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Zaproszenie do składania tekstów do zeszytu nr 3/2022 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. Trzeci zeszyt antymonopolowy iKAR w 2022 r. koncentrować się będzie wokół tematyki 

roli, jakie pełnią sądy w egzekwowaniu prawa ochrony konkurencji. Wskazany powyżej 

obszar ujmowany jest bardzo szeroko. Chodzi zatem nie tylko o rolę, jaką przykładowo pełnią 

sądy powszechne w polskim modelu postępowania antymonopolowego lub też w 

dochodzeniu roszczeń prywatnoprawnych wynikających z naruszenia prawa ochrony 

konkurencji, ale także każdy inny przypadek, w którym orzeczenie sądu w jakiejkolwiek 

sprawie może mieć pośredni lub bezpośredni skutek dla egzekwowania reguł konkurencji. 

Ponadto, w zamyśle redaktora niniejszego numeru iKAR-a, bardzo cenne byłyby teksty 

zawierające ujęcie porównawcze, wskazujące na wady i zalety omawianego systemu w 

danym obszarze egzekwowania reguł konkurencji. Dlatego też hasłem wiodący tego numeru 

iKAR-a jest „Rola sądu w prawie ochrony konkurencji”. Czy dany model postępowania i 

przewidziana w nim rola sądu służy najlepiej celom realizowanym przez prawo konkurencji? 

Czy skład sądu jest optymalny z punktu widzenia prawa konkurencji, którego egzekwowanie 

łączy w sobie nie tylko elementy prawne, ale nieodzowne elementy ekonomii? Jaki model 

zapewnia sprawiedliwe i bezstronne rozstrzygnięcie sprawy antymonopolowej? To zaledwie 

niektóre z przykładowych pytań, na które odpowiedzi mogą poszukiwać autorzy tekstów 

zawartych w tym numerze iKAR-a.  
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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 www.ikar.wz.uw.edu.pl w zakładce: https://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, numer 

ORCID i jego 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 

 

IV. Zeszyt nr 3/2022 ukaże się do 30 czerwca 2022 r. 

Termin nadsyłania tekstów upływa 31 marca 2022 r.  

 

dr Dominik Wolski 

Redaktor prowadzący  

 

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

http://www.ikar.wz.uw.edu.pl/
https://ikar.wz.uw.edu.pl/dla-autorow/regulamin-recenzyjny.html

