Warszawa, 29 stycznia 2021 r.
Szanowni Państwo,
Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Instytut Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

informują o statusie przygotowań i zapraszają do aktywnego uczestnictwa w
XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Euro-Trans 2021

“Green Finance for Brownfield Transport Sector Transformation”
która odbędzie się w dniach 20-21 września 2021 r.
Patronat nad Konferencją objęli rektorzy trzech uczelni, które współorganizują Euro-Trans
2021: Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Rektor US prof. dr hab. Waldemar Tarczyński,
i Rektor SGH dr hab. prof. SGH Piotr Wachowiak. W części oficjalnej podczas pierwszego dnia
Konferencji wystąpienie otwierające wygłosi Komisarz UE ds. transportu Adina-Ioana Valean.
Konferencja Euro-Trans 2021 została włączona do harmonogramu aktywności na forum
unijnym.
Komitet Naukowy Konferencji, którego członkami są naukowcy z Polski i z zagranicy, podjął
pracę. Przy ich udziale tworzony jest program Konferencji. Trwa okres zgłaszania propozycji
zagadnień do dyskusji w sesjach tematycznych. Przyjęcie przez organizatorów formuły
hybrydowej Konferencji umożliwi równoczesne prowadzenie kilku sesji tematycznych, zatem
oczekiwane jest zorganizowanie ponad dziesięciu takich sesji w trakcie obu dni Konferencji.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią całość obrad będzie prowadzona w języku angielskim przy
zapewnieniu tłumaczenia.
Tematem przewodnim Konferencji Euro-Trans 2021 jest “Green Finance for Brownfield
Transport Sector Transformation”. Przesłanką do podjęcia dyskusji nad sytuacją sektora
transportowego są zmiany, których kierunek został wytyczony przez europejską strategię i
krajowe polityki publiczne realizowane w skali międzynarodowej i zgodnie z megatrendami.
W tym przede wszystkim kształtowana jest gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ). Strategia
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„European Green Deal” zakłada upowszechnienie technologii wytwarzania i wykorzystania
energii eliminujących emisję gazów cieplarnianych. Ponadto kontynuowany jest proces
upowszechniania technologii cyfrowych. “Green Finance” stanowi ważne narzędzie realizacji
wymienionych polityk publicznych i z tego względu odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu
nowych praktyk finansowania procesu transformacji sektora transportu.
Program Konferencji będzie obejmował cztery sesje plenarne. Gospodarzem sesji
przedpołudniowej w pierwszym dniu Konferencji będzie Szkoła Główna Handlowa w
Warszawie i będzie ona poświęcona tematowi ESG criteria for financing infrastructure
projects. Gospodarzem sesji popołudniowej w pierwszym dniu Konferencji będzie Uniwersytet
Gdański, a tematem sesji będzie New Culture of Mobility in Urban Areas. Gospodarzem sesji
przedpołudniowej w drugim dniu Konferencji będzie Uniwersytet Szczeciński, a jej tematem
będą Trends that define future mobility – green finance perspective. Sesje tematyczne, z
których część odbędzie się równolegle, będą poświęcone poszczególnym zagadnieniom
dotyczącym przygotowania i realizacji transformacji sektorów mobilności i logistyki. Sesja
popołudniowa w drugim dniu Konferencji będzie poświęcona podsumowaniu debat
przeprowadzonych podczas sesji plenarnych oraz sesji tematycznych i przygotowaniu
wniosków.
Zwracamy się do środowiska naukowców oraz studentów i doktorantów z kraju i z zagranicy o
zgłaszanie propozycji swoich wystąpień w formie referatów, komunikatów przedstawiających
wyniki badań i plakatów. Przedstawicieli podmiotów gospodarczych, władzy publicznej oraz
organizacji pozarządowych, zapraszamy do zgłaszania swoich wystąpień w obszarze
uzyskanych lub planowanych efektów współpracy praktyki ze środowiskiem akademickim.
Zgłoszenia w języku angielskim, które powinny zawierać:
• tytuł wystąpienia
• abstrakt wystąpienia do 500 znaków
• krótki biogram autora/ autorów
prosimy kierować na adres: eurotrans@sgh.waw.pl w terminie do 31 marca 2021 roku.
Zgłoszenia, które uzyskają akceptację ze strony Komitetu Naukowego, zostaną
przyporządkowane do poszczególnych sesji plenarnych i tematycznych.
Z pozdrowieniami i nadzieją na spotkanie we wrześniu 2021 roku.
Komitet Sterujący Euro-Trans 2021:
prof. dr hab. Wojciech Paprocki, Przewodniczący Komitetu Naukowego, SGH
dr Marzenna Cichosz, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, SGH
dr hab. Monika Bąk, prof. UG
dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US
dr hab. Bartosz Grucza, prof. SGH
dr hab. Tomasz Kwarciński, prof. US
dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG
dr hab. Michał Pluciński, prof. US
dr hab. Dariusz Tłoczyński, prof. UG
www.sgh.waw.pl

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, tel.: +48
22 564 73 14, iitim@sgh.waw.pl, http://www.sgh.waw.pl/iitim

Komitet Naukowy Euro-Trans 2021:
prof. dr hab. Wojciech Paprocki, Przewodniczący Komitetu Naukowego, SGH
dr hab. Monika Bąk, prof. UG
dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG
prof. dr Stane Bozicnik, University of Maribor, Slovenia
prof. dr hab. Jan Burnewicz
prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, UE w Poznaniu
dr hab. Joanna Cygler, prof. SGH
dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US
prof. dr Günter Emberger, Technische Universität Wien, Austria
dr hab. Bartosz Grucza, prof. SGH
dr hab. Krzysztof Grzelec, prof. UG
prof. dr Laurent Guihéry, CY Cergy Paris Université, France
dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. SGH
dr hab. Arkadiusz Kawa, Sieć Badawcza Łukasiewicz, ILiM
dr hab. Tomasz Kwarciński, prof. US
prof. dr hab. Bogusław Liberadzki
dr hab. Kamil Liberadzki, prof. SGH
dr hab. Marcin Liberadzki, prof. SGH
prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska
dr hab. inż. Anna Mężyk, prof. UTH
prof. dr hab. Piotr Niedzielski
dr hab. Katarzyna Nowicka, prof. SGH
dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG
prof. dr hab. Józef Perenc
prof. dr Alexander Pflaum, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Fraunhofer IIS, Germany
dr hab. Jana Pieriegud, prof. SGH
dr hab. Michał Pluciński, prof. US
prof. dr Oliviero Roggi, University of Florence, Italy
prof. dr hab. Danuta Rucińska
prof. dr Wim Schoutens, University of Leuven, Belgium
dr hab. Dariusz Tłoczyński, prof. UG
prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król
dr hab. Marcin Wołek, prof. UG
prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski
prof. dr hab. Elżbieta Załoga
dr hab Magdalena Zioło, prof. US
Komitet Organizacyjny Euro-Trans 2021:
dr Marzenna Cichosz, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, SGH
dr Joanna Archutowska, SGH
mgr Jakub Dowejko, US
dr Agnieszka Gozdek, US
dr Aleksander Jagiełło, UG
dr Dorota Książkiewicz, UG
mgr Katarzyna Uljasz-Rawa, SGH
dr Paweł Zagrajek, SGH
dr Jakub Zawieska, SGH
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