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Zaproszenie do składania tekstów do zeszytu 6/2022 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.  Szósty zeszyt antymonopolowy iKAR w 2022 r. koncentrować się będzie na kwestiach 

dotyczących nadzoru nad koncentracjami przedsiębiorców oraz nadzoru nad 

inwestycjami zagranicznymi (FDI). 

 

Związane z tym tematem zagadnienia dotyczące reguł kontroli koncentracji lub inwestycji 

zagranicznych mogą być prezentowane w artykułach naukowych w ujęciu krajowym (nie tylko 

polskim), europejskim (UE), światowym (globalnym), w tym także w perspektywie prawno-

porównawczej. Do publikacji, obok artykułów naukowych, mogą być składane przeglądy 

prawa lub orzecznictwa, glosy i omówienia wyroków/decyzji, recenzje i omówienia książek 

oraz sprawozdania z konferencji i seminariów naukowych (krajowych i międzynarodowych). 

 

II.  Składane prace mogą dotyczyć przykładowo następujących zagadnień szczegółowych: 

 Postanowienia Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sygn. akt XVII Amo 1/21 z 

dnia 8 kwietnia 2021 roku, dotyczącego wstrzymania wykonania decyzji Prezesa 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 5 lutego 2021 r., Nr DKK-34/2021 

 Oceny przez Prezesa UOKiK zaistnienia skutków skoordynowanych koncentracji 

przedsiębiorców w ramach wydawanych przez ten organ decyzji administracyjnych 

 Wyroku Sądu Unii Europejskiej w sprawie T-425/18 dotyczącego oddalenia wniesionej 

przez Altice Europe skargi na decyzję Komisji Europejskiej, na mocy której nałożono 

na tę spółkę grzywny w związku z przejęciem PT Portugal 
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 Podejścia organów ochrony konkurencji do tzw. killer aquisitions 

 Wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących stosowania art. 22 Rozporządzenia 

139/2004 oraz decyzji Komisji Europejskiej z 19.4.2021 r., nr M.10188, dotyczącej 

koncentracji Illumina/Grail 

 Szeroko pojętych elementów nadzoru nad koncentracjami przedsiębiorców 

sprawowanego przez Prezesa UOKiK, Komisję Europejską  

 Szeroko pojętych elementów nadzoru organów nad inwestycjami zagranicznymi (FDI) 

 Relacji pomiędzy nadzorem nad inwestycjami zagranicznymi (FDI), a nadzorem nad 

koncentracjami przedsiębiorców (przykładowo sprawa dotycząca Vienna Insurance 

Group i AEGON) 

 

III. 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 kod(-y) JEL, streszczenie i listę słów kluczowych 

w języku polskim i angielskim, ponadto prosimy o wskazanie tytułu po angielsku.  

 

Każdy artykuł 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. 

 

V. Zeszyt 6/2022 ukaże się pod koniec października 2022 r. Termin nadsyłania tekstów 

upływa 30 lipca 2022 roku. 

 

Dr Dariusz Aziewicz  

Redaktor prowadzący  

darek.aziewicz@gmail.com  
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