
 

1 

 

 

  
 

 

 

 

Zaproszenie do składania tekstów do zeszytu nr 4/rok 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.  

 

I. Czwarty zeszyt antymonopolowy iKAR w 2021 r. koncentrować się będzie wokół tematyki 

prywatnoprawnego dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa konkurencji (private 

antitrust enforcement). Hasło przewodnie tego numeru to „Private antitrust enforcement – czy 

tutaj zaszła zmiana?” Od przyjęcia, a następnie implementacji tzw. dyrektywy 

odszkodowawczej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26 

listopada 2014 r.) minęło kilka lat. Z pewnością jest to okres ciągle zbyt krótki, aby dokonać 

pełnej oceny jej skuteczności, a w szczególności odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w istocie 

droga prywatnoprawna stała się (może stać się) drugim obok publicznoprawnego filarem 

egzekwowania prawa konkurencji. Z drugiej jednak strony zarówno w polskiej praktyce, jak i 

w innych krajach Unii Europejskiej pojawiają się kolejne sprawy sądowe, w których 

dochodzone są roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem prawa 

konkurencji. Jaka jest ich skala? Czy jest to już choćby w części bezpośredni skutek 

wymienionej wyżej dyrektywy, czy też jest to zjawisko wywołane wzrastającą popularnością 

private enforcement, niezależnie od regulacji prawnych przyjętych w wyniku implementacji 

dyrektywy? Czy sądy, w szczególności niewyspecjalizowane (jak w przypadku Polski) radzą 

sobie z tego typu postepowaniami, czy też wymagana byłaby rewizja w zakresie organów 

sadowych właściwych w tego rodzaju postepowaniach? Jak często w tego rodzaju 

postepowaniach pojawia się obrona przez wskazywanie na przerzucenie nadmiernego 
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obciążenia (passing on defense)? Jak funkcjonuje w praktyce odpowiedzialność w ramach 

grupy kapitałowej czy też zdolność do dochodzenia roszczeń przez pośrednio 

poszkodowanego? To tylko niektóre zagadnienia, które mogą być przedmiotem dyskusji 

zawartej w artykułach publikowanych na łamach czwartego numeru iKAR-a w roku 2021. 

Jest to już moment, w którym warto pokusić się o wstępną ocenę funkcjonowania przepisów 

wprowadzonych do prawa państw członkowskich UE w wyniku implementacji dyrektywy, a 

być może także o propozycję zmian, wszędzie tam gdzie taka zmiana wydaje się być 

potrzebna.  

Powyższe zagadnienia mogą być prezentowane w artykułach naukowych w ujęciu krajowym 

(niekoniecznie polskim), europejskim (UE), światowym (globalnym), w tym także w 

perspektywie prawno-porównawczej.  

Przyjęcie wiodącej tematyki numeru nie wyklucza możliwości opublikowania w numerze 

także artykułów poświęconych innym problemom.  

Ponadto, tradycyjnie łamy iKAR są otwarte dla glos i omówień najnowszych orzeczeń sądów 

europejskich i krajowych, przeglądów orzecznictwa i praktyki decyzyjnej, wykraczających 

także poza przyjętą dla numeru tematykę. Oczekujemy recenzji najnowszych publikacji z 

zakresu prawa i ekonomii ochrony konkurencji, a także sprawozdań z istotnych wydarzeń w 

sferach pozostających w zakresie tematyki iKAR.  

 

II. 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 spis treści, streszczenie i listę słów kluczowych 

w języku polskim i angielskim oraz kod(y) JEL.  

Ponadto prosimy o wskazanie tytułu tekstu po angielsku.  

Każdy tekst powinien być również opatrzony notką wskazującą na afiliację autora, jego nr 

ORCID i adres e-mail (przeznaczony do upublicznienia). 

 

III. 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/dla-

autorow/regulamin-recenzyjny.html). 

http://ikar.wz.uw.edu.pl/dla-autorow/standardy-redakcyjne.html
http://ikar.wz.uw.edu.pl/dla-autorow/regulamin-recenzyjny.html
http://ikar.wz.uw.edu.pl/dla-autorow/regulamin-recenzyjny.html
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IV. Zeszyt nr 4/2021 ukaże się w czerwcu 2021 r.  

Termin nadsyłania tekstów upływa 31.03.2021 r.  

 

dr Dominik Wolski 

Redaktor prowadzący  

 

Prosimy o nadsyłanie tekstów na adres e-mail: dominik.wolski@gwsh.pl  

 


