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W dobie rozwijającej się globalizacji, większego rozmachu w Polsce nabrała tematyka kryptowalut wraz 
z bitcoinem oraz technologią blockchain. Stało się tak za sprawą rządowego programu ,,Od papierowej do 
cyfrowej Polski”, na podstawie którego stworzono w marcu br. ,,Kanon dobrych praktyk podmiotów rynku 
kryptowalutowego”. Postęp technologii ma na celu przyspieszyć digitalizację kraju. Dlatego jeśli chcesz 
utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku oraz zwiększyć wiedzę na temat możliwości optymalizacji 
procesów w swojej firmie, zapraszamy do udziału w wydarzeniu dotyczącym nowych technologii blockchain. 
Podczas spotkania eksperci wprowadzą uczestników w tematykę cyfrowych walut, jak również zasad 
działania protokołu rozproszonego rejestru blockchain. Przedstawione zostaną przykłady wdrożenia 
technologii w kraju, jak i zagranicą. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia będą omówione zarówno od 
strony technologicznej, inwestycyjnej oraz prawnej.  

GŁÓWNE ZAGADNIENIA

 ▶ Blockchain, kryptowaluty, bitcoin szansą 
na rozwój biznesu

 ▶ Przykłady problemów i ich rozwiązań 
za pomocą technologii blockhain

 ▶ Korzyści i oszczędności płynące 
z wykorzystania blockchain w biznesie

 ▶ Nowe instrumenty zarządzania aktywami 
– podstawowe narzędzia, zasady 
bezpieczeństwa oraz działania inwestycyjne

 ▶ Smart contracts – czy inteligentne kontrakty 
to przełom? 

 ▶ Aspekty regulacyjno-prawne technologii 
blockchain

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTACIE
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PROGRAM

DZIEŃ I – 6 listopada 2017 r.
9:00  Rejestracja uczestników i poranna kawa
9:30 Blockchain, kryptowaluty, bitcoin szansą 

na rozwój biznesu
• Podstawowe pojęcia dotyczące bitcoin i blockchain 

oraz mechanizmy ich działania
• Blockchain – możliwości zastosowanie technologii 

rozproszonego rejestru
• Kierunki i perspektywy rozwoju technologii 

blockchain
• Q&A session
Filip Pawczyński, Prezes zarządu Polskie Stowarzyszenie Bitcoin
Maciej Jędrzejczyk, Senior IT Architect, IBM CEE Blockchain team

11:00 Przerwa kawowa
11:30 Przykłady problemów i ich rozwiązań 

za pomocą technologii blockchain
• Przykłady wdrożenia technologii blockchain 

w kraju i zagranicą
• Wzorce z zagranicy sposobem na uniknięcie błędów 

– case study
• Q&A session
Jacek Figuła, Szef strategii i sprzedaży, Billon

13:00 Przerwa na lunch 
14:00 Korzyści i oszczędności płynące 

z wykorzystania blockchain w biznesie
• Wpływ kryptowalut na rynek finansowy 

i innowacyjność
• ICO (Initial coin offering) nowy sposób na 

pozyskanie kapitału na przedsięwzięcia biznesowe
• Przykłady wykorzystania technologii 

w poszczególnych sektorach
• Q&A session
Mariusz Sperczyński, Founder of a market pioneer at digital 
currencies, BitMarket

15:45 Jak spełnić wymogi compliance i AML 
używając technologii blockchain
• czym jest compliance
• dlaczego zarówno kryptowaluty jak i tokeny 

podlegają wymogom dot. Compliance
• jak blockchain może zautomatyzować procesy AML
• przykłady użycia platformy Coinfirm w zarządzaniu 

ryzykiem
Jakub Fijołek, CTO i współzałożyciel Coinfirm

17:00 Zakończenie I dnia warsztatów

9:00 Rejestracja uczestników i poranna kawa
09:30 Nowe instrumenty zarządzania aktywami 

– podstawowe narzędzia, zasady 
bezpieczeństwa oraz działania inwestycyjne
• Klasy aktywów: tradycyjne rynki (regulowane), 

waluty cyfrowe i ICO, startupy
• Rynek kryptowalutowy – Polska w światowej 

czołówce, szanse i ograniczenia rozwoju
• Zasady funkcjonowania giełd i kantorów 

kryptowalutowych
• Bezpieczeństwo inwestycji kryptowalutowych
• Produkty „kryptopodobne” – piramidy finansowe, 

scamy; skala przestępczości w Polsce
• Q&A session
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Piech, Prezes Instytutu Wiedzy i 
Innowacji

