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Studia Podyplomowe:   
 

Ochrona konkurencji i regulacje w sektorach infrastrukturalnych  
 
 

Nazwa w języku angielskim – Post-Graduated Studies: Antitrust and Regulation in 

Infrastructure Sectors; nazwa skrócona (także jako element logo) ARIS (skrót od nazwy 

angielskiej).  

 

Nadzór organizacyjny i merytoryczny 

Studia są prowadzone pod nadzorem organizacyjnym Centrum Studiów 

Antymonopolowych i Regulacyjnych (Centre of Antitrust and Regulatory Studies, CARS) 

www.cars.wz.uw.edu.pl, działającym na Wydziale  Zarządzania UW od 2007 r. i wydającym 

angielsko-języczny periodyk pn. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS) 

www.yars.wz.uw.edu.pl   

Bezpośredni nadzór merytoryczny nad studiami sprawują prof. UW dr hab. Tadeusz 

Skoczny (kierownik CARS) – w zakresie problematyki antymonopolowej – oraz prof. UW 

dr hab. Stanisław Piątek (z-ca kierownika CARS) – w zakresie problematyki regulacyjnej.  

 

Kierownik studiów   

Dr Michał Mijal  

Koordynator Krajowy CARS 

email: mijal@mail.wz.uw.edu.pl 

telefon: ( 022) 5534126 
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

Cel i charakter studiów  

Głównym celem studiów podyplomowych ARIS jest pogłębienie i unowocześnienie wiedzy 

w zakresie istoty ekonomicznej i uwarunkowań prawnych ochrony konkurencji (ochrony 

antymonopolowej) i regulacji sektorowych oraz dostarczenie umiejętności rozwiązywania 

występujących w tych obszarach problemów osobom pracującym na stanowiskach 

kierowniczych i samodzielnych stanowiskach doradczych w przedsiębiorstwach i urzędach 

administracji publicznej. Są to akademickie studia podyplomowe, ale mocno zorientowane 

praktycznie. Wyraża się to w ich zakresie programowym (tematycznym), strukturze 

programu oraz doborze wykładowców i słuchaczy.    

Zakres tematyczny.  

Studia podyplomowe ARIS obejmują dwa zasadnicze obszary prokonkurencyjnej i 

prokonsumenckiej interwencji publicznej w gospodarce: ochronę konkurencji (jako 

interwencję ex post) i niezależną regulację sektorową (jako interwencję ex ante).  Są to 

obszary (funkcje) ściśle ze sobą powiązane i najbardziej charakterystyczne dla obecnego 

stanu transformującej się gospodarki polskiej. Działające w tych sektorach przedsiębiorstwa 

będą długo jeszcze adresatem decyzji antymonopolowych oraz decyzji regulatorów 

sektorowych. Funkcje te są wyraźnie wyróżniane także w ekonomii, prawie i praktyce innych 

krajów jako antitrust (ew. competition protection) oraz regulation lub sector-specific 

regulation. 

Studia podyplomowe ARIS oferują wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania firmami 

działającymi w obszarach poddanych nadzorowi antymonopolowemu lub niezależnej 

regulacji sektorowej oraz z zakresu  uwarunkowań technicznych zarządzania, ekonomii 

konkurencji (ochrony konkurencji) i regulacji sektorowej oraz publicznego prawa ochrony 

konkurencji (prawa antymonopolowego) i prawa niezależnej regulacji sektorowej, np. prawa 

telekomunikacyjnego, energetycznego, transportowego. 

Menedżerskie, ekonomiczne i prawne uwarunkowania ochrony konkurencji i regulacji 

sektorowej są ze sobą tak ściśle powiązane, że są łącznie przedmiotem większości 

prowadzonych konwersatoriów oraz warsztatów internetowych.     

Struktura programowa  

Każda edycja studiów podyplomowych ARIS obejmuje dwa – mniej więcej zrównoważone 

godzinowo –  moduły: 
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a) moduł podstawowy, zawierający wykłady i konwersatoria, przeznaczone dla wszystkich 

słuchaczy, oraz 

b) moduł specjalistyczny, zawierający wykłady i konwersatoria specjalistyczne 

przeznaczone dla słuchaczy pochodzących z określonych sektorów: telekomunikacji (ew. 

szerzej komunikacji elektronicznej), energetyki (ew. odrębnie dla elektroenergetyki i 

gazownictwa), transportu (zwłaszcza lotniczego i kolejowego) i ew. poczty oraz gospodarki 

komunalnej (głównie energetyki cieplnej, transportu lokalnego oraz zaopatrzenia w wodę i 

odprowadzania ścieków).  

Pierwsza edycja studiów podyplomowych ARIS obejmie moduł podstawowy (jak w 

przypadku każdej edycji) oraz specjalistyczny moduł telekomunikacyjny.  

Wykładowcy  

Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych ARIS prowadzą członkowie kadry 

naukowo-dydaktycznej Wydziału Zarządzania UW, innych wydziałów UW (Wydziału 

Nauk Ekonomicznych i Wydziału Prawa i Administracji) oraz innych uczelni, a także 

zewnętrzni eksperci polscy lub zagraniczni, specjalizujący się w prawie i ekonomii ochrony 

konkurencji i regulacji, w tym w sektorach szczególnych (infrastrukturalnych). Część 

wykładowców  jest lub była bezpośrednio zaangażowana po obu stronach procesu 

regulacyjnego i antymonopolowego; dotyczy to w szczególności zajęć oferowanych w 

ramach modułów specjalistycznych.     

