
 

1 
 

 

 

 

XIX Festiwal Nauki – Warszawa 2015 

(www.festiwalnauki.edu.pl; festiwal@uw.edu.pl)  

 

 

Szanowni Państwo, drogie Koleżanki, drodzy Koledzy. 

 

Po raz kolejny odbywa się w Warszawie (w dnia 21.-25.09.2015 r.) Festiwal Nauki. CARS, 

reprezentując nasze wydziałowe środowisko akademickie, zgłosił na Festiwal pięć spotkań 

pod wspólnym tytułem „Antymonopolowe five o’clock”, w ramach których mieć będą 

miejsce szczególne prezentacje i ożywiona – miejmy nadzieję – dyskusja, obrazująca ciekawe 

problemy i dorobek CARS oraz innych środowisk.   

Lista wszystkich spotkań Festiwalu zostanie opublikowana w „Gazecie Wyborczej”. 

Liczymy, że na Szturmową 1/3 zawita wielu zainteresowanych Warszawiaków. Spotkania 

będą odbywały się od poniedziałku (21.09.) do piątku (25.09.) w godzinach od 17.00 do 

19.00 w Auli C naszego Wydziału.    

Do aktywnego udziału w spotkaniach zaprosiliśmy naszych doktorantów, kolegów z innych 

uczelni oraz praktyków. Byłoby nam miło, gdyby w spotkaniach wzięli także udział liczni 

inni pracownicy, doktoranci i studenci naszego.  

Zapraszamy!  

 

Przygotowaliśmy następujące spotkania.  

 

1.Poniedziałek 21.09. Spotkanie nt. „Internet rzeczy. Czy będą nas leczyć komputery?”. 

Organizatorem i moderatorem spotkania jest dr Ewa M. Kwiatkowska z Akademii Leona 

Koźmińskiego.  W programie spotkania m.in. wystąpienie i dyskusja (z udziałem lekarza i 

handlowca) nt. istoty Internetu rzeczy, relacji między Internetem rzeczy a zdrowiem oraz 

barier i zagrożeń korzystania z aplikacji i urządzeń peryferyjnych (z prezentacją tychże).       
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2.Wtorek 22.09. Spotkanie nt. „Zrównoważone zamówienia publiczne. Cena, jakość, 

etyka?”. Organizatorem i moderatorem spotkania jest dr Maciej Bernatt (adiunkt w 

Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego WZ UW). W programie spotkania m.in. 

wystąpienia i dyskusje (z udziałem Fundacji CentrumCSR.PL) dotyczące głównie znaczenia 

cen i etyki w zamówieniach publicznych. 

 

3.Środa 23.09. Spotkanie nt. „Obowiązek dostaw leków. Jak zagwarantować, żeby służył 

głównie chorym?”. Organizatorem i moderatorem spotkania jest mec. Marcin Kolasiński z 

Kancelarii Prawnej Kierzkowska, Rutkowska, Kolasiński (doktorant w Zakładzie 

Europejskiego Prawa Gospodarczego WZ UW).  W programie spotkania m.in. poszukiwanie 

odpowiedzi na pytanie, czy w świetle Prawa farmaceutycznego obowiązek dostaw leków to  

obowiązek zaopatrywania każdego w każdych ilościach i w każdym czasie?. 

 

4. Czwartek 24.09. Spotkanie nt. „Restrukturyzacja LOT a pomoc publiczna. Czy i dlaczego 

państwo może wspierać linie lotnicze?”. Organizatorem i moderatorem spotkania jest 

Wojciech Podlasin, doktorant w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego WZ UW, a 

równocześnie prawnik w Kancelarii Prawnej Linklaters. W programie spotkania m.in. analiza 

procesu restrukturyzacji PLL LOT z wykorzystaniem pomocy publicznej (za zgodą Komisji 

Europejskiej), na tle procesu restrukturyzacji Cyprus Airlines, którego wsparcie przez rząd 

cypryjski Komisja uznała za niezgodne z rynkiem wewnętrznym.  

 

5. Piątek 25.09. Spotkanie nt. „Rozwój handlu międzynarodowego przez Internet – 

wyzwania dla prawa konkurencji”. Organizatorem i moderatorem spotkania jest dr Bartosz 

Targański (SGH oraz Kancelaria Prawna Clifford Chance). W programie spotkania m.in. 

wystąpienie i dyskusja wokół internetowego handlu międzynarodowego z perspektywy 

zarówno klientów, jak i dostawców.  

 

Do zobaczenia w każdym lub dowolnym dniu, na wszystkich lub 

poszczególnych spotkaniach!  

 

Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny 

Dyrektor CARS 

Opiekun merytoryczny spotkań. 


