Zaproszenie do składania tekstów do zeszytu 2/2021 iKAR
(seria antymonopolowa)
Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS), działające w ramach
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, zaprasza autorów do składania tekstów
do kolejnego numeru "internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego"
(iKAR): seria antymonopolowa.
Drugi zeszyt antymonopolowy iKAR w 2021 r. koncentrować się będzie na stosowaniu

I.

prawa konkurencji w obliczu pandemii koronowirusa i innych stanów kryzysowych
w gospodarce.
Związane z tym tematem zagadnienia w zakresie praktyk ograniczających konkurencję oraz
prawa kontroli koncentracji mogą być prezentowane w artykułach naukowych w ujęciu
krajowym (niekoniecznie polskim), europejskim (UE), światowym (globalnym), w tym także
w perspektywie prawno-porównawczej. Do publikacji – obok artykułów naukowych – mogą
być składane także przeglądy prawa lub orzecznictwa, glosy i omówienia wyroków/decyzji,
recenzje i omówienia książek, a także sprawozdania z konferencji i seminariów naukowych
o charakterze krajowym i międzynarodowym.
Składane prace mogą dotyczyć przykładowo następujących zagadnień szczegółowych:

II.


historyczne przykłady podejścia do stosowania prawa konkurencji w obliczu sytuacji
kryzysowych w gospodarce;



ogólna wizja roli prawa konkurencji w obliczu kryzysu spowodowanego pandemią
koronowirusa i innych stanów kryzysowych w gospodarce,
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kategorie zachowań (porozumień, praktyk jednostronnych), do których w czasie
pandemii (lub w realiach post-pandemicznych) należałoby podchodzić mniej lub
bardziej restrykcyjnie;



ocena rozwiązań prawnych i wytycznych przyjmowanych w związku z zaistniałą
sytuacją kryzysową;



wystarczalność w czasie pandemii (lub w realiach post-pandemicznych) standardowych
procedur antymonopolowych i koncentracyjnych dla skutecznej realizacji celów prawa
konkurencji przy zagwarantowaniu praw uczestników postępowań.

III.

Nadsyłane teksty powinny odpowiadać standardom redakcyjnym iKAR, określonym

na stronie http://ikar.wz.uw.edu.pl/dla-autorow/standardy-redakcyjne.html.
Do przesyłanych artykułów należy dołączyć streszczenie i listę słów kluczowych w języku
polskim i angielskim, ponadto prosimy o wskazanie tytułu po angielsku.
Każdy tekst powinien być również opatrzony notką wskazującą na afiliację autora, numer
ORCID i jego adres e-mail (przeznaczony do upublicznienia).

IV.

Do nadsyłania tekstów przeznaczonych do publikacji w iKAR zapraszamy

pracowników naukowych, w tym także doktorantów, oraz profesjonalistów (sędziów,
adwokatów, radców prawnych, konsultantów prawnych i ekonomicznych) zainteresowanych
tematyką pisma.
Artykuły naukowe podlegają recenzowaniu w trybie podwójnej anonimowej recenzji, zgodnie
z przyjętym przez redakcję regulaminem recenzyjnym: : http://ikar.wz.uw.edu.pl/dlaautorow/regulamin-recenzyjny.html.

V.

Zeszyt 2/2021 ukaże się z końcem marca 2021 r. Termin nadsyłania tekstów upływa

31 grudnia 2020 roku.

Dr hab. Grzegorz Materna, Instytut Nauk Prawnych PAN
Redaktor prowadzący
g_materna@wp.pl
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