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Zakład Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej został utworzony 30 listopada 2010 r. zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 101/2010
i istnieje obecnie jako jeden z pięciu zakładów w ramach Instytutu Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od momentu powstania Zakładu Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej jego kierownikiem jest dr hab. Marek Szydło, prof. UWr. W utworzeniu
Zakładu istotną rolę odegrał — oprócz jego kierownika — prof. dr hab. Leon
Kieres, kierownik Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego i mentor naukowy dr. hab. Marka Szydło (w tym promotor jego rozprawy doktorskiej). Obecnie
w Zakładzie Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej zatrudniony jest jeden
pracownik naukowo-dydaktyczny (dr hab. Marek Szydło, prof. UWr) oraz jeden
pracownik naukowy zatrudniony ze środków realizowanego w Zakładzie projektu
badawczego, będący jednocześnie doktorantem (mgr Krzysztof Rokita). Ponadto
w Zakładzie jest aktualnie 4 doktorantów (mgr Izabela Gancarz, mgr Karolina
Pajkiert, mgr Łukasz Rozmysłowski oraz mgr Suzana Zatoń). Kierownik Zakładu
prof. UWr Marek Szydło sprawuje opiekę promotorską nad kilkoma innymi jeszcze doktorantami, a w przeszłości trzech doktorantów Zakładu obroniło już swoje
rozprawy doktorskie i uzyskało stopień naukowy doktora nauk prawnych (dr Ewa
Chmielarczyk, dr Oskar Filipowski oraz dr Stephanie Theis).
Warto podkreślić, że istniejący na Uniwersytecie Wrocławskim Zakład Prawa
Konkurencji i Regulacji Sektorowej jest obecnie w Polsce jedną z trzech jednostek
organizacyjnych funkcjonujących w ramach placówek naukowo-badawczych,
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które zajmują się zagadnieniami prawa konkurencji i regulacji sektorowej. Pozostałe dwie jednostki to: Zakład Prawa Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Przedmiotem działalności naukowo-badawczej Zakładu Prawa Konkurencji
i Regulacji Sektorowej są przede wszystkim zagadnienia prawa konkurencji oraz
prawa regulacji sektorowej, w tym prawa łączności elektronicznej, prawa pocztowego, prawa energetycznego, prawa transportu kolejowego oraz prawa wodociągowo-kanalizacyjnego. Szczególnym zainteresowaniem pracowników i doktorantów Zakładu cieszą się takie problemy badawcze, jak: konstytucyjne aspekty
prawa konkurencji i regulacji sektorowej, w tym konkurencja jako wartość konstytucyjna; ustrojowe i instytucjonalne zagadnienia prawa konkurencji i regulacji
sektorowej, w tym ustrój i działalność organów ochrony konkurencji i organów
regulacyjnych, a także ustrój i działalność judykacyjna sądów kontrolujących
działalność organów ochrony konkurencji i organów regulacyjnych; procedury
antymonopolowe i regulacyjne, w tym tzw. procedury hybrydowe; związki polskiego prawa konkurencji i polskiego prawa regulacji sektorowej z prawem konkurencji i regulacji sektorowej Unii Europejskiej oraz z powszechnym prawem
międzynarodowym; różnorodne zagadnienia materialnoprawne prawa konkurencji i regulacji sektorowej, w tym zwalczanie antykonkurencyjnych cen i regulacja cenowa, gwarantowanie dostępu do sieci infrastrukturalnych, rozdzielenie
własnościowe w sektorach sieciowych; zagadnienia publicznoprawnej ochrony
konsumentów, w tym zwalczanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów; problematyka antykonkurencyjnej pomocy państwa, ze szczególnym
uwzględnieniem pomocy państwa na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym. Wszystkie wymienione zagadnienia mieszczące się w ramach prawa
konkurencji i regulacji sektorowej są przy tym badane w ścisłej łączności z nauką
i instytucjami publicznego prawa gospodarczego, gdyż to właśnie publiczne prawo gospodarcze stanowi specjalność macierzystą i podstawową dla prawa konkurencji i regulacji sektorowej.
