku-
rencji w świetle wymogów ochrony praw człowieka, „Podręczniki i Monografi e” 
CARS (20), Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2015 

Przedmiotem pracy jest prawna analiza norm regulujących stosowanie kar pieniężnych 
w unijnych i polskich postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji pod kątem przestrzegania 
standardów ochrony praw człowieka. Podstawowy cel tej pracy stanowi odpowiedź na pytanie, 
czy w polskim i unijnym systemie stosowania kar pieniężnych za naruszenie prawa konkurencji 
respektowane są wymogi ochrony praw człowieka. Żeby odpowiedzieć na to pytanie autor przed-
stawia znaczenie i zakres wybranych praw człowieka, a następnie wskazuje (po krótkiej analizie 
norm regulujących stosowanie kar pieniężnych przez organy ochrony konkurencji), które elementy 
systemu stosowania kar pieniężnych w unijnym i polskim prawie konkurencji mogą potencjalnie 
zagrażać wybranym prawom. Analiza ta pozwala na wyciągnięcie wniosków czy istniejące systemy 
stosowania kar pieniężnych w unijnym i polskim prawie konkurencji wymagają zmian i jak daleko 
idące powinny być to zmiany, żeby standardy ochrony wskazanych praw człowieka zostały speł-
nione. Przedmiotem analizy są następujące prawa człowieka: zasada pewności prawa, zasada 
równości, prawo do sądu, prawo do rzetelnego procesu i zasada ne bis in idem. W końcowej części 
pracy autor zastanawia się ponadto nad zasadnością kryminalizacji naruszeń prawa konkurencji.

4.2.  Anna Piszcz i Dominik Wolski (red.), Dochodzenie przed sądem polskim rosz-
czeń odszkodowawczych z tytułu reguł konkurencji, „Podręczniki i Monografi e” 
CARS (19), Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2016

Książka pt. Dochodzenie przed sądem polskim roszczeń odszkodowawczych z tytułu re-
guł konkurencji jest rezultatem pracy zespołu autorów analizującego postanowienia dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych 
przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa 
konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego (tzw. 
dyrektywy odszkodowawczej) oraz możliwości ich transpozycji do prawa polskiego.

W książce autorzy podsumowują dotychczasowy stan wiedzy o egzekwowaniu reguł konku-
rencji na drodze prywatnoprawnej oraz podejmują próbę rozwiązania zasadniczych problemów 
transpozycji postanowień dyrektywy do prawa polskiego. Poszczególne rozdziały zawierają kry-
tyczną ocenę postanowień dyrektywy, a przy tym istotną ich część poświęcono rekomendacjom 
dla krajowego ustawodawcy. Autorzy zakładają, że książka może być istotnym materiałem w me-
rytorycznej dyskusji o zmianach prawa polskiego dotyczących egzekwowania reguł konkurencji 
na drodze prywatnoprawnej. Ponadto w założeniu autorów książka może pomóc w transpozycji 
dyrektywy 2014/104/UE – prawidłowej i takiej, która zapewni możliwość skutecznego dochodzenia 
roszczeń wynikających z naruszenia reguł konkurencji w Polsce.
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4.3.  Anna Fornalczyk i Tadeusz Skoczny (red.), Economics of Competition Protection. Vertical 
Restraints/Ekonomia ochrony konkurencji. Ograniczenia wertykalne, „Podręczniki 
i Monografi e” CARS (22), Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2016

Książka prezentuje dorobek międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych 
(CARS) WZ UW. Konferencja, która odbyła się w dniach 13–14 października w Warszawie, zgro-
madziła wybite grono prawników ze Stanów Zjednoczonych, Komisji Europejskiej oraz wielu innych 
praktyków z państw członkowskich Unii Europejskiej zajmujących się prawem konkurencji. Obecni 
byli również przedstawiciele świata naukowego z Polski i z zagranicy. Uczestnicy i uczestniczki 
konferencji wykazali się aktywnym udziałem w dyskusjach panelowych, wygłosili referaty nauko-
we, a także skorzystali z okazji, aby wymienić się opiniami i doświadczeniem zawodowym. […] 
cechą szczególną wyróżniającą tę publikację jest to, iż prezentuje ona nie tylko teoretyczne, ale 
również praktyczne podejście w zakresie stosowania ekonomii przy wdrażaniu prawa konkurencji. 
Ponadto, książka ta jest pierwszą tego rodzaju publikacją w Polsce, prezentującą zarówno krajo-
wy, jak i zagraniczny dorobek, który przedstawia optymalne wykorzystanie analiz ekonomicznych 
i stosowanie narzędzi przez organy ochrony konkurencji w administracyjnym procesie decyzyjnym, 
a następnie podczas kontroli sądowej.

