
 

Centrum Studiów 
Antymonopolowych i Regulacyjnych  

 
CARS powstało w 2007 r. jako grupa badawcza 
pracowników naukowych WZ UW, innych 
wydziałów UW i innych uczelni polskich. 
W dorobku CARS szczególne miejsce zajmują 
publikacje książkowe (dzisiaj już 18) oraz 
periodyki. CARS wydaje od 2008 r. Yearbook of 
Antitrust and Regulatory Studies (YARS) 
(www.yars.wz.uw.edu.pl, a od 2012 r. 
internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i 
Regulacyjny (iKAR www.ikar.wz.uw.edu.pl).  
Powadzi także badania naukowe i świadczy 
usługi doradcze w formie ekspertyz nauko-
wych, dostępnych potem publicznie ze strony 
www.cars.wz.uw.edu.pl/ekspertyzy. Organizu-
je konferencje naukowe o wymiarze między-
narodowym (np. ASCOLA Conference Warsaw 
2014 (www.ascola-conference-warsaw.2014. 
wz.uw.edu.pl) lub krajowym (np. Pierwszy  
Polski Kongres Prawa Konkurencji 2015 
(www.1pkpk.wz.uw.edu.pl). Oferuje studia po-
dyplomowe (www.aris.wz.uw.edu.pl) i Otwar-
te Seminarium Doktoranckie (OSD). 
Współpracuje z UOKiK oraz polskimi organami 
regulacyjnymi (UKE, URE, UTK, ULC i KRRiT). 
Z dniem 1.10.2014 r. CARS zostało przekształ-
cone w odrębną jednostkę organizacyjną WZ 
UW o charakterze naukowo-badawczym, 
zajmującą się ekonomią i prawem ochrony 
konkurencji i regulacji sektorowych. Konty-
nuuje i intensyfikuje działalność na wszystkich 
ww. polach badawczych i doradczych w 
obszarze ochrony konkurencji i konsumentów 
i regulacji sektorów infrastrukturalnych. 

 

 
 
 
 

Jak do nas trafić: 

 
 
Dojazd autobusami: 174, 193 – przystanek 
Orzycka. 
 
Można także dojść od metra Służew (około 10 
minut) lub dojechać autobusem 193 (trzy 
przystanki). 
 
 
Zgłoszenia uczestnictwa w Wykładzie 
prosimy przesyłać na adres e-mail: 
cars@wz.uw.edu.pl do dnia  
11 listopada 2015 r.   
 

 
  

zaprasza na  
4. Wykład Gościnny CARS 
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 Wykłady gościnne CARS 

 

Niektóre pytania, na które zamierza 
odpowiedzieć prof. Rajmund Molski  

Czy przedsiębiorstwa o statusie tzw. 
narodowych czempionów powinny powstawać 
same z siebie, czy raczej aktywną rolę w 
procesie ich tworzenia i wzrostu powinny 
odgrywać władze publiczne, i na czym 
ewentualnie to wsparcie miałoby polegać? 
Jakie są praktyczne doświadczenia we 
wdrażaniu polityki promowania narodowych 
czempionów przez różne państwa 
(jurysdykcje)? Czy polityka ta da się pogodzić z 
prawem i polityką konkurencji? To tylko 
niektóre z pytań w niegasnącej debacie nt. 
jednego z najbardziej kontrowersyjnych 
obszarów polityki gospodarczej. W imię 
racjonalizacji tej polityki warto poszukiwać 
odpowiedzi na te pytania. Temu też ma służyć 
prezentowany wykład.  

 

Dotychczasowe wykłady gościnne:  
3. Prof. dr hab. Andrzej Wróbla (Sędzia 
Trybunału Konstytucyjnego), Swobody unijne a 
prawa podstawowe po Traktacie z Lizbony 
(6.06.2013)  

2. Zbigniew Grycan (Grycan Lody od Pokoleń), 
Jak odnieść sukces na konkurencyjnym rynku? 
(22.05.2013 r.) 

1. Eduardo Pereira (PETRA Brazil), 
International Upstream 1. Investments: Legal 
Framework (1.03.2013) 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Ostatnie publikacje zwarte CARS. 
Seria: Studia i Monografie 

Antymonopolowe i Regulacyjne 
 

18. M. Michałek, Right to Defence in EU 
Competititon law: The Case of Inspections, 
Warszawa 2015.  

17. R. Molski, Prawne i ekonomiczne aspekty 
polityki promowania narodowych 
czempionów, Warszawa 2015.  
16. K. Stolarski, Zakaz nadużywania pozycji 
dominującej na rynkach telekomunikacyjnych 
w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2015.  
15.  Telecommunications Regulation in Poland. 
Edited by Stanisław Piątek, Warszawa 2013.  
14. M. Chołodecki, Kontrola sądowa decyzji 
Prezesa Urzędu, Komunikacji Elektronicznej, 
Warszawa 2013.  

13. Polish Airports in the European Union – 
Competitive Challenges, Regulatory 
Requirements and Development Perspectives. 
Edited bby F. Czernicki and T. Skoczny, 
Warszawa 2013.  

12. A. Jurkowska-Gomułka, Publiczne I 
prywatne egzekwowanie zakazów praktyk 
ograniczających konkurencję, Warszawa 2013. 

11. A. Bolecki, Wymiana informacji między 
konkurentami w ocenie organów ochrony 
Konkurencji, Warszawa 2013.  

 

Te i wcześniejsze publikacje zwarte i periodyki 
są do nabycia w “Księgarni Wydziałowej 
Tomasz Biel”; 02-678 Warszawa, ul. 
Szturmowa 3; (22)55.34.146; 501.367.976.  


