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Informacja prasowa 
 

ZBLIŻA SIĘ II POLSKI KONGRES REGULACJI  
RYNKÓW FINANSOWYCH - FINREG 2013 

 
 

Kraków, 20 sierpnia 2013 – W dniach 16–17 października 2013 w Warszawie odbędzie się II 
Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych - FinReg 2013, którego organizatorem jest 
Instytut Allerhanda. Eksperci i regulatorzy rynku oraz przedstawiciele firm sektora 
finansowego spotkają się, aby dyskutować o najważniejszych i najbardziej aktualnych 
problemach prawnych nurtujących branżę finansową w Polsce i Europie. Możliwa jest już 
rejestracja na Kongres. 
 

W dniach 16 – 17 października Instytut Allerhanda organizuje II Polski Kongres Regulacji 
Rynków Finansowych - FinReg 2013, doroczny środowiskowy „szczyt”, gromadzący wszystkich 
uczestników rynku, którzy mają wpływ na tworzenie regulacji finansowych, m.in. legislatorów, 
regulatorów, nadzorców finansowych, prawników, pracowników i menadżerów instytucji 
finansowych i banków oraz naukowców. W programie Kongresu znajdą się panele tematyczne 
poświęcone m.in. kondycji prawa bankowego i implementacji prawa unijnego, nowym 
instrumentom nadzoru, regulacji rynku kapitałowego, skuteczności zabezpieczeń prawnych 
czy problemów systemu zabezpieczenia emerytalnego. Wśród zaproszonych prelegentów 
znaleźli się przedstawiciele m.in. Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, 
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Instytutu Ekonomicznego oraz 
Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE. 
 
Tegoroczna formuła wydarzenia obejmuje podział na dwie sekcje: pierwszy dzień Kongresu 
(16 października) przeznaczony jest na polemikę specjalistów, uczestników rynków 
finansowych; dzień drugi (17 października) będzie służył prezentacji referatów naukowych 
nadesłanych w ramach konkursu call for papers i ich dyskusji z udziałem wiodących 
akademików w zakresie prawa i finansów.  
 
Możliwa jest już rejestracja na Kongres: regulamin oraz formularz uczestnictwa dostępne są na 
stronie: www.finansowy.allerhand.pl  
 
 

 
Instytut Allerhanda jest niezależnym think tankiem oraz ośrodkiem studiów prawnych z siedzibą w Krakowie, 
który specjalizuje się w prawie handlowym, prawie własności intelektualnej, prawie upadłościowym, prawie 
rynku finansowego, corporate governance i organizacji wymiaru sprawiedliwości, a także prawach człowieka w 
kontekście biznesu. W ramach Instytutu Allerhanda działają sekcje naukowe, których zadaniem jest prowadzenie 
zaawansowanych badań w wybranych dziedzinach prawa oraz grupy robocze pracujące zadaniowo, m.in. 
eksperci Instytutu konsultują projekty polskich i europejskich aktów legislacyjnych. Instytut jest organizatorem 
konferencji, seminariów i szkoleń z zakresu prawa oraz prestiżowego cyklu ogólnokrajowych kongresów 
tematycznych Allerhand Summits (http://www.kongresy.allerhand.pl), których ambicją jest wypracowywanie 
rozwiązań usprawniających działanie polskiego systemu prawa i gospodarki.  

http://www.finansowy.allerhand.pl/
http://www.kongresy.allerhand.pl/
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