Słuchacze 

Studia podyplomowe ARIS są przeznaczone przede wszystkim dla pracowników:  

a) przedsiębiorstw regulowanych i – z racji ich pozycji rynkowej – najczęściej poddanych 

nadzorowi antymonopolowemu, w tym w szczególności firm z grupy TP S.A. i grup 

operatorów komórkowych, firm grupy Poczta Polska S.A., firm grupy PSE S.A., firm grupy 

PGNiG S.A., firm grupy PKP S.A., PP „Porty Lotnicze”, TVP S.A., Polskiego Radia S.A., a 

także firm dominujących na rynkach usług komunalnych; w studiach tych mogą oczywiście 

uczestniczyć także pracownicy firm konkurujących z ww. dominantami rynkowymi; 

b) firm doradczych i analitycznych, kancelarii prawniczych, oraz innych instytucji 

zainteresowanych problematyką ochrony konkurencji i regulacji;    

c) urzędów publicznych nadzorujących i regulujących działalność przedsiębiorstw 

sektorów infrastrukturalnych i szczególnych, tj. Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów (UOKiK) oraz sektorowych urzędów regulacyjnych, w tym m.in.: Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej (UKE), Urzędu Regulacji Energetyki (URE), Urzędu Transportu 
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Kolejowego (UTK), Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC), Krajowej Rady Radiofonii i 

Telewizji (KRRiT), ale także dla pracowników urzędów samorządowych.  

Pierwsza edycja studiów podyplomowych ARIS jest przeznaczona przede wszystkim dla 

pracowników przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostawców usług świadczonych drogą 

elektroniczną, samorządów terytorialnych prowadzących działalność telekomunikacyjną, 

przedsiębiorstw użyteczności publicznej (energetycznych, wodociągowo-kanalizacyjnych) 

dysponujących infrastrukturą telekomunikacyjną, firm analitycznych, a także pracowników 

UKE i innych osób zainteresowanych problematyką konkurencji i regulacji w tym sektorze.   

Sylwetka absolwenta i zakładane efekty kształcenia 

Po ukończeniu studiów słuchacz: 

 zna aksjologiczne i teoretyczne podstawy prokonkurencyjnej i prokonsumenckiej 

interwencji publicznej w wolność gospodarczą i własność;  

 potrafi wskazać podstawowe cechy charakterystyczne obu rodzajów tej interwencji 

(ochrony konkurencji ex post oraz regulacji sektorowej ex ante) oraz ich zalety i wady;  

 zna zasadnicze elementy dorobku ekonomicznej teorii konkurencji (modele 

konkurencji, istotę sposoby pomiaru władzy rynkowej, kryteria definiowania rynków 

właściwych);  

 jest w stanie zidentyfikować podstawowe problemy wdrożenia norm materialnego 

prawa ochrony konkurencji i regulacji sektorowych (w szczególności w zakresie 

zwalczania karteli, nadużywania pozycji dominującej i prewencyjnej kontroli 

koncentracji) i doświadczenia w ich rozwiązywaniu w praktyce unijnej i polskiej;  

 jest w stanie zidentyfikować podstawowe problemy wdrożenia norm regulacyjnych (w 

szczególności w zakresie zapewniania dostępu do sieci oraz świadczenia usług 

użyteczności publicznej) i doświadczenia w ich rozwiązywaniu w praktyce unijnej i 

polskiej;  

 nabywa umiejętność dokonywania oceny tych problemów w praktyce 

przedsiębiorstwa poddanego nadzorowi antymonopolowemu lub regulowanego, w 

tym przygotowywania analiz i dokumentów wymaganych w postępowaniach 

antymonopolowych lub regulacyjnych; 

 potrafi samodzielnie budować lub uczestniczyć w budowie strategii zarządzania 

przedsiębiorstwami w kontekście spełniania wymogów zgodności z unijnymi i 

polskimi regułami ochrony konkurencji i regulacjami sektorowymi.   
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Absolwenci studiów podyplomowych ARIS uzyskują świadectwo ukończenia studiów 

podyplomowych wydawane przez Wydział Zarządzania UW zgodne z wymogami MSzWiN.  

Tryb studiów 

Studia podyplomowe ARIS są prowadzone w trybie zaocznym. Zajęcia odbywają się w 

soboty i niedziele (przeciętnie co dwa tygodnie).  

Czas trwania studiów 

Studia podyplomowe ARIS trwają jeden rok akademicki (dwa semestry).   

Wymiar i formy zajęć dydaktycznych  

Program studiów podyplomowych ARIS przewiduje łącznie ok. 180 godzin regularnych 

zajęć dydaktycznych, prowadzonych w formie wykładów lub konwersatoriów.  

Słuchaczom studiów podyplomowych ARIS są oferowane także (poza ww. godzinami zajęć 

dydaktycznych) stałe warsztaty internetowe (internetowe warsztaty antymonopolowe lub 

regulacyjne), prowadzone przez osoby sprawujące bezpośredni nadzór merytoryczny nad 

tymi studiami. 

Sposób oceniania efektów efektów uczenia się oraz kryteria zaliczenia  

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych ARIS jest zaliczenie wszystkich 

przedmiotów przewidzianych w programie studiów (potwierdzone w „Karcie słuchacza”) 

oraz napisanie pracy dyplomowej i jej obrona.  

Pracę dyplomową stanowić będzie projekt antymonopolowy lub regulacyjny, 

przygotowany pod kierunkiem wybranego wykładowcy.   

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zawierające wykaz 

przedmiotów objętych tokiem studiów. 

Język wykładowy 

Językiem wykładowym studiów podyplomowych ARIS jest język polski.   

Sposób oceny zajęć przez słuchaczy 

Na zakończenie zajęć dydaktycznych słuchacze wypełniają ankietę oceniającą zajęcia oraz 

wykładowców. 

 


