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Zaproszenie do składania tekstów  

do zeszytu 3/2018 iKAR  

(usługi turystyczne) 

 

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS), działające w ramach 

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, zaprasza autorów do składania tekstów 

do kolejnego numeru "internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego" 

(iKAR): usługi turystyczne.  

I. Trzeci zeszyt iKAR koncentrować się będzie wokół problematyki usług turystycznych. 

Uchwalona ponad 20 lat temu ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, 

będąca najważniejszym aktem prawnym dla tego sektora, odegrała kluczowe znaczenie w 

kształtowaniu się obecnego modelu świadczenia usług turystycznych w Polsce, w 

szczególności tych, które przybierają postać zorganizowanych imprez turystycznych. Ustawa 

ta była wielokrotnie nowelizowana, a obecnie po raz kolejny przechodzi proces istotnej 

transformacji. Rezultatem obowiązku implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i 

powiązanych usług turystycznych, uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG, są prace nad 

projektem ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, 

który jest procedowany obecnie w sejmie 

(http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1784). Przyjęte w nim rozwiązania 

wywołują wiele dyskusji zarówno w środowisku przedsiębiorców działających w sektorze 

usług turystycznych, nie tylko organizatorów turystyki, ale także w branży ubezpieczeniowej 

istotnie zaangażowanej w zabeczenia finansowe przedsiębiorców turystycznych, jak i 

akademików. Rozwiązania te prowadzą także do istotnej przebudowy obowiązujących 

obecnie ram prawnych świadczenia szeroko pojętych usług turystycznych. Z powyższych 

względów wiele zagadnień wartych jest przedyskutowania na łamach iKAR-a.  

http://ikar.wz.uw.edu.pl/
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Świadczenie usług turystycznych, w szczególności w formie zorganizowanych imprez 

turystycznych w wielu obszarach wpisuje się w zagadnienia poruszane na łamach iKAR-a. W 

tym kontekście w szczególności wymienić należy: działalność regulowaną, jaką jest 

organizowanie imprez turystycznych, problematykę ochrony konkurencji na rynku usług 

turystycznych, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, a także istotny obszar ochrony 

konsumenta (klienta) korzystającego z usług turystycznych. Każdy z wymienionych obszarów 

warty jest przedyskutowania zarówno w kontekście obowiązujących obecnie ram prawnych i 

praktyki świadczenia usług turystycznych, jak i w szczególności mając na uwadze 

nadchodzące zmiany.   

Przyjęcie wiodącej tematyki numeru nie wyklucza możliwości publikowania w numerze 

3/2018 także artykułów poświęconych innym problemom.   

 

Ponadto, tradycyjnie łamy iKAR są otwarte dla glos i omówień najnowszych orzeczeń sądów 

europejskich i krajowych, przeglądów orzecznictwa i praktyki decyzyjnej, wykraczających 

także poza przyjętą dla numeru 3/2018 tematykę. Oczekujemy recenzji najnowszych 

publikacji z zakresu prawa i ekonomii ochrony konkurencji, a także sprawozdań z istotnych 

wydarzeń w sferach pozostających w zakresie tematyki iKAR.  

 

II. Nadsyłane teksty powinny odpowiadać standardom redakcyjnym iKAR, określonym na 

stronie http://ikar.wz.uw.edu.pl/ikar.php?ikar=104 (Uwaga! Od 2016 r. nastąpiły istotne 

zmiany w standardach opracowania tekstów). 

Do przesyłanych artykułów należy dołączyć streszczenie i listę słów kluczowych w języku 

polskim i angielskim, ponadto prosimy o wskazanie tytułu po angielsku.  

Każdy artykuł powinien być również opatrzony notką wskazującą na afiliację autora i jego 

adres e-mail (przeznaczony do upublicznienia). 

 

III. Do nadsyłania tekstów przeznaczonych do publikacji w iKAR zapraszamy pracowników 

naukowych, w tym także doktorantów, oraz profesjonalistów (sędziów, adwokatów, radców 

prawnych, konsultantów prawnych i ekonomicznych) zainteresowanych tematyką pisma.  

 

Artykuły naukowe podlegają recenzowaniu w trybie podwójnej anonimowej recenzji, zgodnie 

z przyjętym przez redakcję regulaminem recenzyjnym. 

 

http://ikar.wz.uw.edu.pl/ikar.php?ikar=104
http://ikar.wz.uw.edu.pl/ikar.php?ikar=101
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Przypominamy, że od 2015 r. iKAR znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW 

(5 pkt). 

 

IV. Zeszyt 3/2018 ukaże się w maju 2018 r. Termin nadsyłania tekstów upływa 1 marca 2018 

roku.  

 

Dr Dominik Wolski 

Redaktor prowadzący  

wolski_d@yahoo.pl 
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