
 

_______________________________________ 

ul. Jana Dekerta 18, 30-703 Kraków, tel. +48 603 766 295, www.allerhand.pl, instytut@allerhand.pl 

KRS: 0000364125; NIP: 6762429176; REGON: 121345308 

INSTYTUCJE PRAWA OCHRONY KONKURENCJI  

Kongres Allerhanda, Warszawa 7- 8 czerwca 2022 

 
CALL FOR PAPERS 

 
Instytut Allerhanda wraz z Partnerami organizuje Kongres Instytucje Prawa Ochrony 
Konkurencji 2022, którzy poprzedzony jest konkursem Call for Papers. Zapraszamy 
ekspertów oraz praktyków prawa i/lub ekonomii do zgłaszania abstraktów i artykułów 
prezentujących wyniki ich badań i doświadczeń dotyczących legislacji, funkcjonowania 
prawa oraz instytucji ochrony konkurencji w Polsce i w Unii Europejskiej. 
Najwyżej ocenione prace zostaną przedstawione w trakcie drugiego dnia Kongresu przed 
audytorium składającym się z przedstawicieli środowiska naukowego i biznesowego. 
Najlepsze prace uzyskają również możliwość publikacji w monografii pokonferencyjnej lub 
punktowanym czasopiśmie prawniczym. 

 
 

Termin nadesłania call for papers do 1 maja 2022 r. instytut@allerhand.pl 
 

 

O KONGRESIE ALLERHANDA „INSTYTUCJE PRAWA OCHRONY KONKURENCJI” 

Celem Kongresu jest stworzenie forum do dyskusji interdyscyplinarnej i porównawczej w zakresie 
doświadczeń oraz ograniczeń instytucji prawnych zapewniających stosowanie reguł ochrony 
konkurencji na rynkach Unii Europejskiej. W dyskusji tej nie może zabraknąć uwag przedstawicieli 
ekonomii (perspektywa interdyscyplinarna) oraz przede wszystkim spojrzenia na problemy wolnej, 
uczciwej i efektywnej konkurencji ze strony świata biznesu (perspektywa praktyczna). 

Instytucje ochrony konkurencji stanowią warunek progowy dla rozwoju polskich przedsiębiorstw i ich 
konkurowania z często silniejszymi ekonomicznie podmiotami zagranicznymi. Wykonywanie 
uprawnień przez państwowe organy antymonopolowe musi przy tym podlegać kontroli sądowej w 
celu zapewnienia legalności ich działań. W tym kontekście niezbędna staje się dyskusja nad 
ewolucją modelu instytucji zajmujących się ochroną konkurencji w Polsce, w szczególności w świetle 
polskich doświadczeń UAM/UOKiK oraz europejskiego rozwoju prawa konkurencji (m.in. Dyrektywa 
ECN+). 

REKOMENDOWANA PROBLEMATYKA ARTYKUŁÓW 

Tematy, które są szczególnie rekomendowane do podjęcia przez prelegentów, obejmują 
następujące zagadnienia: 
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1. ekonomiczne, prawne i instytucjonalne uwarunkowania ochrony konkurencji: między 
ekonomizacją a realizacją polityki antymonopolowej nakierowanej na wzmacnianie krajowej 
przedsiębiorczości [opracowania teoretyczne, porównawcze lub interdyscyplinarne]; 

2. ekonomiczna i prawna analiza modelu polityki antymonopolowej na rynku Unii Europejskiej 
[raporty krajowe lub opracowania teoretyczne/porównawcze]; 

3. relacje pomiędzy krajowymi i unijnymi organami ochrony konkurencji: ochrona polskich 
przedsiębiorców na krajowym i zagranicznych rynkach; 

4. funkcjonowanie instytucji ochrony konkurencji z perspektywy biznesu; 

5. narzędzia wykrywania karteli i innych naruszeń prawa antymonopolowego, w szczególności 
w ujęciu porównawczym; 

6. inne aktualne problemy instytucji i prawa ochrony konkurencji, w tym analizy branżowe. 

 

FORMAT KONFERENCJI:   Konferencja odbędzie się w trybie stacjonarnym w Warszawie.  

 

HARMONOGRAM CALL FOR PAPERS 

− do 1 maja 2022 r. : osoby zainteresowane zapraszamy do nadsyłania abstraktów (maksymalnie 1000 

słów) lub pełnych, niepublikowanych wcześniej artykułów na adres e-mail: instytut@allerhand.pl ; 

• w treści wiadomości prosimy podać swoje imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy lub zawodowy, 

afiliację oraz numer telefonu; 

• Możliwe jest także zgłoszenie artykułu bez prezentacji konferencyjnej jedynie do publikacji; 

− do 15 maja 2022 r. skontaktujemy się z autorami zakwalifikowanych prac; 

− 8 czerwca 2022 r. – wygłoszenie referatu; 

− do 31 grudnia 2022 r. – publikacja artykułów po pozytywnej recenzji w czasopiśmie Głos Prawa – 

Allerhand Law Review (40 pkt. MNiSW), IKAR® Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy 

i Regulacyjny (40 pkt MNiSW) lub w monografii pokonferencyjnej/w innym czasopiśmie. 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

Prof. dr hab. Konrad Kohutek (przewodniczący), prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer, dr hab. 
Małgorzata Podrecka, dr hab. Arkadiusz Radwan, dr Wojciech Rogowski, dr Ariel Mucha (sekretarz, 
tel. kontakt:606 859 575), dr Marcin Mazgaj (sekretarz, tel. kontakt: 608 044 866), Gabriela 
Sosińska (organizator wydarzenia, tel. kontakt: 664 567 848). 

 

ORGANIZATOR: 

Instytut Allerhanda, w ramach grantu DIALOG 

PARTNERZY:  

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  

Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów 
Antymonopolowych i Regulacyjnych 
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