W ramach Zakładu Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej były lub są
realizowane następujące projekty badawcze, finansowane ze źródeł zewnętrznych
przeznaczonych na naukę:
1) Projekt badawczy pod tytułem: „Prawne uwarunkowania zwiększenia
możliwości migracji spółek na rynku wewnętrznym w świetle unijnej swobody
przedsiębiorczości oraz prawa krajowego państw członkowskich”. Był realizowany w Zakładzie w roku 2011, a jego kierownikiem był prof. UWr dr hab. Marek Szydło. Projekt ten finansowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach programu pod nazwą „Iuventus Plus”. Celem tego ostatniego programu
jest wsparcie badań naukowych prowadzonych przez wybitnych młodych naukowców, których efekty promowane są poprzez ich publikację w najlepszych
światowych czasopismach ujętych w wykazie Journal Citation Reports.
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2) Projekt badawczy pod tytułem: „Rola parlamentów krajowych państw
członkowskich Unii Europejskiej w regulacji sektorów sieciowych”. Był realizowany w Zakładzie w latach 2012–2013, a jego kierownikiem był prof. UWr dr
hab. Marek Szydło. Projekt ten finansowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w ramach programu pod nazwą „Iuventus Plus”.
3) Projekt badawczy pod tytułem: „Sądowa kontrola decyzji krajowych organów regulacyjnych oraz krajowych organów konkurencji w świetle prawa unijnego i krajowego”. Jest on realizowany w Zakładzie w latach 2013–2016, a jego
kierownikiem jest prof. UWr dr hab. Marek Szydło. Projekt jest finansuje Narodowe Centrum Nauki w ramach programu MAESTRO 4.
4) Projekt badawczy pod tytułem: „Nadzór publiczny nad rynkiem zamówień
publicznych”. Jest realizowany w Zakładzie od roku 2015, a jego kierownikiem
jest prof. UWr dr hab. Marek Szydło. Projekt ten finansuje Narodowe Centrum
Nauki w ramach programu SONATA BIS.
Efektem wymienionych wyżej projektów badawczych, a także wynikiem
działalności naukowej prowadzonej w ramach Zakładu Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej, oprócz i niezależnie od wspomnianych projektów, są liczne
publikacje naukowe, w tym zwłaszcza publikacje naukowe kierownika Zakładu
prof. UWr dr. hab. Marka Szydło. Wśród tychże publikacji należałoby przede
wszystkim wymienić artykuły naukowe zamieszczone w czasopismach znajdujących się na liście Journal Citation Reports (nazywanej niekiedy listą filadelfijską)
i posiadających Impact Factor. Do tej grupy artykułów naukowych należą następujące prace:
M. Szydło, Export restrictions within the structure of free movement of goods.
Reconsideration of an old paradigm, Common Market Law Review 47, 2010,
nr 3, s. 753–789.
M. Szydło, Prevention of Forum Shopping in European Insolvency Law, European Business Organization Law Review 11, 2010, nr 2, s. 253–272.
M. Szydło, The Promotion of Investments in New Markets in Electronic Communications and the Role of National Regulatory Authorities After Commission v Germany, International and Comparative Law Quarterly 60, 2011, nr 2, s. 533–545.
M. Szydło, Vinter v. United Kingdom: European Court of Human Rights judgment on permissibility of irreducible life sentences, American Journal of International Law 106, 2012, nr 3, s. 624–630.
M. Szydło, Annotation of Case C-389/08, Base NV and Others v. Ministerraad, Common Market Law Review 49, 2012, nr 3, s. 1141–1162.
M. Szydło, National parliaments as regulators of network industries: In search of the dividing line between regulatory powers of national parliaments and
national regulatory authorities, International Journal of Constitutional Law 10,
2012, nr 4, s. 1134–1166.
M. Szydło, Independent Discretion or Democratic Legitimisation? The Relations between National Regulatory Authorities and National Parliaments under
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EU Regulatory Framework for Network-Bound Sectors, European Law Journal
18, 2012, nr 6, s. 793–820.
