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GŁÓWNE ZAGADNIENIA

• PSD II i RTS w działalności dostawcy usług 
płatniczych

• Praktyczne aspekty wdrożenia PSD II

• Zarządzanie ryzykiem nadużyć i fraudów 
pod reżimem PSD II

• Konsekwencje prawne niezapewnienia 
bezpieczeństwa transakcji 

• Nowe otoczenie branży FinTech  
– nowe możliwości, nowe wyzwania

Rok 2018 będzie dla bankowości przełomowy z powodu wprowadzenia w życie kilku nowych 
ważnych regulacji prawnych. Unijne dyrektywy: PSD II, RODO czy MiFID II spowodują prawdziwą 
rewolucję w funkcjonowaniu polskiej bankowości. Szczególnie duże zmiany wymusza 
implementacja przepisów PSD II, które dają zupełnie nowe możliwości obsługi klientów, lecz 
także stawiają niespotykane wcześniej wyzwania związane z bezpieczeństwem transakcji 
i danych osobowych. PSD II ma ona na celu przede wszystkim podniesienie bezpieczeństwa 
transakcji bankowych oraz obniżenie ich kosztów. Opracowane w tym celu Regulacyjne Standardy 
Techniczne (RTS) mają dodatkowo doprowadzić do wzrostu innowacyjności bankowości 
elektronicznej. Konferencja będzie okazją do spotkania najwybitniejszych Ekspertów w Polsce, 
którzy omówią zagadnienia związane z bankowością mobilną oraz mobilnymi płatnościami 
takich jak bezpieczeństwo płatności elektronicznych i odpowiedzialność dostawców usług 
płatniczych w świetle dyrektywy PSD II. Prawne zarówno praktyczne podejście do tematu 
pozwoli na uzyskanie odpowiedzi na wszystkie pytania.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI

GRUPA DOCELOWA

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli sektora bankowego, w szczególności do kadry 
zarządzającej, dyrektorów, kierowników, specjalistów z następujących działów:

 •  Przeciwdziałaniu nadużyć, oszustw, fraudów
 •  Bankowości elektronicznej 
 •  Bezpieczeństwa
 •  Bankowości Detalicznej, Transakcyjnej
 •  Zarządzania produktami
 •  Kart Płatniczych 
 •  Centrum usług płatniczych
 •  Prawnego oraz Compliance 
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8:30  Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:00  PSD2 i RTS w działalności dostawcy usług płatniczych: nawigacja przez regulację

• Opóźnienie implementacji PSD2 w Polsce oraz skutki dla banków  

• Nowi gracze na rynku płatności: third party providers (TPP)  

• Dostęp TPP do rachunku – API oraz screen scraping w PSD2 i RTS  

• Bank jako TPP? – przyszłość bankowości transakcyjnej 

dr Zbigniew Długosz, Radca Prawny, Partner, dLK Legal

10:15 Networking, przerwa kawowa

10:45  Bezpieczne świadczenie usług płatniczych przez banki przy udziale TPP zgodnie z Dyrektywą PSD2

• Rynek płatności w Polsce i UE

• Działalność third party providers (TPP) w świetle PSD2

• Standaryzacja i bezpieczeństwo jako kluczowy czynnik sukcesu nowych usług

Krzysztof Pycia, Dyrektor Departamentu Produktów Mobilnych i Tożsamości Cyfrowej, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (KIR)

11:45  Obowiązki dostawców usług płatniczych wobec organów nadzoru w zakresie zgłaszania 
poważnych incydentów operacyjnych i incydentów związanych z bezpieczeństwem

• Klasyfikacja incydentów 

• Wytyczne EBA dot. raportowania poważnych incydentów 

• Zgłaszanie poważnych incydentów a obowiązki związane ze zgłaszaniem naruszeń danych osobowych na 
gruncie RODO

Michał Synowiec, Młodszy Prawnik, Traple Konarski Podrecki & Partners

13:00 Przerwa na lunch

14:00  Praktyczne aspekty wdrożenia PSD II

• Podejście sektora usług finansowych do „direct access” i „screen scraping”

• Wpływ okresów przejściowych na działalność banku

• Zabezpieczenie interesów dostawcy rachunku – wybrane „case studies”

Łukasz Łyczko, Radca Prawny, PwC Legal

15:15  Zarządzanie ryzykiem nadużyć i fraudów pod reżimem PSD II

• Zarządzanie ryzykiem, w tym monitorowanie i analiza ryzyka (zarządzanie incydentami w kontekście ryzyka 
operacyjnego, ryzyko naruszenia bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa informatycznego)

• Szczegółowe rozwiązania służące wdrożeniu procedur oceny ryzyka bezpieczeństwa usług płatniczych 
– przykłady

• Bezpieczeństwo infrastruktury płatniczej

Rafał Wojciechowski, Adwokat, Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

16:30 Zakończenie I dnia konferencji

PROGRAM
DZIEŃ PIERWSZY – 14 MAJA 2018 R.
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8:30  Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:00  Wymogi RTS dotyczące danych uwierzytelniających klienta usług płatniczych

• Zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych uwierzytelniających

• Stosowanie silnego uwierzytelnienia klienta

• Wyjątki od obowiązku stosowania silnego uwierzytelnienia klienta

Marcin Bieliński, Radca Prawny, Idea Bank 

10:15 Networking, przerwa kawowa

10:45  Transakcje nieautoryzowane w świetle polskiego orzecznictwa sądowego

• Prawna architektura zapobiegania transakcjom oszukańczym w świetle PSD II oraz UUP i RTS

• Prawne wyłączenia spod stosowania standardowych wymogów bezpieczeństwa w świetle PSD II i RTS

• Wiodące polskie orzecznictwo sądowe w zakresie transakcji nieautoryzowanych

Dariusz Gradzi, Adwokat, Partner, AKGK Adwokaci Kostański Gradzi Kuczara

Szymon Zych, Aplikant adwokacki, AKGK Adwokaci Kostański Gradzi Kuczara

12:00   Konsekwencje prawne niezapewnienia bezpieczeństwa transakcji na podstawie PSD II

• Nakazy i zakazy związane z bezpieczeństwem dotyczące pośredników w PSD2

• Odpowiedzialność za naruszenia obowiązków dotyczących bezpieczeństwa

• Ochrona konsumentów związana z bezpieczeństwem transakcji płatniczych na gruncie PSD2

Artur Piechocki, Radca prawny, Kancelaria APLaw

13:00  Przerwa na lunch

14:00  Wykorzystanie rozwiązań Rozporządzeń eIDAS w bankowości

• Silne uwierzytelnienie w EIDAS 

• Papperless w bankowości 

• Domniemania prawne związane z pieczęcią elektroniczną, doręczeniem elektronicznym 

• Wykorzystanie eDelivery do doręczeń 

Prof. Dariusz Szostek, Partner, Szostek-Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna

15:00   Nowe otoczenie branży FinTech – nowe możliwości, nowe wyzwania, kto wygra, czy będą 
przegrani?

• Nowe technologie na rynku usług płatniczych (technologie transakcyjne w usługach finansowych, usługa 
inicjowania płatności, usługa dostępu do informacji o rachunku)

• Nowi gracze na rynku usług płatniczych (MIP-y, dostawcy świadczący wyłącznie usługę dostępu  
do informacji o rachunku)

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

16:30  Zakończenie II dnia konferencji i wręczenie certyfikatów uczestnikom

PROGRAM
DZIEŃ DRUGI – 15 MAJA 2018 R.
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PRELEGENCI

MARCIN BIELIŃSKI
Radca Prawny, Idea Bank 

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.

DARIUSZ GRADZI
Adwokat, Partner, AKGK Adwokaci Kostański Gradzi Kuczara 

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.

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 (rozprawa nagrodzona wyróżnieniem Rzecznika Finansowego). 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 sektora bankowego, ubezpieczeniowego i instytucji płatniczych. Uczestnik 
koordynowanych przez KNF prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce. Prowadzi 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. 

