
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy na VII Europejskiego Kongresu Finansowego 5 – 7 czerwca 2017 w Sopocie 

i w Gdańsku. W ramach tegorocznego Kongresu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

z udziałem pracowników naukowych wyższych uczelni, której współorganizatorami merytorycznymi są 

Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet 

Gdański. Sesje Konferencji Naukowej dotyczyć będą m.in. wpływu geopolitycznych turbulencji na rynki 

finansowe, przyszłości stóp procentowych, długookresowych oszczędności i systemów emerytalnych, regulacji 

sektora finansowego.  

Tematem wiodącym tegorocznego Europejskiego Kongresu Finansowego jest Kapitał, podatki 

i międzynarodowa solidarność w XXI wieku. Jesteśmy przekonani, że udział przedstawicieli środowiska 

naukowego w Kongresie wzbogaci dyskusję na temat bieżących i przyszłych problemów, a także przyczyni się 

do nawiązania efektywnej współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym oraz pozwoli na 

zaprezentowanie najnowszych osiągnięć środowiska naukowego na forum biznesowym. Zapraszamy Państwa 

do wspólnej odpowiedzi na pytania: jaka jest i jaka będzie Europa w 2017 i następnych latach - solidarna czy 

podzielona? jak gospodarka zintegrowanej Europy przetrwa zawirowania polityczne? czy kapitał będzie 

budował dobrobyt społeczeństw? oraz czy mamy szansę na solidarność podatkową?  

Celem naszym jest aby zbliżenie środowiska praktyków gospodarczych ze środowiskiem naukowym przyczyniło 

się do budowy zrozumienia i porozumienia przedstawicieli różnych środowisk oraz wyszukiwania i promowania 

talentów.  

Zapraszając Państwa do udziału zarówno w VII Europejskim Kongresie Finansowym jak i w specjalnych sesjach 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej przygotowaliśmy dla przedstawicieli świata akademickiego specjalny 

odpłatność za udział w obu przedsięwzięciach w wysokości 25% opłaty podstawowej tj. 875 zł netto. Cena ta 

obejmuje udział we wszystkich wydarzenia Kongresowych, a nie obejmuje kosztów zakwaterowania i dojazdu. 

Zapraszamy Państwa również do publikacji artykułów naukowych związanych z tematyką Konferencji 

Naukowej oraz całego Kongresu. Artykuł nadesłany do 15 maja 2017 przez zarejestrowanego uczestnika 

Kongresu, po uzyskaniu pozytywnych recenzji będzie mógł zostać opublikowany w jednym z dwóch czasopism 

naukowych:  

- w specjalnym wydaniu Bezpiecznego Banku dedykowanym Europejskiemu Kongresowi Finansowemu; 

- w specjalnym wydaniu kwartalnika „Zarządzanie i Finanse” dedykowanym Europejskiemu Kongresowi 

Finansowemu. 

Artykuły, które pomimo pozytywnych recenzji, nie zostaną opublikowane w ww. czasopismach ukażą się 

drukiem w monografii Europejskiego Kongresu Finansowego. 

Organizatorzy zapewniają, iż wszystkie zakwalifikowane do druku artykuły naukowe zostaną umieszczone w 

repetytoriach artykułów naukowych. 



Szczegółowe informacje i rejestracja znajdują się na stronie internetowej www.efcongress.com. Aby zgłosić 

swój udział, korzystając ze specjalnej oferty należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się w zakładce 

REJESTRACJA. W formularzu rejestracyjnym w miejscu „Status uczestnika” prosimy wybrać opcję 

„Międzynarodowa Konferencja Naukowa”.  

Artykuły naukowe należy przesyłać do dnia 15 maja 2017 na adres: mariusz.chmielewski@projektekf.pl 

Wymogi formalne dla Autorów artykułów naukowych dla czasopism wraz ze szablonami do czasopism 

naukowych, które Państwo wybiorą znajdują się w załączeniu.  

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 

- w sprawach związany z publikacją artykułów naukowych: mariusz.chmielewski@projektekf.pl ,  

tel. 602 266 130, 

- w sprawach związanych z rejestracją: Lucyna Schoennagel, e-mail: poczta@gab.com.pl ,  

tel. (58) 524 49 01.  

Serdecznie zapraszam i pozostaję z poważaniem, 

 

 

 
dr hab. Leszek Pawłowicz, prof. UG 
Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej  
Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego 
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