4.4.  Tadeusz Skoczny (red.), Przemiany w polskim sektorze pocztowym, „Podręczniki 
i Monografi e” (23), Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2016

Książka jest pokłosiem I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Przemiany w polskim 
sektorze poczto wym, zorganizowanej przez Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych 
Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego pod patro natem honorowym Prezesa UKE 
oraz patronatem CARS, Krajowej Izby Radców Prawnych, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 
oraz Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych.

W książce opublikowane zostały referaty konferencyjne i teksty dodatkowe, w których poru-
szone zostały m.in. problemy:
a) pozaregulacyjnej ingerencji państwa na rynku usług pocztowych, w tym zagadnienia pomocy 

publicznej dla fi rm sektora pocztowego, 
b) fi nansowych i regulacyjnych warunków liberali zacji rynku usług pocztowych czy 
c) zapewnienia świadczenia powszechnych usług pocztowych. 

W książce opublikowano „Program” konferencji oraz „Bibliografi ę prawa pocztowego w Polsce”.

4.5. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS) (www.yars.wz.uw.edu.pl) 

Oba numery YARS z 2016 r. – 2016, vol. 9(13) i 2006, vol. 9(14) – były numerami regularny-
mi. Zostały w nich opublikowane artykuły akademików z Albanii, Gruzji, Kosowa, Polski, Słowacji, 
Ukrainy, USA i Węgier. 

4.6. internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (www.ikar.wz.uw.edu.pl) 

Rok 2016 był kolejnym rokiem rozwoju iKAR-a. Zostało opublikowanych osiem numerów 
tego periodyku. Cztery z nich były numerami „ogólnymi”, zawierającymi teksty o różnej tematyce 
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z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów (numery 1(5), 3(5), 5(5), 6(5)). Pozostałe czte-
ry numery były dedykowane regulacjom w sektorach transportowym (nr 2(5)), energetycznym 
i lotniczym (nr 4(5)), telekomunikacyjnym (nr 7(5)) oraz life science (farmaceutycznym i opieki 
zdrowotnej (nr 8(5)).

5. Konferencje 

5.1.  Konferencja naukowa CARS pn. Dochodzenie przed sądem polskim roszczeń 
odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkurencji

W dniu 20 kwietnia 2016 r. odbyła się konferencja naukowa CARS poświęcona problemom 
Dochodzenia przed sądem polskim roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł kon-
kurencji, w trakcie której dyskutowano nad wybranymi założeniami i problemami implementacji 
dyrektywy odszkodowawczej (2014/104/UE), będącymi przedmiotem książki pt. Dochodzenie 
przed sądem polskim roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkurencji, pod 
red. Anny Piszcz i Dominka Wolskiego, wydanej w serii „Podręczniki i Monografi e” CARS (21) 
(zob. wyż. pkt 4.2.).

W dwóch sesjach – moderowanych przez Prof. Stanisława Sołtysińskiego oraz Sędzię 
Katarzynę Lis-Zarrias – Autorzy książki przedstawili swoje ustalenia poznawcze i propozycje im-
plementacyjne, nad którymi odbyła się otwarta dyskusja. 

5.2. Krajowa Konferencja Konsumencka 

Wydarzeniem roku 2016 w obszarze ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce była 
Krajowa Konferencja Konsumencka (KKK). Jej inicjatorami i organizatorami były CARS i Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach, przy współpracy z UOKiK. Patronem KKK była natomiast spółka 
Tauron Sprzedaż.

KKK odbyła się w dniach 9–10 maja 2016 r. Jej celem była wymiana doświadczeń i możliwość 
kontaktu przedsiębiorców, prawników oraz ekonomistów ze wszystkimi najważniejszymi organi-
zacjami zajmującymi się ochroną praw konsumentów w kraju oraz z przedstawicielami wymiaru 
sprawiedliwości. Pozwoliła ona podsumować dorobek nauki w zakresie praw konsumentów oraz 
zidentyfi kować aktualne i przyszłe wyzwania stojące przed nauką i praktyką zarówno prawa, jak 
i ekonomii.

Konferencja objęła cztery obszary tematyczne: (1) Klauzule abuzywne; (2) Zakaz naruszania 
zbiorowych interesów konsumenckich; (3) Ekonomia ochrony konsumentów; (4) Ochrona praw 
konsumentów w sektorze energetycznym. 

Materiały kongresowe zostały opublikowane w tomie: Marzena Czarnecka, Tadeusz Skoczny 
(red.), Prawo konsumenckie w praktyce, C.H. Beck, Warszawa 2016. 

