„W przeciągu najbliższych stu lat komputery wyprzedzą ludzi pod względem inteligencji. Kiedy to się stanie,
musimy się upewnić, że cele komputerów będą zbliżone do ludzkich. Nasza przyszłość to wyścig, który
odbywa się pomiędzy rosnącą potęgą technologii i naszą wiedzą na temat korzystania z niej mądrze.”
Stephen Hawking, Na konferencji Zeitgeist 2015

Wszelkiego rodzaju innowacje biznesowe związane z tematyką sztucznej inteligencji oraz robo doradztwa są dzisiaj jednym z
priorytetów wielu strategii biznesowych w instytucjach finansowych.
Założenie to wydają się potwierdzać doradcy, albowiem wedle raportu PwC sektor finansowy jest jednym
z trzech, który najbardziej może skorzystać w najbliższym czasie z wykorzystania technologii opartej o różnego rodzaju AI.
Pomimo rosnącej na rynku popularności tematyki AI wykorzystanie dużej części pomysłów oraz technologii nie zostało dotąd
szczegółowo zweryfikowane przez nadzorcę. Coraz częściej jednak słyszy się o możliwych problemach prawnych i podatkowych
związanych z wykorzystaniem AI w sektorze bankowym. Duży wpływ ma na to ogromna inflacja regulacyjna dotykająca obecnie
instytucje finansowe w wymiarach codziennej działalności oraz jednoczesny brak regulacji w wielu obszarach, których dotyka
AI.
W przypadku projektów realizowanych przez instytucje finansowe, identyfikacja ewentualnych ryzyk regulacyjnych oraz
podatkowych może być kluczowa, ponieważ ewentualny brak zgodności z prawem może powodować szczególne konsekwencje.
Niniejsza konferencja jest jedną z pierwszych na rynku, która powinna pomóc osobom zaangażowanych w instytucjach
finansowych w rozwój AI oraz innych technologii związanych z robotyką. Udział w wydarzeniu pozwoli Państwu na uniknięcie
ewentualnych ryzyk prawnych, przygotowanie organizacji na wdrożenie tego typu projektów oraz uzyskanie informacji o
przewidywanej działalności legislacyjnej w tym zakresie.
Eksperci podzielą się z Państwem wiedzą uzyskaną przy okazji realizacji lub oceny projektów związanych
ze sztuczną inteligencją, przez co każdy wykład stanowić będzie nie tylko wartość merytoryczną, ale także biznesową dotyczącą
funkcjonujących na rynku pomysłów z dziedziny AI.
Uczestnictwo pozwoli Państwu na ocenę regulacyjną i podatkową rozwiązań nazywanych dzisiaj szeroko
w biznesie „Sztuczną inteligencją” oraz przeniesienie uzyskanej wiedzy na praktyczne działania w Państwa organizacjach.
Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji
oraz zapoznania się z programem wydarzenia.
Magdalena Sokulska
Project Manager

UE chce wspierać rozwój sztucznej inteligencji
2017-02-09
UE pracuje nad przepisami dot. sztucznej inteligencji, m.in. w zakresie bezpieczeństwa wykorzystania
robotów, ochrony danych osobowych obywateli, odpowiedzialności cywilnej - np. w sytuacji wypadków
z udziałem robotów (...)
(...) w połowie stycznia komisja prawna PE przyjęła raport ws. wprowadzenia unijnych przepisów dot. robotów
i sztucznej inteligencji, w tym przepisów prawa cywilnego, które odnosiłyby się do kwestii bezpieczeństwa
wykorzystania robotów, odpowiedzialności cywilnej, a także zmian na rynku pracy w związku z rozwojem
robotyzacji. (...)*
* Źródło: PAP

Organizator:
Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. należy do szwedzkiej Grupy Bonnier – jednego z największych na świecie koncernów medialnych
posiadającego 175 firm w 16 krajach. Wydawca „Puls Biznesu” – najbardziej opiniotwórczego medium biznesowego, prowadzi
również portale ekonomiczne pb.pl i bankier.pl, docierające łącznie do 3,5 miliona użytk owników. Bonnier Business (Polska) jest
liderem w zakresie organizacji kongresów, konferencji i warsztatów skierowanych do wyższej kadry menedżerskiej.

