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VIII KONGRES REGULACJI RYNKÓW FINANSOWYCH 

FinReg 2022  
Warszawa, 12 – 13 października 2022 

HARMONOGRAM CALL FOR PAPERS:  

do 31 lipca 2022  - nadsyłanie abstraktów (maksymalnie 1000 słów) lub pełnych, niepublikowanych 
wcześniej artykułów na adres e-mail: instytut@allerhand.pl; 

do 15 września 2022  - skontaktujemy się z autorami zakwalifikowanych przez Radę Naukową prac; 

13 października 2022  - wygłoszenie referatu w trakcie 2. dnia Kongresu w Sali konferencyjnej UKNF; 

do 15 grudnia 2022 - nadesłanie pełnych wersji artykułów, które zostaną opublikowane po pozytywnej 
recenzji uzyskanej w czasopismach: Głos Prawa – Allerhand Law Review (40 pkt. MEiN, 
zgodnie z zasadami czasopisma dostępnymi na www.glosprawa.pl )  albo Przegląd Rynku 
Finansowego – Financial Supervision Review (zgodnie z zasadami dostępnymi na stronie 
internetowej www.knf.gov.pl/czasopismo _naukowe). 

 

REKOMENDOWANE TEMATY: 

1. Ekonomiczne, prawne i instytucjonalne uwarunkowania konkurencji rynku finansowego. 

2. Nadzór finansowy wobec transformacji ku zrównoważonej gospodarce (systematyka ESG). 

3. Rola europejskich organów nadzoru (EBA, ESMA, EIOPA) w kształtowaniu praktyki stosowania 

przepisów z zakresu rynku finansowego. 

4. Instrumenty prawne inwestowania społecznie odpowiedzialnego na rynku kapitałowym. 

5. System ochrony IPS dla banków komercyjnych. 

6. Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania technologii blockchain na rynku finansowym 

7. Regulacja kredytu konsumenckiego – problemy płatności odroczonych. 

8. Regulacje i standardy rynku finansowego pod presją zagrożeń systemowych (pandemia, ryzyko 

geopolityczne, cyber-ryzyko). 

9. Inwestor jako konsument – jak daleko ochrona konsumencka może znajdować zastosowanie do 

inwestorów giełdowych. 

+ pozostałe problemy praktyki nadzorczej rynku kapitałowego, bankowego i ubezpieczeniowego. 
 

RADA NAUKOWA KONGRESU: (alfabetycznie) 

prof. Dariusz Adamski (UWr), dr Jarosław Bełdowski (SGH), prof. Krzysztof Borowski (SGH), dr Krzysztof Grabowski (IA), 
dr Wojciech Iwański (SK&S), prof. Anna Jurkowska-Zeidler (UG), prof. Michał Kruszka (UKNF), prof. Mariola Lemonnier 
(UWM),  prof. Monika Marcinkowska (UŁ), prof. Tomasz Nieborak (UAM), prof. Marcin Olszak (IA) (Przewodniczący), 
prof. Volodymyr Pospolitak (HU K-MA), dyr. Katarzyna Przewalska (MF), dr Wojciech Rogowski (IA) (Sekretarz), prof. Edyta 
Rutkowska-Tomaszewska (UWr), r.pr. Bernard Smykla (NBP), prof. Witold Srokosz (UWr), prof. Krzysztof Waliszewski 
(UEP), prof. Anna Zalcewicz (PW), prof. Piotr Zapadka (UKSW). 
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