
 

1 

 

 

 
 

 

 

 

Zaproszenie do składania tekstów do zeszytu 6/2021 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. Szósty zeszyt antymonopolowy iKAR w 2021 r. zogniskowany będzie na 

pozaekonomicznych aspektach, celach czy też wartościach wpływających na stosowanie 

lub tworzenie prawa i polityki konkurencji. 

Związane z tym tematem zagadnienia w zakresie praktyk ograniczających konkurencję oraz 

kontroli koncentracji przedsiębiorstw mogą być prezentowane w artykułach naukowych 

w ujęciu krajowym (niekoniecznie polskim), europejskim (UE, OECD), światowym 

(globalnym), w tym także w perspektywie prawno-porównawczej. Do publikacji – obok 

artykułów naukowych – mogą być składane także przeglądy prawa lub orzecznictwa, glosy 

i omówienia wyroków/decyzji, recenzje i omówienia książek, a także sprawozdania 

z konferencji i seminariów naukowych o charakterze krajowym i międzynarodowym.  

Mile widziane są nie tylko prace dotyczące analizy oraz oceny szeroko pojętych praktyk 

decyzyjnych tudzież dorobku orzeczniczego, ale również źródeł prawa stanowionego, 

competition advocacy, aktów planistycznych etc. 

 

II. Składane prace mogą dotyczyć przykładowo następujących zagadnień szczegółowych: 

 realizacja ochrony środowiska poprzez instrumenty prawa i polityki konkurencji, nie 

wyłączając klauzuli przekrojowej, zasady zrównoważonego rozwoju czy też 

odbudowy różnorodności biologicznej; 
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 bezpieczeństwo narodowe, zarówno w ramach danego sektora, ale też związane z 

obroną narodową – jako sfery wyłączone spod reżimu antymonopolowego lub 

przeciwnie, objęte szczególnym zainteresowaniem, interwencjonizmem lub 

protekcjonizmem, ze strony organów tworzących lub stosujących prawo i politykę 

konkurencji;  

 ochrona zdrowia jako aspekt pozaekonomiczny uwzględniany w aktach prawa i 

polityki konkurencji, niekoniecznie zawężany do rynków usług i produktów 

medycznych; 

 ochrona partykularnych interesów na poziomie regionalnym, krajowym, 

ponadnarodowym jako wyzwanie prawa i polityki konkurencji albo prawo i polityka 

konkurencji jako narzędzie ich ochrony; 

 „polityczne imponderabilia” wpływające na prawo i politykę konkurencji rozumiane 

jako wynik nacisków politycznych, ale z drugiej strony „polityczność” jako wdrażanie 

aprobowanych kierunków rozwoju reżimu antymonopolowego zgodnych z aktualnymi 

preferencjami światopoglądowymi decydentów; 

 odejście, lub potrzeba odejścia, od paradygmatu ekonomicznego (skoncentrowanego 

na more economic approach) czy też skwantyfikowanego dobrobytu konsumentów w 

źródłach stanowionego i stosowanego prawa i polityki konkurencji; 

 ochrona innych pozaprawnych celów i wartości, jak np. uczciwość (fairness), 

prywatność, moralność, w działalności państw, organizacji międzynarodowych oraz 

ich organów z zakresu prawa i polityki konkurencji. 

 

III. 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 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). 

 

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.  

http://ikar.wz.uw.edu.pl/dla-autorow/standardy-redakcyjne.html
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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. 

 

V. Zeszyt 6/2021 ukaże się z końcem września 2021 r. Termin nadsyłania tekstów upływa 

30 czerwca 2021 roku. 

 

dr Kamil Dobosz 

Katedra Polityk Regulacyjnych UEK w Krakowie 

Redaktor prowadzący 

kd1906@op.pl 
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