Patroni medialni:

Kontakt: Tel 22 333 9777

Fax 22 333 97 78

E-mail: szkolenia@pb.pl

PROGRAM | 31 STYCZNIA 2018
08:30

REJESTRACJA, PORANNA KAWA

MODERATOR: DR MICHAŁ KISIEL, ANALITYK, BANKIER.PL
09:00

SZTUCZNA INTELIGENCJA W ORGANIZACJI - KLUCZOWE ASPEKTY PRAWNE
Łukasz Łyczko, Associate, Radca Prawny, PwC Legal
→→ definicja AI - konsekwencje prawne odpowiedniej kategoryzacji technologii
→→ AI a podstawowe koncepcje prawne (zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych)
→→ odpowiedzialność za narzędzia AI
→→ świadczenie usług z wykorzystaniem AI a prawa konsumenta
→→ działalność prawodawcza organów europejskich w kontekście AI

09:45

AI W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH
Łukasz Łyczko, Associate, Radca Prawny, PwC Legal
→→ Robo-advisory a kwalifikacja regulacyjna usług
→→ współpraca z dostawcami technologii AI
→→ AI a tajemnice zawodowe
→→ wykorzystanie chatbots a ryzyka instytucji finansowych

10:30

CASE STUDY ALIOR BANK SA. - WDROŻENIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W BANKOWOŚCI
NA PRZYKŁADZIE WIRTUALNEGO DORADCY DRONN
Marcin Król, Dyrektor Działu Rozwoju Systemów i Robotyzacji, Dział Rozwoju Systemów
i Robotyzacji, Alior Bank SA
→→ sztuczna inteligencja - temat rzeka
→→ w jaki sposób wykorzystujemy SI w Alior Banku?
→→ Wirtualny doradca Dronn - co to?
→→ czy jest to tylko narzędzie do komunikacji?
→→ możliwości narzędzia
→→ plany na przyszłość
→→ analiza predykcyjna
→→ obszary rozwoju

11:15

PRZERWA KAWOWA

11:30

PRAWO OCHRONY DANYCH A PROFILOWANIE Z UŻYCIEM MECHANIZMU AI
dr Arwid Mednis, Lider praktyki TMT/IP i ochrony danych osobowych, Radca Prawny, PwC Legal
→→ profilowanie w Rozporzadzeniu ogólnym o ochronie danych osobowych
→→ prawa jednostki w związku z profilowaniem
→→ AI a transparentność profilowania

12:30

CASE STUDY

SZTUCZNA INTELIGENCJA W BRANŻY UBEZPIECZENIOWEJ

Tomasz Huś, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Biznesu Korporacyjnego, Prezes Zarządu, PZU Lab

13:00

CASE STUDY

CZY ROBOTY ZASTĄPIĄ PRACOWNIKÓW?

Robert Gniezdzia, CEO, Digital Teammates
→→ „Robotic Process Automation” - nowe podejście do pracy w middle i back office
→→ czym jest dzisiaj „RPA” z punktu widzenia pracowników operacyjnych?
→→ czy „roboty biurowe” zastąpią ludzi?
→→ gdzie jest miejsce człowieka wobec technologii RPA? Możliwe scenariusze
→→ wdrożenie narzędzi RPA w organizacji – przyszłość, której nie da się uniknąć

13:30

PRZERWA NA LUNCH

14:15

AI – CORAZ WIĘKSZE WYZWANIE DLA PRAWA AUTORSKIEGO
Konrad Dobrowolski, Associate, Adwokat, PwC Legal
→→ zdolność AI do stworzenia utworu
→→ problem twórcy i praw autorskich do wytworów AI
→→ ochrona wytworów AI – koncepcje, postulaty i możliwe rozwiązania