PAWEŁ BUŁGARYN
Kierujący Zespołem Systemu Płatniczego, w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów 

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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PRELEGENCI

ARTUR PIECHOCKI
Radca prawny, Kancelaria APLaw 

Radca prawny, założyciel kancelarii APLaw specjalizującej się w prawie nowych technologii, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych, 
mediów i telekomunikacji. Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych 
Własność Intelektualna na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez wiele lat pracował jako doradca ds. prawnych i polityki domenowej rejestru 
PL w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), reprezentując Rejestr w Polsce i w organizacjach międzynarodowych. 
Współzałożyciel Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), którego pracom 
przewodniczył, a obecnie jest członkiem jego Rady oraz współtwórca orzecznictwa domenowego w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej 
Izbie Gospodarczej (KIG). Jest ekspertem Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (European Network and Information 
Security Agency – ENISA) w zakresie doradztwa regulacyjnego, ochrony prywatności i danych osobowych. Współpracuje również 

z Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), a w przeszłości Council of 
European National Top Level Domain Registries (CENTR). Był także uczestnikiem spotkań Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU), a obecnie jest 
współpracownikiem Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń.  

KRZYSZTOF PYCIA
Dyrektor Departamentu Produktów Mobilnych i Tożsamości Cyfrowej, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (KIR) 

Pracę w KIR rozpoczął w 2009 r. na stanowisku Dyrektora Departamentu Strategii i Projektów. W latach 2000-2009 był konsultantem 
i menedżerem w dziale doradztwa strategicznego Deloitte, gdzie specjalizował się w budowie strategii korporacyjnych, analizach 
rynkowych oraz usprawnianiu organizacji. Wcześniej zatrudniony w Banku Pekao S.A. oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 
w Katedrze Informatyki Gospodarczej. Zaangażowany w prace mające na celu rozwój obrotu bezgotówkowego oraz tożsamości cyfrowej. 
Aktywnie działa w grupach roboczych przy Związku Banków Polskich. 

PROF. DARIUSZ SZOSTEK
Partner, Szostek-Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna 

Radca prawny, praktyk. Partner i założyciel Kancelarii Szostek-Bar i Partnerzy. Zespół Ministra Sprawiedliwości ds informatyzowania 
postępowań sądowych, członek PAN Katowice, członek Zespołu ds uchylania barier proceduralno prawnych ds eAdministracji przy 
Zespole Komitetu Rady Ministrów ds Cyfryzacji, ekspert w zakresie nowych technologii, współautor koncepcji e-sądu, pomysłodawca 
elektronicznego potwierdzenia odbioru (zwrotki elektronicznej wprowadzanej aktualnie w MS), autor koncepcji elektronicznego biura 
podawczego i zmian w kodeksie postępowania cywilnego, ekspert sejmowy, wykładowca, autor szeregu publikacji (w tym monografii 
oraz publikacji zagranicznych m.in współautor Cyber Law – wydanie w New York, Tokio, Sydney, Amsterdam, London).

ŁUKASZ ŁYCZKO
Radca Prawny, PwC Legal 

Łukasz Łyczko, radca prawny w kancelarii PwC Legal, specjalizuje się w prawie usług płatniczych, prawie bankowym oraz prawie 
ubezpieczeniowym. 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 (PSDI oraz PSDII), systemów 
płatności mobilnych, kart płatniczych, pieniądza elektronicznego, modeli dystrybucji ubezpieczeń, postępowań licencyjnych przed KNF 
oraz outsourcingu czynności bankowych. Łukasz zajmuje się także oceną regulacyjną innowacyjnych usług finansowych w branży 
fintech. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego 
Catholic University of America. Jest laureatem konkursu Rising Stars. Prawnicy - liderzy jutra 2017.
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PRELEGENCI

SZYMON ZYCH
Aplikant adwokacki, AKGK Adwokaci Kostański Gradzi Kuczara 

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiował również na KU Leuven. Specjalizuje się w usługach płatniczych, prawie własności 
intelektualnej i prawie handlowym. Zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym instytucji płatniczych 
i podmiotów działających na rynku e-commerce. Prelegent na konferencjach i szkoleniach.

