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PRELEGENCI

• Jaka będzie rola Banku w realiach PSD2 

• Czy banki są zobowiązane do udostępniania Open API już w okresie przejściowym 

• Jakie dane Banki będą zobowiązane udostępniać w ramach PIS oraz AIS

• Jak wyglądają prace nad zbudowaniem wspólnego interfejsu w Polsce

dr Zbigniew Długosz 
dLK Legal

dr Jan Byrski 
Kancelaria Prawna Traple Konarski 

Podrecki i Wspólnicy

dr Krzysztof Korus
dLK Legal
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Łukasz Łyczko 
Associate 

 
e-mail: lukasz.lyczko@pl.pwc.com 
tel. +48 22 746 7952 

 

Łukasz Łyczko, Associate w PwC Legal, 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. 
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 czynnwości bankowych. 

Łukasz jest aplikantem radcowskim. Ukończył Wydział Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również 
absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego Catholic University of 
America. 

 

 

Łukasz Łyczko
PwC Legal

dr Konrad Stolarski 
dLK Legal

Maciej Miąsko 
Kancelaria Traple Konarski 

Podrecki i Wspólnicy

RYNEK USŁUG PŁATNICZYCH  

W ŚWIETLE DYREKTYWY  

PSDII



RYNEK USŁUG PŁATNICZYCH  

W ŚWIETLE DYREKTYWY  

PSDII

www.mmcpolska.pl

26-27.06.2017 r.  |  Hotel Westin Warsaw

Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl

Dzień I

09:00 Rejestracja i poranna kawa

09:30 Rynek usług płatniczych w kontekście dyrektywy PSDII
 ♦ Kalendarz PSDII: okresy przejściowe i problemy z tego wynikające
 ♦ Rola banku w realiach PSDII – wpływ ram prawnych na strategie 

biznesowe
 ♦ Open API i screen scraping – problemy prawne w nowych 

regulacjach
 ♦ Implementacja PSDII w Polsce

dr Krzysztof Korus, Partner, Radca Prawny, dLK Legal

11:00 Przerwa kawowa 

11:30 Relacje między TPP a bankami w świetle prawa konkurencji 
 ♦ Jakie dane banki będą zobowiązane udostępniać w ramach PIS 

oraz AIS, a jakie będą mogły udostępniać za opłatą (podział usług 
dla PIS i AIS na compliance oraz premium)

 ♦ Zasady dostępu do danych dla AISP czy PISP przez Banki
 ♦ Zasady udzielania przez Banki dostępu do danych dla AISP czy 

PISP
dr Konrad Stolarski, Radca Prawny, dLK Legal 

13:00 Lunch 

14:00 Strong customer authentication – konsekwencje dla dostawców 
usług płatniczych
 ♦ Zakres obowiązku stosowania SCA 
 ♦ Katalog wyjątków od obowiązku stosowania SCA
 ♦ Rozwiązania oparte na analizie ryzyka w RTS EBA 
 ♦ SCA a odpowiedzialność dostawców za transakcje 

nieautoryzowane
dr Zbigniew Długosz, Radca Prawny, dLK Legal

15:30 Zakończenie dnia I

Dzień II

9:00 Rejestracja i poranna kawa

9:30 Działalność TPP a nowe obowiązki dostawców usług płatniczych 
w Dyrektywie PSDII 
 ♦ Identyfikacja PIS i AIS wobec ASPSP (podmiot prowadzący 

rachunek)
 ♦ Wymogi bezpiecznej komunikacji
 ♦ Inicjowanie sesji płatniczej przez PIS i AIS
 ♦ Udostępnienia dokumentacji dla PIS i AIS służącej do komunikacji 

z ASPSP w celu interoperacyjności
 ♦ Obowiązki banków w świetle usług TPP oraz sposoby komunikacji 

banków z TPP
Maciej Miąsko, Radca Prawny, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki  
i Wspólnicy

11:00 Przerwa kawowa

11:30 „Polish API”- wspólny interfejs w Polsce
 ♦ Rekomendacje z zakresu bezpieczeństwa w modelu otwartych 

systemów bankowych opartych na ogólnodostępnym API  
a dostęp do systemów bankowych

 ♦ Obowiązek wystawienia otwartego API – tylko dla konsumentów 
czy również dla przedsiębiorców

 ♦ Czy i jaki wpływ będą miały banki na to kto i przez jakie systemy 
będzie podłączał się do nich przez API

