II EDYCJA KONFERENCJI

Szanowni Państwo,
po sukcesie pierwszej edycji mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału
w II edycji konferencji PSD 2, która odbędzie się w dniach 14-15 marca 2018
roku w Warszawie.
W programie wydarzenia uwzględniliśmy jeszcze więcej odniesień do dobrych
praktyki i aktualnego stanu legislacyjnego.
W trakcie konferencji:
• dowiemy się jaka jest wizja regulatora odnośnie PSD2 dla Polski
• poznamy zasady praktycznego wdrożenia Open Banking w kontekście usług
TPP i interfejsu TPP
• odniesiemy się do bezpieczeństwa PSD2, w tym silnego uwierzytelnienia
• zaprezentujemy zasady przetwarzania danych według PSD2 i RODO, punkty
krytyczne wdrożenia obydwu regulacji
• zestawimy open - banking i „banking by non-banks” w Polsce
• nakreslimy, jak powinna wyglądać modelowa ochrona konsumenta zgodnie z
regulacją PSD2 w zakresie odpowiedzialności za transakcje nieautoryzowane,
odwoływalności i innych
• przedstawimy kluczowe zasady funkcjonowania Polish API oraz stan adopcji
API w bankach
Program wzbogacony został o tematy, które były przedmiotem szczególnego
zainteresowania uczestników pierwszej edycji.
Konferencja poprowadzona będzie przez najwybitniejszych Ekspertów
z zakresy dyrektywy PSD2 w Polsce, uzyskacie Państwo zatem rzetelną,
kompleksową i praktyczną wiedzę.
Serdecznie zapraszam do udziału w najważniejszym spotkaniu na temat PSD2
w Polsce!
Magdalena Sokulska		
Project Manager

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
użytkowników. Bonnier Business (Polska) jest liderem w zakresie organizacji kongresów, konferencji i warsztatów
skierowanych do wyższej kadry menedżerskiej.
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Dlaczego warto wziąć udział:
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okazja do konsultacji z wybitnymi ekspertami
wieloaspektowe omówienie tematu
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możliwość wymiany doświadczeń
imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo
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yczne konieczne by wdrożyć wymagane zmiany
iadczeń
rdzający uczestnictwo
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Prezesów Zarządu, Członków Zarządu, Dyrektorów oraz Kierowników,
reprezentujących poniższe firmy oraz instytucje:
• Banki
• Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe
• Osoby koordynujące PSD 2 w Bankach
• Wydawców kart
• Firmy zajmujące się obsługą płatności mobilnych
• Dostawców usług płatniczych
• Kancelarie prawne zajmujące się obsługą podmiotów finansowych
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W szczególności z departamentów:
•
•
•
•
•
•
•
•

bankowości detalicznej,
transakcyjnej i elektronicznej
zarządzania produktami
prawnych
operacyjnych
kart płatniczych
compliance
centrum usług płatniczych
IT

Partner Merytoryczny
dLK Legal to nowoczesna firma prawnicza, skoncentrowana na obsłudze podmiotów z sektora finansowego
i nowych technologii w zakresie wsparcia regulacyjnego i transakcyjnego. dLK specjalizuje się w obsłudze
banków, instytucji płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego, funduszy inwestycyjnych i podmiotów z rynku ubezpieczeń,
a także ich klientów i podmiotów współpracujących. Wspieramy podmioty nadzorowane m.in. w zakresie prawa bankowego
i usług płatniczych, zagadnień compliance, AML, prawa korporacyjnego, prawa IT i ochrony danych osobowych oraz prawa
konsumenckiego. Nasi specjaliści doradzają we wdrożeniu licznych projektów z pogranicza bankowości i nowych technologii,
uczestnicząc w pracach nad kluczowymi innowacjami branży finansowej, m.in. przy wdrożeniach usług dostępu podmiotów trzecich
do rachunku, mechanizmu distributed ledger (blockchain) i powszechnych płatności natychmiastowych. W ramach członkostwa
w sieci World IT Lawyers oraz we współpracy z European Payments Consulting Association (EPCA) realizujemy liczne projekty
o wymiarze transgranicznym. Intensywnie angażujemy się w reprezentowanie instytucji finansowych i organizacji branżowych w
polskim i unijnym procesie legislacyjnym.