5.3. Antitrust Aviation Seminar – Seminarium Lotnicze 

W dniu 12 października 2016 r. odbyło się na Wydziale Zarządzania UW seminarium lotni-
cze organizowane przez CARS pod patronatem Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Polskich Linii 
Lotniczych LOT. Wydarzenie było poświęcone tematyce antymonopolowej w dziedzinie lotnictwa 
cywilnego. Jego celem były dyskusja i porównanie europejskiej i amerykańskiej perspektywy 
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wybranych kwestii antymonopolowych, w tym m.in.: (a) relacji między polityką antymonopolową 
i lotniczą oraz regulacją ekonomiczną w lotnictwie cywilnym; (b) konkurencji między lokalnymi 
a międzynarodowymi systemami transportu lotniczego i jej wpływowi na strategie linii lotniczych; 
(c) wpływu polityki antymonopolowej na tworzenie i działalność aliansów lotniczych; (d) perspek-
tywy antymonopolowej w relacjach miedzy liniami a portami lotniczymi. 

Podczas seminarium wystąpili: Prof. Michael Jacobs (DePaul University, Chicago), Prof. Marek 
Żylicz, dr Izabella Szymajda-Wojciechowska (Urząd Lotnictwa Cywilnego, Wiceprezes), dr Agnieszka 
Kunert-Diallo (Polskie Linie Lotnicze LOT), dr Filip Czernicki (Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty 
Lotnicze”) i dr Jan Walulik (CARS).

5.4. Konferencja pn. Kontrola sądowa decyzji Prezesa UKE

W dniu 6 grudnia 2016 r. CARS oraz Kancelaria Modzelewska & Paśnik zorganizowały 
na Wydziale Zarządzania UW konferencję poświęconą kontroli sądowej decyzji Prezesa UKE. 
Konferencja składała się z dwóch paneli. 

Pierwszy był poświęcony kwestiom dowodowym, w tym: (a) trudnościom w ustalaniu powodów 
konkretnych rozstrzygnięć Prezesa UKE; (b) niejawności materiału dowodowego dla adresatów 
decyzji; (c) ciężarowi dowodowemu w postępowaniu sądowym w sprawie z odwołania od decyzji 
Prezesa UKE, jeżeli odwołujący wnosi o uchylenie decyzji; (d) roli biegłych/ekspertów prywatnych. 

Panel drugi był poświęcony charakterowi wyroków zmieniających i uchylających decyzje 
Prezesa UKE, w tym: (a) dopuszczalności uchylenia decyzji w przypadku wnoszenia o jej zmia-
nę; (b) skutkom wyroku zależnie od charakteru uchylanej decyzji (decyzji deklaratoryjnej, decyzji 
kształtującej); (c) skuteczności ochrony praw odwołującego; (d) skutkom wyroku uchylającego 
lub zmieniającego decyzję. 

6. Wykłady gościnne 

6.1.  Prof. dr Peter Behrens, The Continuing Relevance of Ordoliberal Thinking in 
European Competition Policy and Law

W serii wykładów gościnnych Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych poświę-
conych aksjologii ochrony konkurencji, 27 stycznia 2016 r. naszym gościem był Prof. dr Peter 
Behrens z University of Hamburg (1984–2006) i Europa-Kolleg Hamburg. Wygłosił on wy-
kład nt. utrzymującego się znaczenia szkoły ordoliberalnej w europejskiej polityce i prawie 
konkurencji. 

Prof. Behrens wykłada również gościnnie na Central European University (Budapest), University 
of St. Gallen (Szwajcaria) i w College of Europe (Brugia). 

6.2.  Prof. dr Michael Jacobs, The Durability of the Chicago School in Antitrust: What 
Accounts for it?

W ramach cyklu wykładów gościnnych Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych 
poświęconych aksjologii ochrony konkurencji, 11 października 2016 r. gościliśmy w CARS 
prof. Michaela Jacobsa z DePaul University Chicago. Wygłosił on wykład nt. znaczenia szkoły 
chicagowskiej dla ochrony konkurencji. Prof. Jacobs jest uznanym ekspertem prawa konkurencji 
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w USA. Jego artykuły były publikowane w najbardziej prestiżowych periodykach amerykańskich 
m.in. w Antirust Law Journal i Yale Law Journal oraz cytowane przez Sąd Najwyższy USA. Prof. 
Jacobs jest także profesorem na uniwersytetach w Australii i w Chinach. 

7. Laboratoria 

W roku 2016 powołane zostały do życia trzy laboratoria badawczo-szkoleniowe, stanowiące 
specjalną formę realizacji statutowych zadań CARS w obszarach sektorów regulowanych i szcze-
gólnych – Laboratorium Lotnictwa Cywilnego, Laboratorium Rynku Pocztowego oraz Laboratorium 
Transportu Kolejowego i Publicznego Transportu Zbiorowego. Laboratoria rozpoczęły swoją działal-
ność od budowy zespołów współpracowników oraz przygotowania planów działania. Laboratorium 
Lotnictwa Cywilnego zorganizowało pierwsze seminarium lotnicze – naukowe Antitrust Seminar 
– i podjęło prace nad organizacją w październiku 2017 konferencji międzynarodowej – Airline 
Regulatory and Antitrust Conference. 
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