15:15

CASE STUDY PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W BANKOWOŚCI.
SYSTEMY KONWERSACYJNE, PRZETWARZANIE I ZAAWANSOWANA ANALITYKA DANYCH
Ernest Wagner, Architekt AI/RPA, Piewca Sztucznej Inteligencji, QuantLabs.ai

16:00

IMPLIKACJE PODATKOWE WYKORZYSTANIA AI
Maciej Dybaś, Menedżer, Zespół Podatków Pośrednich, PwC
→→ AI jako outsourcing czynności technicznych a kwestie VAT
→→ nieodpłatne świadczenia z wykorzystaniem AI
→→ opodatkowanie robotów

17:00

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI, WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW

PRELEGENCI

KONRAD DOBROWOLSKI

Associate, Adwokat, PwC Legal

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie nowych technologii i prawie Internetu. Zajmuje
się również zagadnieniami związanymi z prawem autorskim, wdrożeniami IT, komunikacją elektroniczną
oraz e-commerce.Uczestniczył w innowacyjnych przedsięwzięciach wynikających m.in. z wprowadzania
inteligentnych liczników oraz inteligentnych sieci energetycznych w Polsce. Zajmował się wdrażaniem umów
typu SaaS i PaaS dla przedsiębiorców z branży usługowo-handlowej. Ma na swoim koncie współpracę z firmami
dostarczającymi nowatorskie oprogramowanie sprzedażowe oraz systemy informatyczne. Doradzał polskim i zagranicznym
przedsiębiorcom przy dostosowaniu ich działalności handlowo-usługowej do nowych wymogów stawianych przez prawo
ochrony konsumentów oraz prawo telekomunikacyjne. Brał także udział w projektach związanych z komercjalizacją wizerunku,
a także organizacją konkursów i przedsięwzięć medialnych. Specjalizuje się również w ochronie dóbr osobistych
oraz renomy w Internecie. Obecnie jest zaangażowany w projekty przygotowania polskich oraz zagranicznych
przedsiębiorców do wdrożenia Rozporządzenia o Ochronie danych Osobowych (RODO). Przed dołączeniem do
zespołu PwC doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach prawniczych świadczących usługi dla krajowych
i zagranicznych podmiotów gospodarczych oraz renomowanej międzynarodowej kancelarii prawnej.

MACIEJ DYBAŚ

Menedżer, Zespół Podatków Pośrednich, PwC

Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie VAT, w szczególności dla podmiotów posiadających
ograniczone prawo do odliczenia podatku VAT, takich jak banki czy zakłady ubezpieczeń. Posiada bogate
doświadczenie w realizacji projektów odliczenia podatku VAT z wykorzystaniem Współczynnika Struktury
Sprzedaży. Prowadzi także przedsięwzięcia łączące doradztwo podatkowe i regulacyjne, jak również te
związane z badaniem mechanizmów wyłudzeń podatku VAT oraz doradztwo VAT w obszarze transakcyjnym. Jest autorem
licznych komentarzy i artykułów w zakresie VAT, a także współautorem jednej z pierwszych monografii na temat Jednolitego
Pliku Kontrolnego. Licencjonowany doradca. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ROBERT GNIEZDZIA

CEO, Digital Teammates

Kieruje Digital Teammates, spółką informatyczną z branży Robotics Process Automation. Posiada wieloletnie
doświadczenie w zarządzaniu zespołami Back Office. Odpowiadał za duże projekty reorganizacyjne i
wdrożeniowe. W swojej praktyce skutecznie zajmował się optymalizacją i automatyzacją procesów. Entuzjasta
zarządzania zmianą oraz wykorzystywania nowych technologii w procesach biznesowych.

