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Szanowni Państwo, 

w imieniu organizatorów Kongresu i Komitetu Naukowego Konferencji uprzejmie 
zapraszam do zaplanowania już dziś udziału w III Polskim Kongresie Regulacji Rynków 
Finansowych - FinReg 2014 oraz o zgłoszenia własnego referatu w konkursie call for 
papers, szczegóły poniżej.
Kongres jest dorocznym zjazdem polskich i europejskich ekspertów branży regulacji 
�nansowych, która po kryzysie przeżywa spektakularny rozwój. Skutkuje on wieloma 
nowymi przepisami, które stały się obowiązującym prawem lub są obecnie projek-
towane i wprowadzane do polskiego prawa. Nowe przepisy już niebawem będą regu-
lować działalność prowadzoną przez polskie banki, �rmy inwestycyjne, uczestników 
rynku kapitału, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne oraz towarzystwa ubez-
pieczeń. Kongres jest miejscem re�eksji i dyskusji dotyczących najnowszych rozwiązań i 
koncepcji analizowanych w europejskich i krajowych gremiach.

Ważnym elementem Kongresu jest aktywny udział
środowiska naukowego oraz prezentacja wyników 
najnowszych badań.
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W związku z tym zapraszamy do nadsyłania oryginalnych artykułów problemowych o 
charakterze naukowym (w tym analiz porównawczych, ekonomicznych analiz prawa, 
studiów przypadków - case study, glos, itp.), które będą mogły zostać zaprezentowane i 
poddane dyskusji na konferencji naukowej w trakcie Kongresu. Wśród podmiotów, 
które udzieliły patronatu honorowego nad Kongresami Regulacji Rynków Finansowych, 
są m.in.: Minister Sprawiedliwości, Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowe-
go, Bankowy Fundusz Gwarancyjny i Narodowy Bank Polski.
Gorąco zapraszam do udziału! 

Wojciech Rogowski 
sekretarz Komitetu Naukowego Konferencji,

opiekun merytoryczny Kongresu
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Kalendarz przygotowań

31 lipca 2014 termin nadesłania pełnego tekstu artykułu lub zgłoszenia tematu referatu

publikacja listy artykułów do wygłoszenia w sekcji Kongresu

termin nadesłania artykułu ze streszczeniem

konferencja

termin złożenia artykułu do publikacji w wersji print ready

31 sierpnia 2014

30 września 2014

16 października 2014

16 listopada 2014



Prace mogą podejmować co najmniej jeden problem z następujących obszarów:
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Retrospekcja rocznicowa – więcej niż 25 lat transformacji prawa 
finansowego (bankowego) w Polsce. 

Diagnoza stanu prawa polskich rynków finansowych. 

Świadomość prawna i konstytucyjność w prawie rynków finansowych. 

Polskie prawo bankowe wobec wyzwań regulacji europejskich (w tym 
corporate governance w instytucjach finansowych).

Prawo infrastruktury rynków finansowych – system rozliczeniowy i 
płatniczy.

Ekonomiczna analiza prawa rynków finansowych – badania empiry-
czne (w tym szczególnie instrumentów prawa bankowego).

Prawne uwarunkowania kryzysu finansowego i sposoby przeciw-  
działania.

Prawo zarządzania ryzykiem, kryzysem finansowym i restrukturyzacji 
banków.

Implementacja dyrektyw (Solvency II, Omnibus) w polskim prawie 
ubezpieczeń.

Rozwiązanie prawne zabezpieczenia emerytalnego – repartycja, ubez-
pieczenia, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15-16 października 2014, Warszawa · www.FinReg.allerhand.pl

W celu zgłoszenia referatu / artykułu prosimy
o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na 
stronie Kongresu: www.FinReg.allerhand.pl

Tematy call for papers 



Komitet Naukowy (review panel) skupiający przedstawicieli czterech interesariuszy: instytucji sieci 
bezpieczeństwa �nansowego, Akademii, podmiotów rynku oraz organizatorów, ma za zadanie 
m.in. ocenić nadesłane prace oraz wybrać referaty do prezentacji na sesjach plenarnych i w sesji 
posterowej.
Komitet składa się z 12 osób, a jego skład jest zmienny z roku na rok, tak aby zapewnić wpływ na 
problematykę i jakość Konferencji autorytetom z różnych ośrodków naukowych oraz umożliwić 
także  im zgłoszenie własnych artykułów bez kon�iktu interesów. 
W 2014 roku w skład komitetu weszło dwóch przedstawicieli uczelni z zagranicy (mówiących po 
polsku). Członkowie Komitetu Naukowego Konferencji aktywni w 2014 r. (alfabetycznie):
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dr Krzysztof  Grabowski (Instytut Allerhanda, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa),

prof. SGH dr hab. Jan Koleśnik (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)

prof. dr hab. Cezary Kosikowski (Uniwersytet w Białymstoku, Białystok)

prof. dr Jens Lowitsch (Europa Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), Niemcy)

prof. UAM dr hab. Tomasz Nieborak, (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań)

prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski (Uniwersytet Szczeciński)

dr hab. Marcin Olszak (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Uniwersytet Warszawski)

dyr. Piotr Piłat (Ministerstwo Finansów, Warszawa)

doc. dr hab. Roksolana Khanyk Pospolitak (Akademia Kijowsko-Mohylańska, Kijów, Ukraina)

dyr. Bernard Smykla (Narodowy Bank Polsk, Warszawa)

dyr. Piotr Bodył Szymala (BZ WBK Santander Group, Poznań)

dr Wojciech Rogowski (Instytut Allerhanda; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Narodowy Bank 
Polski) – sekretarz Komitetu Naukowego Konferencji, opiekun merytoryczny Kongresu.

Członkowie Komitetu Naukowego Konferencji aktywni w latach 2012-13 (alfabetycznie):

prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

prof. UKSW dr hab. Michał Kruszka, (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)

prof. UŁ dr hab. Monika Marcinkowska, (Uniwersytet Łódzki)

dr Arkadiusz Radwan LL.M., (Instytut Allerhanda, Kraków)

prof. dr hab. Andrzej Sławiński (Szkoła Główna Handlowa)

prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer, (Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa)

prof. UG dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, (Uniwersytet Gdański)

prof. UJ dr. hab. Jolanta Zombirt, (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

prof. dr hab. Fryderyk Zoll, (Uniwersytet Jagielloński, Kraków; Universität Osnabrück, Niemcy)
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Komitet Naukowy


