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-conferencewarsaw.2014. wz.uw.edu.pl) lub krajowym (np.
Pierwszy Polski Kongres Prawa Konkurencji 2015
(www.1pkpk.wz.uw.edu.pl). Oferuje studia podyplomowe (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 przekształcone w odrębną jednostkę organizacyjną WZ
UW o charakterze naukowo-badawczym,
zajmującą się ekonomią i prawem ochrony
konkurencji i regulacji sektorowych. Kontynuuje i intensyfikuje działalność na wszystkich
ww. polach badawczych i doradczych w
obszarze ochrony konkurencji i konsumentów
i regulacji sektorów infrastrukturalnych.

Jak do nas trafić:

zaprasza na
9. Wykład Gościnny CARS
Reflections on the role of
economics in the
interpretation of EU
competition law
Dr Kathryn McMahon

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
24 lutego 2017 r.
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Wykłady gościnne CARS
Wykład gościnny 8
For a number of years, the European Commission
has been championing a ‘more economic approach’
to the interpretation of EU competition law. Yet, at
the same time, the interpretative and institutional
questions raised by this recourse to ‘extra-judicial’
economic ‘text’ as a mode of judicial adjudication
are rarely considered or contested by EU
competition law courts and competition lawyers.
Dr Kathryn Mc Mahon will discuss whether the
interpretative practices of the European Courts
impose institutional limitations, and she will raise
broader questions of legitimacy and accountability,
on the court’s ability to adopt new economic
theories in adjudication.

Dotychczasowe wykłady gościnne:
8. Prof. Michael Jacobs, The Durability of the
Chicago School in Antitrust: What Accounts for it?
(11.10.2016 r.)

7. Prof. Peter Behrens, The Continuing
Relevance of Ordoliberal Thinking in European
Competition Policy and Law (27.01.2016 r.)
6. Prof. Paul Nihoul, Freedom of Choice as a
Possible Paradigm for Competition Law
(17.12.2015 r.)
5. Dr Marek Martyniszyn, How high (and far)
can you go? On fine-setting in cartel cases
involving vertically-integrated undertakings
and foreign sales (30.11.2015 r.)

Ostatnie publikacje zwarte CARS.
Seria: Studia i Monografie
Antymonopolowe i Regulacyjne
23. Przemiany w polskim sektorze pocztowym,
Warszawa 2016
22. Economics of Competition Protection.
Vertical
Restraints/Ekonomia
ochrony
konkurencji.
Ograniczenia
wertykalne,
Warszawa 2016
21. Dochodzenie przed sądem polskim roszczeń
odszkodowawczych z tytułu reguł konkurencji,
Warszawa 2016
20. A. Doniec, Stosowanie kar pieniężnych w
unijnym i polskim prawie konkurencji w świetle
wymogów ochrony praw człowieka, Warszawa
2015
19. P. Semeniuk, Koncepcja jednego organizmu
gospodarczego w prawie ochrony konkurencji,
Warszawa 2015
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.
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.

