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Zaproszenie do składania tekstów  

do zeszytu pocztowego IKAR nr 5/2021   

 

 

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS), działające w ramach 

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, zaprasza do współpracy przy 

tworzeniu kolejnego zeszytu "internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i 

Regulacyjnego" (iKAR) – w 2021 r. z „Serii regulacyjnej”.  

 

I. iKAR jest interdyscyplinarnym pismem, którego tematykę stanowią m.in. prawne  

i ekonomiczne aspekty ochrony konkurencji oraz regulacji sektorowej. Łamy iKAR 

otwarte są zatem tak dla artykułów, jak i dla mniejszych form publikacyjnych, 

podejmujących m.in. teoretyczne i praktyczne problemy sektora pocztowego w ujęciu 

prawnym oraz ekonomicznym. Publikacja w iKAR ma charakter open access journal 

(OA).  

 

II. Zapraszamy do składania tekstów odnoszących się do sektora pocztowego i kurierskiego. 

Teksty mogą mieć formę:  

 artykułów naukowych,  

 przeglądu prawa oraz innych regulacji prawnych, 

 przeglądu orzecznictwa (polskiego i unijnego), w tym glos do wyroków sądów 

krajowych i międzynarodowych, 

 tekstów obejmujących przegląd piśmiennictwa (recenzje), omówienia ważnych 

raportów lub dokumentów publicznych, 

 sprawozdań z debat i konferencji dotyczących sektora pocztowego. 

 

III. Przykładowa tematyka może obejmować zagadnienia dotyczące: 

 regulacji rynku pocztowego w Polsce, 

 doręczeń elektronicznych (usługa hybrydowa itp.), 

 urządzeń kluczowych i dostępu do nich,   

 pocztowej usługi powszechnej,  

 stosowania reguł konkurencji w sektorze pocztowym, 
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 nowych form prowadzenia działalności pocztowej. 

 

IV. Artykuły naukowe podlegają recenzowaniu w trybie podwójnej anonimowej recenzji, 

zgodnie z przyjętym przez redakcję regulaminem recenzyjnym. 

 

V. Przesyłane teksty powinny odpowiadać standardom redakcyjnym iKAR. Do przesyłanych 

artykułów należy dołączyć spis treści, 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 i jego 

adres e-mail (przeznaczony do upublicznienia). 

 

VI. Do nadsyłania tekstów przeznaczonych do publikacji w iKAR zapraszamy pracowników 

naukowych, w tym także doktorantów, profesjonalistów (sędziów, adwokatów, radców 

prawnych, konsultantów prawnych i ekonomicznych) oraz osoby zatrudnione w 

przedsiębiorstwach pocztowych, administracji sektorowej, zainteresowanych tematyką 

zeszytu.  

 

Osoby zainteresowane przygotowaniem jednej z mniejszych form np. omówienia (glosy) 

orzeczenia lub omówienia książki, ale niezdecydowane w sprawie przedmiotu takiego 

tekstu, mogą zgłaszać się do redaktora prowadzącego, który pomoże w ostatecznym 

wyborze przedmiotu publikacji.  

 

VII. Termin nadsyłania tekstów – 15.05.2020 roku.  

 

Redaktor prowadzący 

dr Mateusz Chołodecki 

mateusz.cholodecki@amu.edup.pl 
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