11:00 Przerwa kawowa
11:30 Smart contracts – czy inteligentne kontrakty 

to przełom? 
• Pojęcie inteligentych kontraktów (smart contracts) 

w ujęciu informatycznym, prawnym 
i ekonomicznym

• Obszary wykorzystania inteligentych kontraktów 
– korzyści i niebezpieczeństwa

• DAO – Decentralised Autonomous Organisation
• Podstawowe problemy projektowania 

inteligentnych kontraktów
• Q&A session
dr hab. Witold Srokosz, prof. nadzw. Katedry Prawa Finansowego 
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego

13:00 Przerwa na lunch
14:00 Aspekty regulacyjno-prawne technologii 

blockchain
• Status prawny blockchain i kryptowalut w Polsce 

na świecie
• Kwestie podatkowe używania bitcoin oraz innych 

kryptowalut
• Kryptowaluty i tokeny a nowe regulacje z zakresu 

przeciwdziałania praniu pieniędzy
• Kwalifikowanie systemów kryptowalutowych jako 

posiadających cechy piramid finansowych
• Q&A session
Jacek Czarnecki, General Counsel, Neufund
dr hab. Witold Srokosz, prof. nadzw. Katedry Prawa Finansowego 
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego

15:45 Zakończenie II dnia warsztatów i wręczenie 
certyfikatów uczestnikom

DZIEŃ II – 7 listopada 2017 r.
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PRELEGENCI

JACEK CZARNECKI
General Counsel, Neufund

Jacek Czarnecki jest prawnikiem specjalizującym się w technologii blockchain, 
fintechu oraz prawie nowych technologii od początku swojej drogi zawodowej. 
Autor wielu tekstów z zakresu prawnych aspektów technologii blockchain i jej 
zastosowań. Doradca prawny w przełomowych projektach blockchainowych, 
a obecnie General Counsel w Neufund. Absolwent prawa na Uniwersytecie 
Warszawskim oraz prawa i finansów na Uniwersytecie Oksfordzkim. Doktorant 
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

JAKUB FIJOŁEK
Coinfirm

Jakub Fijołek – CTO i współzałożyciel Coinfirm, czyli platformy AML 
(przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy) dla cyfrowych walut oraz 
twórca pierwszego w Polsce Blockchain Lab. Prowadzi badania i analizy 
rynku Blockchain od 2010 roku. Wcześniej zarządzał jednym z największych 
wieloalgorytmowych centrów obliczeniowych (kopalnią) kryptowalut.

JACEK FIGUŁA
Szef strategii i sprzedaży, Billon

Jacek Figuła dołączył do bardzo innowacyjnego i odważnego zespołu Billon 
Group jako strateg i szef sprzedaży. Firma pracuje nad zrewolucjonizowaniem 
systemów płatności i rozpowszechnieniem, działającej w Polsce gotówki 
elektronicznej opartej na technologii blockchain. Wcześniej w Cisco 
Systems budował i realizował strategię sprzedaży usług, w tym wsparcia 
i konsultingu inżynierskiego w Polsce i krajach Europy Środkowej. Zbudował 
kilkunastoosobowy zespół oparty na zaufaniu i wzajemnym wsparciu 

co zaowocowało bardzo ambitnym wzrostem sprzedaży. W UPC Polska budował od początku 
dział sprzedaży i rozwiązań dla sektora biznesowego. Przez poprzednie dziesięć lat związany 
z firmą Nortel Networks, gdzie kierował różnymi działami sprzedaży firmy, w tym jako 
dyrektor generalny odpowiedzialny za całą działalność polskiego oddziału korporacji. Przez 
rok prowadził projekt tworzenia systemu hurtowni danych dla operatora komórkowego 
w firmie Digital Equipment Corporation. Karierę zawodową zaczynał jako kierownik projektów 
budowy sieci komórkowych w Siemens-ZWUT. Absolwent Francusko-Polskiej Wyższej Szkoły 
Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych. Posiada również tytuł MBA londyńskiej 
szkoły Thames Valley University i polskiej Polish Open University. Aktywnie brał udział 
w powstawaniu i rozwoju trzech firm ‘od pomysłu do znaczącej skali’ jako inwestor i doradca 
zarządów. Współpracuje z Fundacją osób niepełnosprawnych w Stróżach jako doradca 
z zakresu nowych technologii.
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PRELEGENCI

