III edycja konferencji

praktyczne zagadnienia wdrożeń w Polsce

11-12 października 2018, Warszawa

III edycja konferencji

Już po raz trzeci mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w najważniejszym spotkaniu na
temat PSD2 w Polsce. W dniach 11-12 października 2018 r. w Warszawie uznani eksperci poprowadzą
Konferencję „PSD2 PL - praktyczne zagadnienia wdrożeń w Polsce”.
Wraz z prelegentami w zakresie Dyrektywy PSD2 odpowiemy na najbardziej aktualne pytania związane
z wprowadzeniem ustawy o usługach płatniczych - jakie są kluczowe wymagania w stosunku do interfejsu?
Jakie są wymogi wobec dostawcy usługi AIS i PIS? Odniesiemy się również do bezpieczeństwa interfejsu,
silnego uwierzytelnienia i autoryzacji. Przedstawimy zasady funkcjonowania Polish API oraz jak raportować
incydenty do KNF-u.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową agendą spotkania. Będziemy zaszczyceni
Państwa obecnością podczas Konferencji „PSD2 PL - praktyczne zagadnienia wdrożeń w Polsce”.

Zapraszam serdecznie,

Szczegółowe informacje:

Magdalena Sokulska

tel.(22) 333 98 50

Project Manager, Puls Biznesu

e-mail: m.sokulska@pb.pl

Partner marytoryczny
dLK Legal
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.

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, prowa-dzi
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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Do udziału zapraszamy Prezesów Zarządu, Członków Zarządu, Dyrektorów
oraz Kierowników, reprezentujących poniższe firmy oraz instytucje:

E Banki E Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe E Osoby koordynujące PSD 2
w Bankach E Wydawców kart E Firmy zajmujące się obsługą płatności mobilnych E Dostawców
usług płatniczych E Kancelarie prawne zajmujące się obsługą podmiotów finansowych
W szczególności z departamentów:

E bankowości detalicznej, transakcyjnej i elektronicznej E zarządzania produktami E prawnych
E operacyjnych E kart płatniczych E compliance E centrum usług płatniczych E IT
Dlaczego warto wziąć udział:
• okazja do konsultacji z wybitnymi ekspertami
• wieloaspektowe omówienie tematu
• znaczące wsparcie merytoryczne konieczne by
wdrożyć wymagane zmiany
• możliwość wymiany doświadczeń
• imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo

PROGRAM
11 października

09:00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa
09:30 Interface PSD2 i wymogi dotyczące komunikacji z TPP
• Obowiązek udostępnienia interfejsu przez dostawcę prowadzącego rachunek
• Warianty udostępniania oraz ukształtowania interfejsu
• Kluczowe wymagania w stosunku do interfejsu
DR KRZYSZTOF KORUS, RADCA PRAWNY, DLK LEGAL

11:30 Przerwa na kawę
11:45 Dostęp do informacji z rachunku, w tym dla banków, faktoringu, ubezpieczeń i pożyczkodawców
• Wymogi wobec dostawcy usługi AIS i korzystania z usług AIS
• Postępowanie z danymi z rachunku i praktyczne przypadki zastosowania usług AIS
• Wykorzystanie danych z rachunku z uwzględnieniem regulacji RODO
• Przypadki szczególne: dostawcy factoringu, ubezpieczeń i krótkoterminowych pożyczek jako AISP
DR KRZYSZTOF KORUS, RADCA PRAWNY, DLK LEGAL

13:30 Przerwa na lunch
14:15 Inicjacja płatności
• Wymogi wobec dostawcy usługi PIS
• Dopuszczalne ukształtowanie usług PIS
• PIS z akceptantem i bez akceptanta
TOMASZ KLECOR, PARTNER, PRAWNIK, LEGAL GEEK
15:15 Bezpieczeństwo interface’u
• Interface a bezpieczeństwo wymiany danych
• Uwierzytelnianie użytkowników i identyfikacja dostawców
• Standard i protokół komunikacji z TPP, w tym wymagania Regulacyjnych Standardów Technicznych
PIOTR WARSICKI, CEO, KONTOMIERZ.PL SP. Z O.O.
16:30 Zakończenie pierwszego dnia konferencji