RAFAŁ WOJCIECHOWSKI
Adwokat, Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy 

Posiada szczegółową wiedzę w dziedzinie compliance, budowy struktur inwestycyjnych oraz obsługi korporacyjnej i biznesowej instytucji 
finansowych oraz spółek publicznych, udokumentowaną trzyletnim doświadczeniem na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz domu maklerskiego. Zdołał poznać nie tylko od strony teoretycznej, ale i praktycznej obsługę 
prawną instytucji finansowych oraz innych podmiotów, będących uczestnikami rynku kapitałowego. Uczestniczył w wielu projektach 
związanych z publiczną emisją instrumentów finansowych, tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi oraz reprezentował 
swoich klientów przed KDPW, GPW S.A. i KNF, a także koordynował restrukturyzację finansowania szeregu podmiotów. W ramach tych 
obowiązków dogłębnie poznał specyfikę rynku kapitałowego, począwszy od wykonywania obowiązków raportowych, po stworzenie 
szeregu specjalistycznych opinii prawnych z zakresu systemu zarządzania ryzykiem. Jest również specjalistą od compliance instytucji 

finansowych. Koordynował ze świetnym skutkiem postępowania przed KNF dot. m.in. rozszerzonej oceny BION oraz kontroli nadzorczej, a także wspierał pracę 
Inspektorów Nadzoru. Ponadto, był prokurentem instytucji, dla których świadczył usługi oraz członkiem Rad Nadzorczych spółek publicznych. Absolwent 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista z zakresu prawa rynku kapitałowego, w szczególności funduszy inwestycyjnych i struktur 
prawno-finansowych.

MICHAŁ SYNOWIEC
Młodszy prawnik, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, zwłaszcza w zagadnieniach związanych z prawem usług płatniczych oraz ochroną danych 
osobowych. Posiada doświadczenie w zakresie prawa umów oraz prawa własności intelektualnej. W kancelarii uczestniczy w pracach 
praktyki Technologie Media Telekomunikacja oraz zespołu Prawa instytucji finansowych i usług płatniczych. Zajmuje się przygotowywaniem 
opinii prawnych z zakresu prawa usług płatniczych, ochrony danych osobowych, prawa bankowego oraz outsourcingu w działalności 
regulowanej. Bierze również udział w przeprowadzaniu audytów zgodności procesów przetwarzania danych pod kątem wymogów 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Uczestniczył w badaniu due dilligence podmiotu działającego na rynku 
finansowym. Prelegent na ogólnopolskich konferencjach naukowych z zakresu prawa usług płatniczych, prawa własności intelektualnej 
oraz prawa cywilnego. Autor i współautor pozycji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa usług płatniczych oraz praw 

gospodarczego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Cracow Inellectual Property Law Summer School organizowanej 
przez Uniwersytet Jagielloński oraz Winter School on European Business Law organizowanej przez Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Niemcy). Obecnie 
uczestnik Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus Law School w Waszyngtonie. Stypendysta Julius-
Maximilians-Universität Würzburg oraz kilkukrotny stypendysta Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje 
szkolenia, konferencje i kongresy dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom 
wiodących firm w Polsce. Szkolenia  i  konferencje prowadzone są przez znanych praktyków, 
ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w  swojej branży. Kongresy 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 Events oraz  
MMC Design.

ORGANIZATOR

ADRES WYDARZENIA

Sheraton Warsaw Hotel
ul. Bolesława Prusa 2
00-493 Warszawa

KONTAKT W KWESTII UCZESTNICTWA

Natalia Czarkowska
Business Advisor
Business Advisory Department
tel.: 22 379 29 83
E-mail: n.czarkowska@mmcpolska.pl

KONTAKT DO PRODUCENTA

Katarzyna Sudoł
Project Manager
Workshops Department
tel.: 22 379 29 37
E-mail: k.sudol@mmcpolska.pl


