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Plany działalności Laboratorium Rynku Pocztowego 

w latach 2016 – 2018  

 

W TOKU  

1. Komentarz do Prawa Pocztowego  

W r. 2015 – w ramach szerszego projektu KOMENTARZE REGULACYJNE CARS – 

podjęta została inicjatywa przygotowania komentarza do Prawa Pocztowego. W międzyczasie 

opracowana została szczegółowa koncepcja tego przedsięwzięcia – jego zakres i zespół 

komentatorów. Komentarz zostanie opracowany pod red. dr Mateusza Chołodeckiego, prof. 

UwB dr hab. Anny Piszcz oraz prof. dr hab. Tadeusza Skocznego. Propozycja jego 

opublikowania w C.H. Beck została przyjęta przez Wydawnictwo. Konkretne prace nad 

komentarze rozpoczną się jesienią 2016 r.   

 

2. Zeszyt pocztowy iKAR  

Kolejny zeszyt pocztowy internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego 

(iKAR) zostanie opublikowany jako nr 4/2016. Redaktorem prowadzącym zeszytu będzie dr 

Mateusz Chołodecki. Call for Papers tego zeszytu zostanie opublikowany na początku 

września 2016 r.  

 

W PLANIE  

1. Krajowa Konferencja Pocztowa [nazwa wstępna]  

Laboratorium CARS będzie organizowało cyklicznie – co dwa lata –  Krajową Konferencję 

Pocztową (KKP), która powinna w krótkim czasie stać się wiodącą platformą dyskusyjną 

przedstawicieli wszystkich zainteresowanych środowisk (instytucji akademickich, praktyki i 

władz publicznych).  

Jest oczywiste, że pierwsza KKP powinna odbyć się już w 2017 r. – najlepiej jeszcze przed 

wakacjami. W budżecie CARS na 2017 r. nie ma jednak – i raczej nie będzie – środków 
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własnych, a więc musi ona być sponsorowana. Materiały pokonferencyjne każdej KKP mogą 

być opublikowane w formie odrębnej monografii lub w specjalnym zeszycie iKAR.  

 

2. Międzynarodowa Konferencja Pocztowa  

Laboratorium CARS powinno także organizować cyklicznie dużą konferencję 

międzynarodową, która powinna stać się z czasem wiodącą platformą dyskusyjną 

przedstawicieli wszystkich zainteresowanych środowisk (instytucji akademickich, praktyki i 

władz publicznych) pochodzących z różnych krajów. Doświadczenie uczy, że powinna to być 

konferencja skupiająca przedstawicieli państw naszego regionu, tj. Europy środkowo-

Wschodniej (państw grupy wyszehradzkiej, Bałtyku i Bałkanów, ew. także np. Ukrainy). 

Wtedy przyjadą na nią także zainteresowani ludzie z Zachodu.      

Materiały pokonferencyjne każdej takiej konferencji międzynarodowej mogą być 

opublikowane w formie odrębnej monografii lub w specjalnym zeszycie wydawanego przez 

międzynarodowego czasopisma naukowego Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 

(YARS).  

Pierwsza taka konferencja powinna odbyć się najpóźniej w 2018 r.  

 

W ZAMIERZENIACH  

1. Projekty badawcze (ew. badawczo-wdrożeniowe)  

Jak dotychczas CARS nie realizował żadnych projektów badawczych czy badawczo-

wdrożeniowych dotyczących problemów konkurencji i/lub regulacji w sektorze usług 

pocztowych. Projekty takie realizował np. w zakresie ochrony konkurencji (na zlecenie 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) czy konkurencji i regulacji w sektorze portów  

Lotniczych (na zlecenie Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze). Nabyte w ten sposób 

doświadczenia badawcze sprawiają, że CARS (w ramach Laboratorium Usług Pocztowych) 

może podjąć się realizacji zleconych projektów badawczych czy badawczo-wdrożeniowych 

dotyczących wybranych/najważniejszych problemów funkcjonowania, rozwoju i regulacji 

rynków pocztowych.   

Wraz z rozwojem Laboratorium Usług Pocztowych CARS będzie starało się także rozwijać 

badania naukowe i prace rozwojowe dotyczącego tego sektora z własnej inicjatywy. 
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2. Działalność doradcza  

W swej dotychczasowej działalności doradczej CARS przygotowało odpłatnie kilkanaście 

ekspertyz (opinii) naukowych na zlecenie podmiotów zewnętrznych (przedsiębiorców, 

banków, organizacji gospodarczych czy władz publicznych). Warunkiem podjęcia się przez 

CARS opracowania takiej ekspertyzy była wstępna (umowna) zgoda zleceniodawcy na jej 

opublikowanie na stronie internetowej CARS (www.cars.wz.uw.edu.pl/...).  

Warunek ten nie musi mieć zastosowania do usług doradczych świadczonych na rzecz firm, o 

ile podstawą tej działalności będzie szczególne i szeroko-zakrojone porozumienie o 

współpracy i będzie to wynikało z takiego porozumienia.   

 

3. Publikacje monograficzne 

CARS realizuje szeroko-zakrojonym program wydawniczy w serii „Podręczniki i Monografie 

CARS”. Na zlecenie lub przy wsparciu podmiotu wspierającego lub współpracującego na 

stałe z CARS mogą to być także podręcznik lub monografie poświęcone rynkowi usług 

pocztowych. 

 

4. Studia i szkolenia 

W swej normalnej działalności CARS prowadzi także szeroko-zakrojoną działalność 

szkoleniową. Dysponujemy programem „Studiów Podyplomowych ARIS”, który był już 

praktycznie realizowany dla sektora usług telekomunikacyjnych. Po odpowiednim 

dostosowaniu może on być w każdej chwili zrealizowany dla sektora usług pocztowych 

(nawet od semestru letniego 2017 r.).  

Na zlecenie podmiotów zewnętrznych (firm, urzędów, a nawet sądów) CARS realizował też 

szkolenia i warsztaty tematyczne. Dla realizowania tej działalności dysponujemy specjalną, 

zaudiowizualizowaną salą dydaktyczną oraz bogatą biblioteką.     

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY CARS Z POCZTĄ POLSKĄ  

Wszelkie ww. działania mogą zleźć się – generalnie – w planowanym porozumieniu między 

CARS a Pocztą Polską S.A. Jesteśmy wszakże otwarci na inne propozycje współpracy, 

zdefiniowane przez PP S.A.  

 

Warszawa, 15 sierpnia 2016 r.  

http://www.cars.wz.uw.edu.pl/

