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Zaproszenie do składania tekstów do zeszytu nr 5/2022 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. Piąty zeszyt antymonopolowy iKAR w 2022 r. koncentrować się będzie na aktualnych 

problemach i wyzwaniach związanych z koniecznością zapewnienia skutecznej i efektywnej 

ochrony konsumentom na rynku finansowym, w tym także związanych z dynamicznym 

rozwojem nowych technologii i ich upowszechnieniem w usługach konsumenckich. W 

szczególności będą w nim poruszone następujące kwestie:  

Aktualne wyzwania stanowienia i stosowania prawa rynku finansowego  

Instytucjonalna ochrona konsumenta w Polsce i innych krajach  

Egzekwowanie konsumenckiego prawa usług finansowych  

Nowe technologie na rynku usług finansowych 

Manipulacje i nadużycia na rynku finansowym  

Polityka compliance w instytucjach finansowych  

Mechanizmy ochrony konsumentów i klientów na rynku finansowym 

Najnowsze orzecznictwo TSUE dotyczące konsumenckich usług finansowych 

Nadzór nad praktykami rynkowymi przedsiębiorców wobec konsumentów  

Rozstrzyganie sporów na rynku finansowym i dochodzenie roszczeń  

Wpływ pandemii COVID-19 na rynek finansowy i sytuację konsumentów 

Efektywność alternatywnych metod rozstrzygania sporów  konsumenckich  

Społeczna odpowiedzialność biznesu a ochrona konsumentów 

Cyfrowa odporność operacyjna dla sektora finansowego (DORA) 

Ryzyko braku zgodności w instytucjach finansowych 
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Cyberbezpieczeństwo na rynku finansowym  

Zwalczanie kredytów zagrożonych (ang. non performing loans - NPL) 

 

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 konsumentów, a także sprawozdań z istotnych wydarzeń w 

obszarach 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 kod(-y) JEL, 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). 

 

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. 

 

IV. Zeszyt 5/2022 ukaże się do 30 września 2022 r.  

Termin nadsyłania tekstów upływa 30.06.2022 r.  

Dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, prof. UWr 

Redaktor prowadzący  

edyta.rutkowska-tomaszewska@uwr.edu.pl 
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