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Zaproszenie do składania tekstów do zeszytu 4/2023 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. Czwarty zeszyt regulacyjny iKAR w 2023 r. koncentrować się będzie na nieuczciwych 

praktykach stosowanych w relacjach między przedsiębiorcami. Stanowią one problem 

występujący powszechnie w całym łańcuchu dostaw, a jego źródłem jest dysproporcja w sile 

przetargowej stawiająca słabszą stronę w pozycji zależności ekonomicznej. Nieuczciwe 

praktyki są stosowane w wertykalnych relacjach business-to-business (B2B), a także w 

relacjach horyzontalnych między konkurentami. Problem jest widoczny również na rynku 

cyfrowym, co zostało podkreślone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym (akt o rynkach 

cyfrowych), tzw. Digital Markets Act, które weszło w życie 1 listopada 2022 r. 

Przedmiotem numeru mogą być w szczególności następujące obszary merytoryczne:  

• publicznoprawne i prywatnoprawne mechanizmy przeciwdziałania nieuczciwym 

praktykom B2B; 

• ochrona słabszych uczestników rynku cyfrowego przed nadużywaniem silnej 

pozycji przez platformy internetowe przewidziana w Digital Markets Act; 

• wykładnia i stosowanie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o 

przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w 

obrocie produktami rolnymi i spożywczymi implementującej przepisy dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w 

http://ikar.wz.uw.edu.pl/
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sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w 

łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych przez Prezesa UOKiK (m.in. 

katalog zakazanych praktyk, pojęcie przewagi kontraktowej, zakres podmiotowy 

ustawy); 

• praktyka orzecznicza Prezesa UOKiK w sprawach zatorów płatniczych; 

• nieuczciwe praktyki zwalczane na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (m.in. opłaty półkowe).  

 

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, 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 

 

Teksty mogą być przesłane w j. polskim lub j. angielskim przez autorów polskich i 

zagranicznych. Redakcja może również podjąć decyzję o zaproponowaniu autorom 

przetłumaczenia wybranych artykułów naukowych z j. polskiego na j. angielski. 

 

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). 

 

https://ikar.wz.uw.edu.pl/dla-autorow/standardy-redakcyjne.html
https://ikar.wz.uw.edu.pl/dla-autorow/standardy-redakcyjne.html
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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 1/2023 ukaże się do 30 czerwca 2023 r.  

Termin nadsyłania tekstów upływa 31 marca 2023 r.  

 

dr Magdalena Knapp, Uniwersytet w Białymstoku 

Redaktor prowadząca 

Prosimy o przesyłanie tekstów na adres: m.knapp@uwb.edu.pl 

 

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