program

14 marca 2018
8:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

9:00

Wizja PSD2 dla Polski

i z wybitnymi ekspertami
ówienie tematu
merytoryczne konieczne by wdrożyć wymagane zmiany
ny doświadczeń
at potwierdzający uczestnictwo

10:00

Open Banking PSD2

11:30

Przerwa na kawę

11:45

Bezpieczeństwo PSD2

13:15

Przerwa na lunch

14:00

Nowe PSD2 i RODO

15:30

PANEL DYSKUSYJNY - Open Banking i Non-Banking w Polsce

16:15

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

dr Krzysztof Korus, Radca Prawny, dLK Legal
• usługi TPP
• interfejs TPP
• jak praktycznie zastosować rozwiązanie
• najbardziej newralgiczne punkty procesu
• dobre praktyki

dr Krzysztof Korus, Radca Prawny, dLK Legal
• silne uwierzytelnienie
• bezpieczeństwo informatyczne
• praktyczne zastosowanie regulacji dot. bezpieczeństwa
• wdrożenie regulacji krok po kroku czyli na co zwrócić szczególną uwagę

Michał Mostowik, Prawnik, dLK Legal
• zasady przetwarzania danych PSD2 i RODO
• konflikty
• punkty krytyczne wdrożenia obydwu regulacji
• sprawna implementacja regulacji PSD2 i RODO – najistotniejsze elementy

Moderator: dr Krzysztof Korus, Radca Prawny, dLK Legal
Uczestnicy dyskusji:
- Krzysztof Pycia, Dyrektor Departamentu Produktów Mobilnych i Tożsamości 		
Cyfrowej, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
- Krzysztof Biernacki, Head of digital and innovations, AVIVA
- Piotr Włodarek, Członek Zarządu, CTO, Kontomatik

dział:

Paweł Bułgaryn, Kierujący Zespołem Systemu Płatniczego, w Departamencie 		
Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów
• kierunki rozwoju PSD2 dla Polski
• wpływ ustawy o usługach płatniczych na sektor bankowy i rynek płatności
w Polsce

program

15 marca 2018
8:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

9:00

Ochrona konsumenta w PSD2

i z wybitnymi ekspertami
ówienie tematu
merytoryczne konieczne by wdrożyć wymagane zmiany
ny doświadczeń
at potwierdzający uczestnictwo

11:00

Przerwa na kawę

11:15

Możliwości i pułapki świadczenia usługi AIS

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Polish API - standard dla otwartej bankowości na polskim rynku

15:00

Technologia API w banku

16:30

Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów

Marcin Bieliński, Radca Prawny, Idea Bank SA
• jak pozyskiwać informacje o rachunku
• jaki zakres informacji można pozyskać
• wykorzystywanie pozyskanych informacji do innych celów

Maciej Kostro, Doradca Zarządu Związku Banków Polskich, sekretarz Rady 		
Bankowości Elektronicznej, odpowiedzialny za projekt Polish API
• omówienie inicjatywy standaryzacyjnej i jej głównych założeń
• kontekst międzynarodowy
• plany rozwoju

Tomasz Leś, Senior Product Manager, Asseco Poland S.A.
• stan korzystania z API w bankach w Polsce
• perspektywy PSD2
• jak Polska prezentuje się na tle innych krajów
• rozwój API w Polsce - kierunki rozwoju
• dobre praktyki

dział:

Dariusz Gradzi, Adwokat, Partner, AKGK Adwokaci Kostański Gradzi Kuczara s.c.
• obowiązki informacyjne dostawcy usług płatniczych
• odpowiedzialność dostawcy za nieautoryzowane transakcje płatnicze
• odpowiedzialność płatnika za nieautoryzowane transakcje płatnicze
• odpowiedzialność dostawcy za niewykonanie zlecenia płatniczego
• odwoływalność
• zakres terytorialno-walutowy

prelegenci
i z wybitnymi ekspertami
ówienie tematu
merytoryczne konieczne by wdrożyć wymagane zmiany
ny doświadczeń
at potwierdzający uczestnictwo

dr Krzysztof Korus, Radca Prawny, dLK Legal

Tomasz Leś, Senior Product Manager, Asseco Poland S.A.
Senior Product Manager - Ekspert w zakresie nowoczesnych technologii. Od prawie 20 lat związany jest
z bankowością cyfrową. Współtwórca pierwszych bankowości internetowych w Polsce. Obejmował różne
stanowiska w Asseco Poland związane z rozwojem kanałów zdalnych, obecnie odpowiedzialny za strategię i
rozwój produktów omnikanałowych. Zajmuje się również tematyką PSD2, OpenBanking i API Management.
Posiada głęboką wiedzę na temat bankowych rozwiązań IT oraz architektur instytucji finansowych w różnych
modelach działania.

Michał Mostowik, Prawnik, dLK Legal
Absolwent i doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył
program „Certificate in American Law” na UC Berkeley (Boalt Law School) oraz Szkołę Prawa Niemieckiego
organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z uniwersytetami w Heidelbergu i Moguncji.
Uczestniczy w pracach strumienia „Blockchain i kryptowaluty” przy Ministerstwie Cyfryzacji w ramach
programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Prelegent na konferencjach naukowych i wydarzeniach
branżowych. Prowadzi również zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się i praktykuje w
zakresie prawa bankowego, prawa usług płatniczych, ochrony danych osobowych i prawa Unii Europejskiej.
Zainteresowania naukowe koncentruje wokół unijnej regulacji usług finansowych oraz prawnych zasad
ochrony prywatności.

Marcin Bieliński, Radca Prawny, Idea Bank SA
Jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie usług płatniczych, prawie bankowym, prawie nowych
technologii i zagadnieniach regulacyjnych związanych z rynkiem finansowym. Brał udział we wdrożeniu
szeregu przepisów w podmiotach związanych z rynkiem finansowym, w tym w bankach, instytucjach
płatniczych i podmiotach pożyczkowych. Doradzał również we wdrożeniach kluczowych systemów w banku.
Czynnie uczestniczył w pracach grupy prawnej w projekcie Polish API. Od 3 lat związany z Idea Bank S.A

dział:

Radca Prawny, doktor nauk prawnych i ekonomista. Ekspert w zakresie usług płatniczych, prawa nowych
technologii oraz prawa bankowego. Rekomendowany przez Chambers Europe w 2015, 2016 oraz 2017 roku
w kategorii Banking & Finance („strong experience in banking regulatory matters”, „deep knowledge and
long experience”). Uczestniczy w pracach strumienia „Blockchain i kryptowaluty” przy Ministerstwie Cyfryzacji
w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Współautor raportów „Study Impact of the PSD”
oraz „Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law” dla Komisji Europejskiej. Członek
European Payments Consulting Association i rady programowej miesięcznika „Monitor Prawa Bankowego”
oraz ekspert prawny Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności. Był członkiem grupy roboczej
przy RRRF ds. implementacji dyrektywy PSD, współpracownikiem Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa
Bankowego oraz London Economics, a także wieloletnim wykładowcą akademickim. Autor kilkudziesięciu
publikacji oraz analiz prawnych i komentarzy oraz prelegent na licznych wydarzeniach branżowych w Polsce,
Europie, Ameryce, Azji. Zaangażowany w prace legislacyjne na poziomie polskim oraz unijnym
.

prelegenci
i z wybitnymi ekspertami
ówienie tematu
merytoryczne konieczne by wdrożyć wymagane zmiany
ny doświadczeń
at potwierdzający uczestnictwo

Paweł Bułgaryn, Kierujący Zespołem Systemu Płatniczego, w Departamencie Rozwoju
Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów

Dariusz Gradzi, Adwokat, Partner, AKGK Adwokaci Kostański Gradzi Kuczara s.c.
Adwokat, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Stypendysta Fundacji im. Lesława A.
Pagi. Współpracował z wiodącą kancelarią prawną, w której zajmował się prawem rynku kapitałowego i
funduszy inwestycyjnych. Współpracował również z jednym z największych polskich TFI. Doradza na rzecz
czołowej polskiej instytucji płatniczej. Prowadzi postępowania sądowe, w tym karne i arbitrażowe. Prelegent
na wielu branżowych szkoleniach z zakresu regulacji prawnych dotyczących sektora usług płatniczych.
Członek Komisji Szkolenia przy Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Autor publikacji prawniczych z zakresu usług
płatniczych oraz bezpieczeństwa transakcji płatniczych.

Maciej Kostro, Doradca Zarządu Związku Banków Polskich, sekretarz Rady Bankowości
Elektronicznej, odpowiedzialny za projekt Polish API
Doradca Zarządu Związku Banków Polskich, sekretarz Rady Bankowości Elektronicznej, odpowiedzialny za
projekt Polish API. Ekspert w obszarze rozwiązań Open Banking, wykorzystania otwartych API bankowych
oraz biznesowych implikacji dyrektywy PSD2. Od 2000 roku związany z biznesem internetowym, w głównej
mierze w instytucjach finansowych. Posiada głęboką wiedzę w obszarach projektowania procesów i usług,
rozwiązań internetowych i intranetowych, architektury informacji, użyteczności oraz user experience.
Współpracował z wieloma markami rynku finansowego w Polsce i zagranicą, m.in. mBankiem, PKO BP,
Bankiem BGŻ, Bankiem Pocztowym, Raiffeisen Bankiem, UNIQA.

Krzysztof Pycia, Dyrektor Departamentu Produktów Mobilnych i Tożsamości Cyfrowej,
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
Od 2009 w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. Aktywnie uczestniczy w rozwoju nowych produktów
płatniczych. Przed dołączeniem do KIR S.A. przez blisko 9 lat był konsultantem i menedżerem w dziale
doradztwa strategicznego Deloitte. Wcześniej pracował w Banku Pekao SA oraz w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie. Zaangażowany w prace sektora bankowego mające na celu rozwój obrotu bezgotówkowego.

dział:

Zajmuje się m.in. prowadzeniem prac legislacyjnych dotyczących regulacji w prawie krajowym i w prawie
UE rynku usług płatniczych, pieniądza elektronicznego, a także kwestią nowych technologii w usługach
finansowych. Zajmuje się również prawno-ekonomicznymi aspektami rozwoju obrotu bezgotówkowego.
Współtworzył projekt ustawy implementujący do polskiego prawa dyrektywę o usługach płatniczych
(PSD) oraz tzw. drugą dyrektywę o pieniądzu elektronicznym (EMD2). Odpowiada za wdrożenie do prawa
krajowego drugiej dyrektywy o usługach płatniczych (PSD2). Uczestnik grup eksperckich przy Komisji
Europejskiej i Radzie Unii Europejskiej w zakresie harmonizacji prawa UE w obszarze rynku usług płatniczych.
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Termin: 14-15 marca 2018r. w Warszawie

1995 PLN netto (od 27 grudnia 2017 do 2 lutego 2018)

1.

2495 PLN netto (od 3 lutego 2018 do 15 marca 2018)
1.

Imię i nazwisko:
Stanowisko:

dział:
udział:

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.
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

podpis i pieczęć

konferencje.pb.pl,

 szkolenia@pb.pl

Koszt uczestnictwa jednej osoby
w konferencji wynosi: 1995 PLN
netto (od 27 grudnia 2017 do
2 lutego 2018), 2495 PLN netto
(od 3 lutego 2018 do 15 marca
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.
Wszystkie treści zawarte
w programie warsztatów 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).

 Tel +48 22 333 97 77

 Faks +48 22 333 97 78