FILIP PAWCZYŃSKI
Prezes zarządu Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Prowadzi firmę FP IT Management, która wyprodukowała i wprowadziła na 
rynek najszybsze w swojej klasie urządzenie do uwierzytelniania transakcji 
w sieci Bitcoin – Bi•Fury USB ASIC Bitcoin Miner; do tej pory to jedyna tego 
typu firma w Polsce. Jako jedyny Polak udzielał wywiadu do drukowanej wersji 
prestiżowego „Bitcoin Magazine”. Jest założycielem i prezesem Polskiego 
Stowarzyszenia Bitcoin – organizacji non profit pomagającej lepiej zrozumieć 
potencjał Bitcoin’a oraz technologi Blockchain. Doradca Ministerstwa 

Cyfryzacji w strumieniu rozwoju „Blockchain i Kryptowaluty” przy programie „Od Papierowej 
Do Cyfrowej Polski”. Przemawiał podczas licznych konferencji i seminariów: I Forum Prawa 
Mediów Elektronicznych, Bitcoin Conference Prague, SGH Seminarium Bitcoin’owe II i III, 
StartupStage 15, Aula Polska, Digital Money & Currency Forum I i II, SPARKcamp #2, NETcamp, 
II Konferencja Przyszłość Inwestowania, Central European Electronic Card 2015, PB Digital 
Money, Konsultacje społeczne nt. technologii blockchain i kryptowalut – Sejm RP.

PROF. NADZW. DR HAB. KRZYSZTOF PIECH
Prezes Instytutu Wiedzy i Innowacji

Profesor w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 
Uczelni Łazarskiego, Dyrektor Centrum Technologii Blockchain UŁa, doktor 
habilitowany nauk ekonomicznych (SGH), koordynator Polskiego Akceleratora 
Technologii Blockchain, prezes Instytutu Wiedzy i Innowacji. Członek Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego, British Alumni Society, Polskiego Stowarzyszenia 
Bitcoin, b. członek Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Lider biznesowy Strumienia „Blockchain / DLT i Waluty Cyfrowe” 

rządowego programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Ekspert różnych ministerstw, 
urzędów centralnych oraz regionalnych. Stypendysta na najlepszych uczelniach w Europie 
i w Azji. Teoretyk innowacyjności i praktyk; łączy naukę z biznesem. Naukowo specjalizuje 
się w zagadnieniach innowacyjności oraz kryzysów finansowych. W praktyce zajmuje się 
prognozowaniem makroekonomicznym i finansowym oraz nowoczesnymi technologiami. 
Wykłada na tematy makroekonomiczne oraz prowadził pierwsze w kraju zajęcia akademickie 
nt. startupów. Mentor startupów oraz koordynator pierwszych na Ukrainie szkoleń dla 
startupowców. Inwestor na rynkach kryptowalutowych (CEO InvestOn). Redaktor naukowy 
ponad 30 książek, w tym kilku wydanych w Wielkiej Brytanii; autor kilkudziesięciu artykułów 
naukowych głównie z zakresu makroekonomii, innowacyjności i szkolnictwa wyższego. 

MACIEJ JĘDRZEJCZYK
Senior IT Architect, IBM CEE Blockchain team

Od 2011 związany z firmą IBM, gdzie pełni rolę głównego Architekta IT dla 
centralnej administracji państwowej w Polsce i eksperta ds. technologii 
rozproszonych rejestrów na region CEE. Maciej odpowiedzialny jest za 
tworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie architektury korporacyjnej 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii IBM, takich jak analityka 
poznawcza, Big Data, chmura hybrydowa, Internet Rzeczy i blockchain. Maciej 
reprezentuje firmę IBM w Strumieniu Blockchain/DLT i Waluty Cyfrowe, 

powołanym z inicjatywy Ministerstwa Cyfryzacji, oraz bierze udział w pracach grupy roboczej 
Fintech, utworzonej przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji. Jest współautorem wielu 
artykułów i analiz, dotyczących technologii blockchain w Polsce i za granicą.
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PRELEGENCI

