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Zaproszenie do składania tekstów do zeszytu nr 2/2023 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. Drugi zeszyt antymonopolowy iKAR w 2023 r. koncentrować się będzie wokół hasła 

„Ekonomia i rynek a stosowanie prawa konkurencji”. Jesteśmy świadkami dynamicznych 

zmian w gospodarce światowej, a także w gospodarkach państw członkowskich Unii 

Europejskiej i na rynku wewnętrznym UE. Zmiany te są wypadkową wielu czynników, w tym 

procesów związanych z rozwojem technologii (np. digitalizacja), zmian na scenie politycznej 

(np. Węgry, Wielka Brytania, Włochy), jak i innych, niekiedy gwałtownych wydarzeń, do 

których zaliczyć można pandemię wirusa COVID-19 czy wojnę w Ukrainie. Prawo ochrony 

konkurencji, jak żadna z dziedzin prawa, jest ściśle powiązane z ekonomią i rynkiem. W 

konsekwencji trudno, zwłaszcza w czasach tak dynamicznie następujących zmian, w tym 

niepewności, niestabilności i nadchodzącego (lub już obecnego) kryzysu energetycznego, nie 

postawić sobie pytania o to, jak w takiej sytuacji jest lub powinno być stosowane prawo 

konkurencji. W szczególności w jaki sposób, w jakim stopniu i czy w ogóle wymienione wyżej 

czynniki powinny mieć wpływ na praktykę stosowania prawa konkurencji przez organy 

antymonopolowe i sądy. 

 

iKAR jest periodykiem, który zawsze łączył w sobie elementy prawa i ekonomii, jak również 

posiadał formułę pozwalającą na szybkie pokazywanie reakcji środowiska teoretyków i 

praktyków na dynamicznie zmieniającą się sytuację. Dlatego też nr 2/2023 iKAR-a poświęcony 

jest temu, w jaki sposób opisane powyżej, a także inne, nie wymienione tam procesy, mogą lub 
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powinny mieć wpływ na stosowanie prawa konkurencji. Pojawia się tutaj szereg zagadnień 

wartych zbadania, w tym: 

• na ile skutki ekonomiczne i rynkowe brane były i brane są obecnie pod uwagę przy 

stosowaniu prawa konkurencji, w szczególności w praktyce orzeczniczej organów 

antymonopolowych i sądów, a na ile o treści wydawanych orzeczeń decyduje wyłącznie 

spełnienie przesłanek formalno-prawnych; 

• czy economic approach pozostaje wyłącznie popularnym w niektórych kręgach, ale  

niezrealizowanym postulatem, czy też można dostrzec przejawy takiego podejścia w 

przywołanej powyżej praktyce orzeczniczej;  

• wpływ polityki gospodarczej państwa na stosowanie prawa konkurencji (m.in. rola tzw. 

narodowych championów, przedsiębiorców z sektorów strategicznych, itp.); 

• jakie wady i zalety ma ekonomiczne podejście do stosowania prawa konkurencji, 

zwłaszcza w czasach kryzysów i dynamicznych przemian rynkowych; 

• czy podejście ekonomiczne i formalno-prawne muszą kolidować lub się wzajemnie 

wykluczać; 

• czy obowiązujące i nowo wprowadzane regulacje prawne (m.in. prawo UE) pozwalają 

na bardziej ekonomiczne stosowanie prawa konkurencji; 

• czy dynamiczne zmiany na rynku (np. digitalizacja) oraz gwałtowne wydarzenia 

wywołują potrzebę bardziej ekonomicznego (w konsekwencji elastycznego) stosowania 

prawa konkurencji, czy też prowadzą do wzrostu roli legalizmu (m.in. potrzeba 

stabilności, pewności, jednolitości). 

 

Powyżej zaprezentowane zostały wyłącznie przykładowe zagadnienia i pytania, jakie mogą być 

zaadresowane w tekstach opublikowanych w numerze 2/2023 iKAR-a. Jednak już one same w 

sobie mogą wywołać kontrowersje i stanowić asumpt do dyskusji, która może toczyć się na 

łamach iKAR-a. Dlatego intencją stojącą za ich przedstawieniem była wyłącznie próba 

zainspirowania wymienionej dyskusji, a nie ukształtowanie jej w ramach przedstawionych 

zagadnień. Redakcja iKAR-a, w tym redaktor prowadzący, gorąco zachęcają do publikowania 

tekstów mieszczących się w ramach tematu wiodącego, ale także w większy lub mniejszy 

sposób z nim powiązanych.  

 

Powyższe zagadnienia mogą być prezentowane w artykułach naukowych w ujęciu krajowym 

(niekoniecznie polskim), europejskim (UE), światowym (globalnym), w tym także w 

perspektywie prawno-porównawczej.  
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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 konkurencji, 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 

Do przesyłanych artykułów należy dołączyć spis treści, streszczenie i listę słów kluczowych w 

języku polskim i angielskim oraz kod(y) JEL. Ponadto prosimy o wskazanie tytułu tekstu po 

angielsku.  

Każdy tekst powinien być również opatrzony notką wskazującą na afiliację autora, numer 

ORCID i jego adres e-mail (przeznaczony do upublicznienia). 

 

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

i zagranicznych. Redakcja może również podjąć decyzję o przetłumaczeniu wybranych 

artykułów naukowych z j. polskiego na j. angielski. 

 

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 nr 2/2023 ukaże się do 30 kwietnia 2023 r. 

Termin nadsyłania tekstów upływa 31 stycznia 2023 r.  

 

dr Dominik Wolski 

Redaktor prowadzący 

Prosimy o nadsyłanie tekstów na adres e-mail: dominik.wolski@akademiagornoslaska.pl 

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

