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Warszawa, dnia 1 0 pńdziernika 2014 r.

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Nowy Świat7}
00 - 330 Warszawa

UcHwAŁA NR 83lXlH]2014

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH PAN
z dnia 10 pńdziernika 201,4 r.
w sprawie nadania dr Agacie JURKOWSKIEJ-GOMUŁCE stopnia naukowego doktora
habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa konkurencji.

Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tYule
naukowym oraz o stopniach i tYule w zakresie sztuki (Dz. U. 65, poz. 595 zezm.) Rada
Naukowa InsĘrtutuNauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk uchwala, co następuje:

1. Na wniosek Komisji Habilitacyjnej nadaje się Pani dr Agacie Jurkowskiej-Gomułce
stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa konkurencji.

§

§ 2.

Uchweła wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

uzasadnienie:
Habilitantka spełnia przesłanki w świetle art. 16 Ustawy z dńa 14 marca 2003 t. o stopniach
naukowych i tytule naukowym orz o stopniach i §rtule w zakresie sźŃi (Dz. U. 65, poz. 595
ze zm.), tj. posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe, uzyskane po otrzymaniu
stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej prawo orźLz
wykazuje się istotną aktywnościąnaukową.

Wyrazem osiągnięć naukowych Habilitantki jest monografia pod tytułem ,,Publiczne i
prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję: w poszukiwaniu
nóv,rnowńonego modelu współistnienia"(Wydawnictwo Naukowe WZ UW, WarszawźOl3)
.Jest to praca o charakterze nowatorskim podejmująca niezwykle trudny i ńożony, aprzy tym
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z zakłęsu prawa antymonopolowego. Złożoność
problemu
analizowanego
badawczęgo zawiętńa się przede wszystkim w konieczności
osadzenia pracy zarówno w systemie prawa publicznego jak i prywatnego w Polsce.
Spowodowało to, że praca ta ma charakter interdyscyplinarny. Jak podkreśliłjeden z
recenzentów monografia Habilitantki vłytycza przyszłe kierunki rozwoju polskiego prawa i
polskiej praktyki w zakresie trybu prywatnoprawnego egzekwowania prawa
antymonopolowego. Oryginalnośćprzeprowadzonych ptzez Habilitantkę badń i analiz
przejawia się w koncepcji polegającej na identyfikacji i wnikliwej ocenie systemowych
roz:wiązań tytułowego problemu badawczego z uwzględnieniem obowiązujących rozwiązań
normatywnych otaz sformułowaniem nalezycie uargumentowanych postulatów de lege
ferenda. Pruedłożona rczptawa potwierdza róvłnocześnie prawidłowy warcztat naukowy
Habilitantki poprzez odpowiedni dobór mętod badawczych oruz logicznośći spójność
prowadzonego wywodu. Potwierdzeniem wysokiego poziomu i znaczenia monografii dla
rozwoju prawa antymonopolowego w Polsce jest nagroda CARS za rok 2014 dla najlepszej
monografii z zakłęsu prawa ochrony koŃurencji, przyznanej przęz Centrum Studiów
oryginalny problem badawczy

Antymonopolowych i Regulacyj nych.

Podobnie pozostała aktywnośó naŃowa Habilitantki wypełnia ustawową przesłankę
,,istotności". W ramach innego dorobku Habilitantki należy pozytywnie ocenió jej prace o
charaktęrze dydaktycznym napisane wspólnie ze współpracownikami z Samodzielnego
Zal<ł,adu Europejskiego Prawa Gospodarczego WZ UW, tj. ,,Wspólne reguły koŃurencji"
(Warszawa 2010) otaz ,,Ocltrona koŃurencji i konsumentów" (Warszawa 2007). Pozostały
dorobek Habilitantki jest poświęconywięlu zagadnieniom z zakresu europejskiego prawa
gospodarczego - łącznie składa się nań 39 rozdzińów w monografiach wieloautorskich i 21
artykułów w czasopismach naukowych, a także 14 glos. Dr Agata Jurkowska-Gomułka
posiada dużę doświadczenię badawcze oraz współpracuje lub współpracowała z wieloma

ośrodkami naukowymi w ramach 6 krajowych i 3 międzynarodowych projektów badawczych.
Habilitantka jest lub była człotlkiem kolegiów redakcyjnych trzech czasopism naukowych, w
tym m.in. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies orz internetowe4o Kwartalnika
AnĘmonopolowego
Regulacyjnego. Dr Agata Jurkowska-Gomułka odbyła dwa staze
naukowe w European University Institute we Florencji oruz Central European University w
Budapeszcie. Brała onatakżę czynrly udział w wielu konferencjach naukowych krajowych i
międzynarodowych.

i

W śladniłjednoznaczńe pozytywnymi recenzjami i jednomyślną pozytywną opinią Komisji
Habilitacyjnej nadaje się dr Agacie Jurkowskiej-Gomułce stopień doktora habilitowanego w
dziędzinię nauk prawnych w dyscyplinie naukowej prawo w zakresie specjalizacji - prawo
antymonopolowe.

Uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Rady jest prawomocna.
Naukowej
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