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Zaproszenie do składania tekstów do zeszytu nr 5/2023 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. I. Piąty zeszyt antymonopolowy iKAR w 2023 r. będzie poświęcony wielopłaszczyznowej 

problematyce sądownictwa Unii Europejskiej i państw członkowskich oraz ich 

orzecznictwa z zakresu szeroko rozumianego prawa ochrony 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: 

 wpływ orzecznictwa na przyszłe decyzje organów ochrony konkurencji, jak i na projektowane 

akty krajowego i unijnego prawa powszechnie obowiązującego, ale również instrumentów 

prawa miękkiego; 
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 (ko)relacja, różnice a ”dialog” pomiędzy sądami i orzecznictwem w ramach 

publicznoprawnego i prywatnoprawnego wdrażania reguł konkurencji;  

 (ko)relacja, różnice a ”dialog” pomiędzy sądami orzekającymi w sprawach ochrony 

konkurencji – krajowymi, unijnymi i z różnych państw członkowskich; 

 systemowa ocena działalności sądownictwa orzekającego w sprawach z zakresu ochrony 

konkurencji wraz z postulatami zmian; 

 analiza i propozycje ekstrapolacji rozwiązań z sądów krajowych do unijnych i vice versa; 

 uwzględnianie, ocena i wykładnia pojęć oraz instytucji prawa ochrony konkurencji w 

orzecznictwie sądów jedynie wpadkowo zajmującymi się nimi (m.in. w sprawach karnych, 

dotyczących zamówień publicznych, prawa pracy czy prawa własności intelektualnej); 

 wpływ implementacji Dyrektywy ECN+ lub jej braku na sądownictwo; 

 ocena modelu trybu prejudycjalnego w sprawach z zakresu ochrony konkurencji 

angażującego Trybunał Sprawiedliwości bez Sądu; 

 dobre i złe praktyki w działalności sądów unijnych i państw członkowskich, a także w sferze 

rozwiązań ustrojowych; 

 wpływ orzecznictwa sądów w odniesieniu do poszczególnych czynności organów ochrony 

konkurencji takich jak m.in. oszacowanie szkody, wymiar kary czy zakres kontroli u 

przedsiębiorcy; 

 ocena rozwiązań ustrojowych sądownictwa dla publicznoprawnego i prywatnoprawnego 

wdrażania reguł konkurencji; 

 kwalifikacje składów sędziowskich względem złożoności problematyki spraw z zakresu 

ochrony konkurencji, możliwości szkoleń, sądy-sędziowie wyspecjalizowani, dobór sędziów 

do danej kategorii spraw, włączenie ławników czy ławników-ekspertów (np. ekonomistów) do 

składu sędziowskiego. 

 

III. Nadsyłane teksty powinny odpowiadać standardom redakcyjnym iKAR, określonym na 

stronie http://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. 
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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.  

 

Artykuły naukowe podlegają recenzowaniu w trybie podwójnej anonimowej recenzji, zgodnie 

z przyjętym przez redakcję regulaminem recenzyjnym 

 

V. Zeszyt 5/2023 ukaże się na początku września 2023 r. 

Termin nadsyłania tekstów upływa 15 maja 2023 roku. 

 

dr Kamil Dobosz 

Katedra Polityk Regulacyjnych UEK w Krakowie 

Redaktor prowadzący 

kd1906@op.pl 
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