M. Szydło, Principles underlying independence of national data protection
authorities: Commission v. Austria, Common Market Law Review 50, 2013, nr 6,
s. 1809–1826.
M. Szydło, Free Life after Life Imprisonment as a Human Right under the
European Convention, European Constitutional Law Review 9, 2013, nr 3, s. 501–
512.
M. Szydło, Constitutional Values Underlying Gender Equality on the Boards
of Companies: How Should the EU Put These Values Into Practice?, International
& Comparative Law Quarterly 63, 2014, nr 1, s. 167–196.
M. Szydło, Judicial review of decisions made by national regulatory authorities: Towards a more coherent application of EU sector-specific regulation, International Journal of Constitutional Law 12, 2014, nr 4, s. 930–953.
M. Szydło, Gender Equality on the Boards of EU Companies: Between Economic Efficiency, Fundamental Rights and Democratic Legitimisation of Economic Governance, European Law Journal 21, 2015, nr 1, s. 97–115.
M. Szydło, How to reconcile national support for renewable energy with internal market obligations? The task for the EU legislature after Ålands Vindkraft
and Essent, Common Market Law Review 52, 2015, nr 2, s. 489–510.
Ponadto w ramach Zakładu Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej powstały następujące monografie naukowe:
M. Szydło, Prawo konkurencji a regulacja sektorowa (Warszawa 2010,
ss. 330).
M. Szydło, Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji (Warszawa 2010, ss. 279).
M. Szydło, Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe (Bydgoszcz-Wrocław 2011, ss. 277).
M. Szydło, Zakaz łączenia mandatu parlamentarnego. Studium prawne (Warszawa-Poznań 2012, ss. 408).
M. Szydło, Krajowy parlament jako regulator sektorów sieciowych (Warszawa 2013, ss. 360).
M. Szydło, Prawna koncepcja zamówienia publicznego (Warszawa 2014,
ss. 259).
Od roku 2014 do powstawania efektów pracy naukowo-badawczej Zakładu Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej w aktywny i produktywny sposób
przyczynia się również drugi jego pracownik — mgr Krzysztof Rokita. Jest on
autorem kilku artykułów naukowych, w tym jednego, który będzie opublikowany
w prestiżowym polskim czasopiśmie prawniczym Państwo i Prawo.
Kierownik Zakładu Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej otrzymał
w okresie istnienia Zakładu kilka nagród i wyróżnień, w tym w lipcu 2012 r.
prestiżową Nagrodę CARS 2012 w konkursie zorganizowanym przez Centrum
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Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego. Był to konkurs na najlepsze pracy z dziedziny
prawa konkurencji i regulacji sektorowej opublikowane w ostatnich kilku latach. W skład kapituły przyznającej nagrodę wchodzili profesorowie: T. Skoczny,
A. Fornalczyk, Z. Hockuba S. Piątek oraz dr C. Banasiński. Profesor UWr Marek
Szydło został uhonorowany Nagrodą CARS 2012 za monografię pt. Prawo konkurencji a regulacja sektorowa (Warszawa 2010). W październiku 2012 r. prof.
UWr Marek Szydło otrzymał stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego
dla wybitnych młodych naukowców.

THE DIVISION OF COMPETITION LAW
AND SECTOR-SPECIFIC REGULATION
Summary
The Division of Competition Law and Sector-Specific Regulation, headed by Prof. Marek
Szydło, is the youngest department within the Institute of Administrative Sciences. Its main fields
of interest are: constitutional aspects of competition law and sector-specific regulation; various
structural, procedural and substantive institutions of competition law and sector-specific regulation;
electronic communications law; energy law; state aid law; public protection of consumers’ interests.
Currently, the Division of Competition Law and Sector-Specific Regulation performs two scientific
programs financed by the National Science Centre, entitled: “Judicial review of decisions made
by national competition authorities and national regulatory authorities in light of EU law and
national law”, and “The public supervision over the public procurement market”. The most valuable
scientific achievements of the Division of Competition Law and Sector-Specific Regulation include
the numerous scientific monographs of Prof. Szydło, as well as his scientific articles published in
law journals indexed in prestigious Journal Citation Reports.
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