Nabór na studia podyplomowe Prawo konkurencji i
Prawo nowych technologii
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Centrum Prawa Nowych Technologii
zaprasza na studia podyplomowe "Prawo konkurencji" (IX edycja) oraz "Prawo nowych
technologii" (I edycja).
Podyplomowe studia "Prawo konkurencji" dotyczą zasad obowiązującego prawa oraz krajowe
orzecznictwo antymonopolowe: Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądu Apelacyjnego w
Warszawie, Sądu Najwyższego oraz orzecznictwo unijne: Komisji, Trybunału Sprawiedliwości oraz
Sądu UE (d. Sądu Pierwszej Instancji).
Będzie mowa m.in. o tym jakie jest znaczenie unijnego prawa konkurencji dla stosowania prawa
antymonopolowego przez polski organ antymonopolowy i sądy krajowe. Jakie są rodzaje praktyk
ograniczających konkurencję. Jak powstają i funkcjonują kartele. Czy porozumienia wertykalne
zasługują na łagodniejsze traktowanie. Kiedy zachodzi nadużycie pozycji dominującej. Kiedy
koncentracja może być uznana za zakazaną. Kiedy można zastosować kary pieniężne, a jak się przed
nimi uchronić. Jak w praktyce funkcjonuje polityka łagodzenia kar. Jak oddzielić kompetencje Prezesa
UOKiK od kompetencji organów regulacyjnych oraz jakie są zasady udzielania pomocy publicznej.
Tematem wykładów będzie również postępowanie antymonopolowe oraz postępowanie sądowe.
Według jakich zasad prowadzana jest kontrola u przedsiębiorców. Jakie standardy ochrony praw
przedsiębiorców powinny mieć zastosowanie w postępowaniach o praktyki ograniczające
konkurencję (kartele, porozumienia wertykalne, nadużycie pozycji dominującej).
Na wykładach będą również omawiane związki prawa antymonopolowego z prawem konsumenckim
oraz prawem służącym przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji. Jaka jest relacja między takimi
pojęciami jak: praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów i nieuczciwa konkurencja. Będą
również omawiane związki prawa antymonopolowego z innymi dziedzinami prawa, takimi jak prawo
cywilne, prawo własności intelektualnej, prawo administracyjne, prawo gospodarcze, uregulowania
sektorowe i prawo karne.
Dopełnieniem wykładów prezentujących prawo konkurencji, będą wykłady poświęcone
ekonomicznym przesłankom prawnej ochrony konkurencji oraz ekonomicznym aspektom rywalizacji i
kooperacji, znaczeniu jakie ma prawo konkurencji w zarządzaniu firmą oraz podstawowym pojęciom
ekonomicznym mającym znaczenie dla stosowania prawa konkurencji, w szczególności takim jak
pojęcie konkurencji, rynek właściwy, pozycja dominująca na rynku, kryteria pomiaru udziału w rynku
i kryteria oceny pozycji i siły rynkowej przedsiębiorcy, bariery wejścia i wyjścia z rynku właściwego,
ekonomiczne aspekty koncentracji (koncentracje przyjazne i wrogie), kryteria oceny wpływu
planowanej koncentracji na stan konkurencji.
(szczegóły studiów "Prawo konkurencji")

Studia podyplomowe "Prawo nowych technologii" - przedmiotem badań będą zagadnienia własności
intelektualnej i ochrony technologii (know-how), handlu elektronicznego oraz ochrony konkurencji i
konsumenta, mediów elektronicznych oraz prawnej ochrony informacji. Udział w studiach powinien
pozwolić na wykorzystanie podejścia interdyscyplinarnego, którego efektem będzie przygotowanie i
wspieranie innowacyjnych projektów w każdej fazie ich rozwoju, w szczególności na etapie
wdrożenia, zbycia praw lub udzielenia licencji albo zakończenia budowy odpowiedniej infrastruktury
produkcyjnej i rozpoczęcia sprzedaży produktów wytworzonych według nowej technologii.
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Do bardziej szczegółowych zagadnień omawianych w ramach studiów można natomiast zaliczyć
m.in.: Prawo telekomunikacyjne (Telco); Prawo komputerowe (IT); Prawo instytucji finansowych i
usług płatniczych (Fin-tech); Prawo w zakresie szeroko rozumianej ochrony zdrowia (Life Science);
Prawo cyberprzestępczości (Cyberlaw). W obszarze rozwiązań w sektorze publicznym i zjawisk
społecznych wymienić należy również na problematykę: e – sądów; e – administracji (re-use) oraz
rozwoju społeczeństwa informatycznego.
(szczegóły studiów Prawo nowych technologii)
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