PROGRAM
12 października

08:30 Rejestracja uczestników, powitalna kawa
09:00 Silne uwierzytelnianie i autoryzacja transakcji
• Silne uwierzytelnianie klienta i skutki braku jego stosowania przez dostawcę
• Wyłączenia z zakresu obowiązku stosowania silnego uwierzytelnienie klienta i zasady ich
stosowania przez dostawców usług płatniczych
• Stosowanie elementów, które dynamicznie łączą transakcję z określoną kwotą i określonym
odbiorcą
DARIUSZ KRÓLAK, EKSPERT, WYDZIAŁ PROJEKTÓW MOBILNYCH I INTERNETOWYCH, GETIN NOBLE BANK SA
10:30 Przerwa na kawę
10:45 Odpowiedzialność za transakcje nieautoryzowane
• Odpowiedzialność za transakcje płatnicze z udziałem TPP w zakresie nieautoryzowanych,
niewykonanych i nieprawidłowo wykonanych transakcji
• Podział kosztów transakcji oszukańczych między bankiem a TPP
• Obowiązek zwrotu zakwestionowanej transakcji następnego dnia roboczego
• Zasady rozpatrywania reklamacji przez dostawców usług płatniczych w PSD2 i relacja do polskich
przepisów o Rzeczniku Finansowym
JAROSŁAW MASTALERZ, DYREKTOR BIURA ROZWOJU PROCESÓW OMNICHANNEL, BANK BGŻ BNP
PARIBAS S.A.
12:30 Procedury bezpieczeństwa oraz incydenty operacyjne i incydenty związane z bezpieczeństwem
• Sposób wdrożenia nowych wymogów w zakresie regulacji wewnętrznych
• Zasady raportowania incydentów do KNF
• Relacja między przepisami PSD2 a innymi regulacjami wymagającymi zgłaszanie incydentów
właściwym organom nadzoru
MARCIN GOLEC, PRAWNIK, DOTPAY & ECARD
13:30 Przerwa na lunch
14:15 Polish API
• Polish API na tle innych inicjatyw standaryzacyjnych
• Zasady funkcjonowania PL API
• PL API hub
WOJCIECH PANTKOWSKI, DYREKTOR ZESPOŁU SYSTEMÓW PŁATNICZYCH, BANKOWOŚCI
ELEKTRONICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA, ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH
15:15 Bezpieczeństwo danych w czasach otwartej bankowości
• W jaki sposób otwarta bankowość wpływa na zaufanie klienta do banku?
• Jak pozwolić klientowi zarządzać swoimi danymi?
• Na jakich zasadach współpracować z TPP w zakresie wykorzystania danych?
MARIUSZ OŻGA, DYREKTOR DS. PROJEKTÓW FINTECH, ALIOR BANK SA.
16:15 Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów

PRELEGENCI

dr Krzysztof Korus
Radca Prawny, dLK Legal
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.

Marcin Golec
Prawnik, Dotpay & eCard
Specjalizuje się w prawie usług płatniczych. Interesuje się wszystkim co związane z płatnościami, fintechami oraz
technologią blockchain

Tomasz Klecor
Partner, Prawnik, Legal Geek
Ekspert z zakresu regulacji usług płatniczych. Partner w kancelarii Legal Geek, gdzie odpowiada za obsługę klientów
z sektora FinTech. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw instytucji finansowych przed Komisją Nadzoru
Finansowego oraz NBP, a także brytyjskim FCA i niemieckim BaFin, w tym w zakończonych sukcesem postępowaniach
licencyjnych. Jest autorem licznych publikacji dotyczących prawnych aspektów świadczenia usług płatniczych, w tym
pieniądza elektronicznego oraz Bitcoina. Pracuje nad doktoratem z ekonomicznej analizy prawa, był wykładowcą m.in.
w Wyższej Szkole Bankowej.