TOMASZ HUŚ

Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Biznesu Korporacyjnego, Prezes Zarządu, PZU Lab

Z Grupą PZU związany od 2016 roku. Wcześniej przez dwa lata jako dyrektor zarządzający w Grupie Integer.pl
odpowiadał za budowę nowych linii biznesowych. W latach 2007–2013 był konsultantem strategicznym w The
Boston Consulting Group, w której pracował głównie w sektorze bankowym, przemysłowym i energetycznym.
Programista, absolwent kierunku automatyka i robotyka na Politechnice Poznańskiej, specjalizuje się w
sztucznej inteligencji i symulowaniu ludzkiego układu nerwowego.

DR MICHAŁ KISIEL

Analityk, Bankier.pl

Analityk w portalu Bankier.pl. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie finansów. Adiunkt w Katedrze
Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autor m.in. książki „Internet a konkurencyjność
banków w Polsce” (Wyd. Cedewu, Warszawa 2005) oraz współautor książki „Innowacyjne usługi banku” (Wyd.
PWN, Warszawa 2007) i „Finanse osobiste. Zachowania, produkty, strategie” (Wyd. PWN, Warszawa 2012),
„Niekartowe systemy płatności bezgotówkowych w Polsce” (NBP, 2014). Specjalizuje się w problemach rozwoju bankowości
detalicznej, zarządzania finansami w gospodarstwie domowym, bankowości elektronicznej, systemach płatności i innowacjach
finansowych w internecie.

PRELEGENCI

MARCIN KRÓL

Dyrektor Działu Rozwoju Systemów i Robotyzacji, Dział Rozwoju Systemów i Robotyzacji,
Alior Bank SA

Posiada 10 lat doświadczenia w bankowości głównie w obszarze ryzyka kredytowego oraz rozwoju systemów.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność Zarządzanie Organizacją. Zainteresowania robotyka,
automatyzacja procesów oraz sztuczna inteligencja wykorzystywana w biznesie.

ŁUKASZ ŁYCZKO

Associate, Radca Prawny, PwC Legal

Radca Prawny. Specjalizuje się w prawie usług płatniczych, prawie bankowym oraz prawie rynków kapitałowych.
Łukasz zajmuje się doradztwem regulacyjnym na rzecz instytucji finansowych oraz podmiotów związanych z
rynkiem finansowym, w tym sektora Fintech. Posiada doświadczenie w projektach dotyczących m.in. wdrożeń
ustawy o usługach płatniczych, systemów płatności mobilnych, kart płatniczych, pieniądza elektronicznego,
postępowań licencyjnych przed KNF, oraz outsourcingu czynności bankowych. Łukasz ukończył Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego Catholic University of America.

DR ARWID MEDNIS

Lider praktyki TMT/IP i ochrony danych osobowych, Radca Prawny, PwC Legal

Jest specjalistą w zakresie prawa ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego oraz szeroko
rozumianego prawa administracyjnego. Jest także wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Autor licznych publikacji, przede wszystkim z zakresu ochrony danych osobowych, ale także
prawa telekomunikacyjnego i administracyjnego. Reprezentował Polskę w Komitecie ds. Ochrony Danych
Osobowych w Radzie Europy w Strasbourgu, przez 2 lata był także jego przewodniczącym. Współtworzył
ustawę o ochronie danych osobowych, uczestniczył w pracach komisji sejmowych, przygotowując projekty zmian legislacyjnych,
m. in. w prawie telekomunikacyjnym.

ERNEST WAGNER

Architekt AI/RPA, Piewca Sztucznej Inteligencji, QuantLabs.ai

Ekspert IT z ponad 18-letnim doświadczeniem. W 2004 roku założył agencję Prospekta Interactive, obecnie
część Grupy Hemnes. Zarządzał projektami m.in. dla UPC, PTC Era (obecnie T-Mobile Poland), Hypermedia
Isobar, Orange Polska. Od 2012 roku brał udział w uruchomieniu wielu startupów, w tym londyńskiego banku
mobile-first dla millennialsów: Loot.io. W 2016 dołączył do Banku ING jako Architekt AI/RPA. Niedawno, w
ramach Grupy Hemnes powołał QuantLabs.ai, nową markę konsultingową specjalizującą się w praktycznych
zastosowaniach sztucznej inteligencji oraz cyfrowej transformacji opartej o dane, głównie w sektorze finansowym. Prywatnie
futurysta/geek zafascynowany zbliżającym się boomem w przemyśle kosmicznym i kolonizacją przestrzeni kosmicznej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
TAK, chcę wziąć udział w Konferencji „Sztuczna Inteligencja w sektorze
finansowym”
Termin: 31 stycznia 2018 r.
1695.00 PLN netto (od 9 grudnia 2017 do 31 stycznia 2018)

1.