MARIUSZ SPERCZYŃSKI
Founder of a market pioneer at digital currencies, BitMarket

Biznesmen z ponad 23 letnim doświadczeniem. Swoją przygodę z biznesem 
rozpoczął w wieku 21 lat. Dziś posiada bogate doświadczenie w obszarach: 
inicjacji efektywnych biznesów bazujących na najnowocześniejszych 
i innowacyjnych technologiach, głównie w obszarach technik komputerowych 
i internetowych oraz konsolidacji, integracji oraz przyspieszonego rozwoju 
struktur biznesowych. Jego specjalizacja polega na tworzeniu bardzo 
efektywnej drogi rozwoju biznesu począwszy od biznesów wschodzących 

aż po przynoszące dochód, rozwiniętą firmę, jak również drogę rozwoju począwszy od 
wizji projektowej, poprzez aktywne planowanie i ułożenie biznesowe, aż po implementację 
i monetyzację. Współzałożyciel, dyrektor zarządzający i główny strateg w firmie BitMarket / 
Grupa capitalDIGI, przedsiębiorstwa zagraniczne. Firma posiada siedzibę w Wielkiej Brytanii, 
w elitarnym akceleratorze technologicznym Level39 w Londynie. Stworzona na bazie 
zespołu pochodzącego z Polski, marki capitalDIGi i BitMarket mogą korzystać z szanowanej 
i bezpośredniej legislatury brytyjskiej, w ramach której mogą inkorporować biznesy w całej 
Europie oraz poza jej granicą. Firma oferuje rozwiązania tzw. „blockchain” jako kluczowe 
narzędzie sukcesu na nowoczesnym rynku. Inwestycje wiedzione są zwrotem z inwestycji 
a biznesy oparte są na rozwiązaniach blockchain dla branży Fin-Tech, rządowej oraz Internetu 
Rzeczy (IoT). Od czasu uruchomienia Bitmarket w roku 2014, udało się osiągnąć pozycję 
w pierwszej trzydziestce światowych giełd kryptowalut.  Aktywny członek społeczności 
międzynarodowej dla rozwiązań w sferze blockchain i Bitcoin. Dziesiątki wykonanych 
wywiadów dla gazet, wiele wykonanych, oficjalnych prezentacji w Polsce i w Europie. Członek 
Strumienia Blockchain i Cyfrowaluty przy Ministerstwie Cyfryzacji.

PROF. NADZW. DR HAB. WITOLD SROKOSZ
prof. nadzw. Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego

Zatrudniony w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji 
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Radca prawny we Wrocławiu, 
gdzie prowadzi kancelarię prawną. Specjalizuje się w prawie bankowym 
oraz w prawie rynku finansowego. Autor ponad stu publikacji poświęconych 
polskiemu i unijnemu prawu bankowemu oraz prawu rynku finansowego 
(w  tym m.in. monografii „Czynności bankowe zastrzeżone dla banków”, 
Bydgoszcz – Wrocław 2003; „Instytucje parabankowe w Polsce”, Warszawa 

2011; „Kryptowaluty jako elektroniczne instrumenty płatnicze bez emitenta. Aspekty 
informatyczne, ekonomiczne i prawne”, Wrocław 2016 (współautorzy S. Bala, T. Kopyściański), 
artykułów i glos w czasopismach, rozdziałów w monografiach a także ponad sześćdziesięciu 
komentarzy problemowych zamieszczonych w „Lex dla Banków”).  Członek Rady Programowej 
„Monitora Prawa Bankowego”. W okresie od marca 2014 r. do stycznia 2017 r. kierownik 
projektu badawczego pt. „Elektroniczne środki płatnicze bez emitenta” finansowanego przez 
Narodowe Centrum Nauki. Obecnie kierownik, również finansowanego przez NCN, projektu 
badawczego pt. „Samorządowe instytucje finansowe jako innowacyjna forma prowadzenia 
działalności na rynku finansowym”.
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Katarzyna Sudoł 
Młodszy Kierownik Projektu
T: 22 379 29 37
E-mail: k.sudol@mmcpolska.pl

Monika Flis 
Menedżer Sprzedaży  
T:223792912 
E-mail: m.flis@mmcpolska.pl

KONTAKT DO PRODUCENTA

KONTAKT W KWESTII UCZESTNICTWA:

MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szko-
lenia, warsztaty oraz konferencje dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom 
wiodących firm w Polsce. Szkolenia i warsztaty prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów po-
siadających 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 organi-
zowanych 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 Academy, MMC Szkolenia, MMC Events oraz MMC Design.

ORGANIZATOR

GRUPA DOCELOWA

Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy 
przedstawicieli sektora bankowego, ubezpieczeń, 
grup kapitałowych, firm technologicznych oraz 
przedsiębiorstw.
W szczególności do udziału w wydarzeniu 
zapraszamy kadrę zarządzającą, dyrektorów, 
kierowników oraz specjalistów z następujących 
departamentów i działów:
• Badania i Rozwoju
• Technologii
• Kontrolingu
• Innowacji
• Strategii
• Bezpieczeństwa
• Prawnego

Hotel Westin  
Al. Jana Pawła II 21 
00-854 Warszawa 

ADRES SZKOLENIA