 ♦ RTS-y w kontekście usług TPP i bankowych API

13:00 Lunch

14:00 Nowe kategorie dostawców usług płatniczych – Mała Instytucja 
Płatnicza
 ♦ Mała instytucja płatnicza (wymagania, zakres działalności, zakres 

obowiązków (m.in. outsourcing) „przejście” z BUP na MIP
dr Jan Byrski Adwokat, Partner, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

15:00 Modele biznesowe oparte o PSD 2 – implikacje prawne
 ♦ Wpływ polskiej transpozycji PSD 2 na obecne oraz nowe modele 

biznesowe
 ♦ Współpraca banków i TPP a transpozycja PSD 2 do prawa 

polskiego 
 ♦ Dokąd zmierzasz ASPSP? – czyli polska transpozycja PSD 2 

a strategie wdrożenia
Łukasz Łyczko, Associate PwC Legal

16:00 Zakończenie dnia II i rozdanie certyfikatów

PROGRAM
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DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTACIE:

Wdrożenie dyrektywy PSDII dotyczącej usług płatniczych pozwala na wprowadzenie do obrotu podmiotów trzecich, które 
uzyskają dostęp do informacji o rachunku bankowym klienta lub nawet do samego rachunku. Spośród wielu zmian, dyrektywa 
wprowadzi jedną rewolucyjną: pojawi się bezprecedensowa kategoria „dostawców usług płatniczych, będących osobami 
trzecimi”, określanych skrótem TPP (ang. third party payment service provider). Podmioty te będą mogły, na zlecenie posiadacza 
rachunku płatniczego (prowadzonego przez dowolny bank lub uprawnioną do tego instytucję płatniczą), uzyskać dostęp  
do informacji o dostępnej na rachunku kwocie albo dostęp do konta, celem zainicjowania z niego płatności. Pierwsza z tych 
usług została nazwana „usługą dostępu do informacji o rachunku” tj. AIS (od ang. account information service), druga zaś „usługą 
inicjowania płatności” tj. PIS (od ang. payment initiation service). Potencjalnych konsekwencji tej regulacji jest wiele i stanowią 
one bardzo głęboką ingerencję w  dotychczas funkcjonujący w Europie rynek płatniczy.

KONTAKT DO PRODUCENTA: ADRES WARSZTATU:
Paulina Kaczmarek
Kierownik w Dziale Produkcji
Starszy Kierownik Projektu 
T: 22 379 29 31
E-mail: p.kaczmarek@mmcpolska.pl

Hotel Westin Warsaw 
Aleja Jana Pawła II 21  
00-854 Warszawa  

GRUPA DOCELOWA:
Warsztaty kierujemy do wyższej kadry menadżerskiej banków, w szczególności do przedstawicieli działów: 

 ♦ Bankowości Detalicznej, Transakcyjnej, Elektronicznej
 ♦ Prawnych
 ♦ Kart Płatniczych
 ♦ Compliance
 ♦ Centrów Usług Rozliczeniowych

oraz do:
 ♦ Osób nadzorujących projekt PSD w bankach
 ♦ Przedstawicieli firm oferujących produkty płatnicze
 ♦ Niebankowych wydawców kart i dostawców usług płatni czych
 ♦ Dostawców technologii dla instytucji finansowych
 ♦ Kancelarii prawnych obsługujących sektor finansowy
 ♦ Operatorów telekomunikacyjnych i firm świadczących usługi płatności mobilnych

ORGANIZATOR:

MM  Conferences jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szkolenia, warsztaty oraz 
konferencje dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom wiodących firm w Polsce. Szkolenia i warsztaty 
prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Konferencje 
mają charakter międzynarodowy, skupiają pełną reprezentację rynku, zarówno firm, jak i administracji centralnej i regulatora. 
MMC Polska organizuje również szkolenia zamknięte w   pełni dopasowane do potrzeb klientów. Efektem organizowanych 
wydarzeń jest podniesienie kwalifikacji pracowników, zdobycie wiedzy praktycznej oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej. 
Współpracujemy m.in. z: Orange, T-Mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, 
KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład Grupy MMC Polska 
wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Szkolenia.
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PRELEGENCI:

dr Jan Byrski, Adwokat, Partner, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 
Specjalizuje się w zakresie prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa), 
szeroko pojętego prawa rynku instytucji finansowych, IT i TMT, a w szczególności w prowadzeniu postępowań przed Prezesem 
NBP, Przewodniczącym KNF oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i sądami administracyjnymi. 
Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych. Współpracuje z ponad 60 
administratorami danych z różnych sektorów. Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Fundacji Rozwoju 

Obrotu Bezgotówkowego. Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących nowelizacji ustawy o ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy 
o usługach płatniczych. Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika „IT w Administracji”.

Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Autor i współautor licznych pozycji naukowych i popularnonaukowych, 
m.in.: publikacji „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania” oraz monografii „Tajemnica prawnie chroniona w działalności 
bankowej”, która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego.

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent WPiA 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego UJ oraz Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji, oraz Szkoły Prawa Austriackiego 
UJ i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendysta Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na Ruhr-Universität Bochum. Stypendia na Ernst-Moritz-
Arndt Universität Greifswald, Johann Gutenberg Universität Mainz oraz w Max-Planck-Institut für Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht.

dr Zbigniew Długosz, Radca Prawny, dLK Legal
Dr Zbigniew Długosz jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych i ekonomistą. Ukończył prawo na Wydziale Prawa 
i  Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. 
Obronił rozprawę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwent aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców 
Prawnych w Krakowie oraz International Study Program na Hochschule Pforzheim, gdzie uzyskał certyfikat z  zakresu 
zarządzania międzynarodowego. Ekspert prawny Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności. Uczestnik 

koordynowanych przez KNF prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce. Prowadził zajęcia na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Krakowie, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń oraz warsztatów. Specjalizuje się i praktykuje 
w zakresie prawa rynków finansowych, w tym prawa bankowego, prawa usług płatniczych, prawa ubezpieczeń gospodarczych oraz prawa 
ochrony danych osobowych, prawa konsumenckiego i prawa spółek.

dr Krzysztof Korus, Partner, Radca Prawny, dLK Legal
Dr Krzysztof Korus jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych i ekonomistą. Ekspert w zakresie usług płatniczych, prawa 
nowych technologii oraz prawa bankowego. Rekomendowany przez Chambers Europe w 2015 oraz 2016 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.  
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Łukasz Łyczko 
Associate 

 
e-mail: lukasz.lyczko@pl.pwc.com 
tel. +48 22 746 7952 

 

Łukasz Łyczko, Associate w PwC Legal, 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. 
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 czynnwości bankowych. 

Łukasz jest aplikantem radcowskim. Ukończył Wydział Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również 
absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego Catholic University of 
America. 

 

 

Łukasz Łyczko, Associate, PwC Legal
Łukasz Łyczko, Associate w PwC Legal, 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. 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 czynnwości bankowych. Łukasz jest aplikantem radcowskim. Ukończył Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego Catholic University of America.

Maciej Miąsko, Radca Prawny, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Prawnik i ekonomista. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, zwłaszcza w zagadnieniach związanych z usługami 
płatniczymi, AML (przeciwdziałaniem praniu pieniędzy) i szeroko pojętym e-commerce. Posiada doświadczenie w zakresie 
prawa umów i usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym pieniądza elektronicznego. W  Kancelarii uczestniczy  
w pracach praktyki Technologie Media Telekomunikacja oraz zespołu Prawa instytucji finansowych i usług płatniczych.

Wspierał instytucje finansowe przed organami nadzoru (KNF, NBP, GIIF), w  tym brał udział w kilkunastu postepowaniach 
o uzyskanie zezwolenia instytucji płatniczej oraz kontrolach nadzorczych prowadzonych w tych instytucjach. Doradzał również instytucjom 
finansowym przy wdrażaniu szeregu procedur wewnętrznych (AML, kontrola wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem). Uczestniczył w badaniach 
due diligence podmiotów rynku finansowego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
(kierunek: finanse i rachunkowość; specjalizacja: rachunkowość i rewizja finansowa). Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych  
w Krakowie.

Dr Konrad Stolarski, Radca prawny, dLK Legal
Dr Konrad Stolarski jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych i absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Jest współpracownikiem i wykładowcą w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
stypendystą naukowym Universitat Internacional de Catalunya, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego 
oraz laureatem polskich i międzynarodowych konkursów i nagród prawniczych.  Posiada wieloletnie doświadczenie 
w  reprezentowaniu klientów przed organami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym 

w postępowaniach o charakterze transgranicznym. Doradzał w szeregu projektów  o charakterze wielojurysdykcyjnym, podlegających 
jednocześnie pod różne krajowe i międzynarodowe porządki prawne. Ekspert prawny Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności. 
Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa Unii Europejskiej, prawa konkurencji, prawa nowych technologii i regulacji rynków finansowych 
oraz problematyki prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. 

PRELEGENCI:


