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Koniec roku – w oczekiwaniu na nowe wyzwania
(od redaktorów numeru)

Końcówka roku, w szczególności grudzień, to czas tradycyjnych podsumowań. Również treść 
niektórych zamieszczonych w niniejszym numerze iKAR-a tekstów ma charakter podsumowu-
jący. Miniony rok to bowiem niewątpliwie czas w dużym stopniu zdominowany przez pandemię. 
Przykładem mogą być refl eksje dotyczące pomocy publicznej w działalności lotniczej w UE, które 
w części dotyczą także realiów pandemicznych, czy też sprawozdanie z konferencji naukowej zor-
ganizowanej w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Dotyczyła ona wprawdzie 
prawnych i praktycznych aspektów turystyki i rekreacji, ale czynniki te w bardzo dużym stopniu 
obejmowały wpływ pandemii na omawiane na konferencji zagadnienia. 

Redaktorzy numeru nie chcieliby jednak pozwolić na całkowitą dominację zarówno tematów 
pandemicznych, jak rozliczeń z mijającym rokiem. Warto spojrzeć w przyszłość i zastanowić się nad 
tym, jaka tematyka może być wiodącą w nadchodzącym roku. Mając na względzie wszechobecny 
temat zmian klimatycznych, bez wątpienia wszelkie wątki dotyczące rynku energetycznego oraz 
działań, jakie podejmowane są w tym obszarze w celu oddalenia wizji katastrofy klimatycznej, będą 
obecne w nadchodzącym roku. Zapowiedzią tego są także artykuły, jakie znalazły się w bieżącym 
numerze iKAR-a, dotyczące solidarności energetycznej jako ogólnej zasady prawa Unii Europejskiej 
oraz kompetencji organów antymonopolowych na rynkach regulowanych w kontekście rynku ciepła. 
Poza wymienionymi tematami energetycznymi, bez wątpienia prawników praktykujących oraz pi-
szących o prawie konkurencji zainteresują refl eksje dotyczące zmian w polskim prawie konkurencji 
oraz praktyki stosowania tego prawa przez polski organ antymonopolowy. Jak wynika z tekstu po-
święconego temu tematowi, czeka nas w tym zakresie bez wątpienia nie mało wyzwań. Tematami 
dopełniającymi zawartość bieżącego numeru iKAR-a, które niewątpliwie nie stracą na aktualności 
w nadchodzącym roku, są zagadnienia dotyczące instrumentów płatniczych oraz hotelarstwa. 

Zgodnie z ideą nierozpamiętywania przeszłości, która przyświeca słowu wstępnemu redakto-
rów prowadzących do ostatniego numeru iKAR-a w tym roku, życzymy wszystkim spojrzenia raczej 
w przyszłość, nie w przeszłość. Czeka nas tam z pewnością wiele wyzwań. Życzymy wszystkim, 
aby nadchodzący rok, a zarazem kolejny rok w historii iKAR-a, który zgodnie z ogłoszoną w tych 
dniach nową listą czasopism punktowanych otrzymał 40 pkt, był ciekawy w jak najlepszym zna-
czeniu tego słowa. Cieszymy się z uzyskanych przez iKAR-a punktów, w dużym stopniu dzięki 
wysokiemu poziomowi publikowanych na jego łamach tekstów oraz z nadzieją patrzymy w przy-
szłość. Zachęcamy też Państwa do życzliwej, ale też niepozbawionej krytycznego spojrzenia 
lektury publikowanych na łamach iKAR-a tekstów. 
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