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Departament:
E-mail:

2.

Tel:

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Departament:
E-mail:

3.

Tel:

Firma:
Ulica:
Kod pocztowy:

Miasto:

Tel:

Fax:

E-mail:
4.

Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT:
Nazwa firmy:
Siedziba:
Adres:

NIP:

Osoba kontaktowa:
Tel:

E-mail:

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) Bonnier Business
(Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Bonnier) informuje, że jest administratorem danych osobowych.
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez
Bonnier, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Bonnier. Wyrażamy
również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących Bonnier oraz ich
klientów. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych,
które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami
uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy.

1.

Koszt
uczestnictwa
jednej
osoby
w konferencji wynosi: 1695.00 PLN
netto (od 9.12.2017 do 31.1.2018).
Cena obejmuje prelekcje, materiały
szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
2. Przesłanie do Bonnier Business (Polska)
faxem
lub
pocztą
elektroniczną,
wypełnionego i podpisanego formularza
zgłoszeniowego,
stanowi
zawarcie
wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym
a Bonnier Business (Polska). Faktura pro
forma jest standardowo wystawiana
i wysyłana e-mailem po otrzymaniu
formularza zgłoszeniowego.
3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie
14 dni od wysłania zgłoszenia, ale
nie później niż przed rozpoczęciem
konferencji.
4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska
1,
03-738
Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371
5. Rezygnację z udziału należy przesyłać
listem poleconym na adres organizatora.
6. W przypadku rezygnacji nie później
niż 21 dni przed rozpoczęciem
konferencji obciążymy Państwa opłatą
administracyjną w wysokości 20% opłaty
za udział.
7. W przypadku rezygnacji w terminie
późniejszym
niż
21
dni
przed
rozpoczęciem konferencji pobierane jest
100% opłaty za udział.
8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie
udziału
w
konferencji
powoduje
obciążenie pełnymi kosztami udziału.
9. Niedokonanie
wpłaty
nie
jest
jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
10. Zamiast
zgłoszonej
osoby
w konferencji może wziąć udział inny
pracownik firmy.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do
zmian w programie oraz do odwołania
konferencji.
12. Wszystkie
treści
zawarte
w programie warsztacie stanowią
własność Bonnier Business (Polska) Sp. z
o.o. oraz powiązanych z nią podmiotów. O
ile Organizator nie postanowi inaczej, nie
wolno żadnych materiałów stanowiących
własność Bonnier Business (Polska)
odtwarzać,
wykorzystywać,
tworzyć
pochodnych prac na bazie materiałów
umieszczonych w programie, ani też
ponownie ich publikować, zamieszczać
w
innych
materiałach
czy
też
w
jakikolwiek
inny
sposób
rozpowszechniać
bez
uprzedniej
pisemnej zgody Bonnier Business
(Polska).
Bonnier Business (Polska) Spółka
z o.o. wydawca dziennika bizneso-wego
Puls Biznesu i portalu pb.pl, z siedzibą
w Warszawie, 03-738, ul. Kijowska 1,
wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego
Rejestru
Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Rejestrowy pod numerem
KRS 24847, numer NIP 113-01-55-210,
REGON: 011823316, kapitał zakładowy:
2 000 000,00 PLN

pieczątka i podpis

konferencje.pb.pl,

 szkolenia@pb.pl

 Tel +48 22 333 97 77

 Faks +48 22 333 97 78