Dariusz Królak
Ekspert, Wydział projektów mobilnych i internetowych, Getin Noble Bank SA
Ponad 10 letnie doświadczenie w sektorze bankowym w zakresie tworzenia rozwiązań dla zdalnych kanałów kontaktu.
Aktualnie odpowiedzialny za wdrażanie projektów w obszarze bankowości internetowej i mobilnej Getin Noble Banku,
w tym dostosowania Banku do wymogów dyrektywy PSD2.

PRELEGENCI

Jarosław Mastalerz
Dyrektor Biura Rozwoju Procesów Omnichannel, Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Zarządza cyfrowymi procesami sprzedaży i obsługi Klienta Indywidualnego. Odpowiedzialny za wdrożenie dyrektywy
PSD2 w banku. Jest szefem zespołu odpowiedzialnego za rozwój omnikanałowych procesy obsługi klienta. Był członkiem
zespołu przeprowadzającego fuzję Banku BGŻ z BNP Paribas. Odpowiadał za migrację procesów sprzedaży online do
systemu Banku BGŻ BNP Paribas. Był jednym ze współzałożycieli firmy AXA BANK EUROPE IT Support Services, która
świadczyła usługi IT dla Centrali AXA Bank Europe oraz filii w Czechach i Słowacji. Wcześniej pracował m.in. dla Sygnity.
Absolwent wydziału Fizyki, Informatyki i Matematyki Stosowanej na Politechnice Łódzkiej oraz studiów podyplomowych
„Zarządzanie bankiem” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Mariusz Ożga
Dyrektor ds. Projektów Fintech, Alior Bank SA.
Menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem, łączącym światy biznesu, finansów i technologii. Jego zainteresowania
zawodowe koncentrują̨ się na innowacyjnych strategiach biznesowych, transformacji cyfrowej oraz szeroko rozumianego
Business Intelligence. W Alior Banku odpowiada m.in. za projekty w obszarze open banking. Aktywnie promuje idee
współpracy korporacji ze startupami. Coach i mentor startupów z sektora FinTech, m.in. w ramach akceleratora Huge
Thing. Fan technologii i wszystkiego, co cyfrowe.

Wojciech Pantkowski
Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych, Bankowości Elektronicznej i Bezpieczeństwa, Związek Banków Polskich
Ponad 25 letnie doświadczenie w sektorze bankowym w zakresie zarządzania segmentem klienta detalicznego w tym
odpowiedzialność za: tworzenie i wdrażanie strategii segmentu, model biznesowy, plan marketingowy, sprzedaż i rozwój
produktów. Tworzenie i wdrażanie modelów obsługi w oddziałach banków oraz analiza i usprawnianie procesów obsługi
klientów, kierowanie wdrożeniem programów jakości i standardów obsługi. Kierowanie i wdrażanie projektów fuzyjnych
w ramach grup bankowych HVB, BACA i UniCredit oraz projektów związanych z przygotowaniem strategii i rozwoju banków
BPH i Pekao. Przewodniczenie w Radach Nadzorczych m. in. Centrum Bankowości Bezpośredniej, Centrum Kart a także
Radzie Wydawców Kart Bankowych ZBP. Obecnie w Związku Banków Polskich jako Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych
i Bankowości Elektronicznej uczestniczący między innymi we wdrożeniu PSD2, opracowywaniu PolishApi oraz rozwiązań
bankowości elektronicznej.

Piotr Warsicki
CEO, Kontomierz.pl Sp. z o.o.
Od wielu lat związany z rynkiem płatności i usług finansowych. Swoją karierę zawodową zbudował pracując m.in. w takich
firmach jak Visa, Capgemini, mPay i SkyCash. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na kierunku zarządzanie
i marketing. Dysponuje międzynarodowym doświadczeniem i osiągnięciami w sektorze usług płatniczych w Wielkiej
Brytanii i Polsce.

