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25 lutego poznaliśmy finalny kształt wytycznych EBA, które zmieniają dotychczasowe regulacje 
dotyczące outsourcingu z 2006r. i te odnoszące się do cloud computingu z 2017r. 
Nowe wytyczne wejdą w życie 30 września 2019r. dając instytucjom finansowym czas na 
wprowadzenie zmian w zakresie rejestru umów, kontraktów outsourcingowych i chmurowych, 
które zostały już zawarte, jak i tych które będą zawierane oraz odpowiedniego przygotowania do 
procesu outsourcingu. Ten ostatni aspekt nakłada na instytucje finansowe obowiązek oceny stopnia 
krytyczności czynności, które mają zostać powierzone oraz oceny potencjalnego dostawcy. Szereg 
zagadnień związanych z wpływem nowych wytycznych EBA na rzeczywistość outsourcingową 
i chmurową, jak również różnic w podejściu EBA i KNF, w gronie wybitnych ekspertów omówimy na 
konferencji 5 – 6 czerwca w Warszawie.
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Konferencja skierowana jest do instytucji finansowych, instytucji płatniczych  
i dostawców usług outsourcingowych, a w szczególności do pracowników działu:

PRELEGENCI

Szymon Ciach  
SSW Pragmatic Solutions

Łukasz Drążek  
SEQRED

Michał Furmankiewicz
Chmurowisko

Piotr Gałka  
SSW Pragmatic Solutions

Piotr Kaniewski  
SSW Pragmatic Solutions

Dr Krzysztof Korus  
dLK Legal

Józef Sulwiński  
SEQRED

Łukasz Węgrzyn
SSW Pragmatic Solutions



PROGRAM

DZIEŃ PIERWSZY DZIEŃ DRUGI

09:00 Rejestracja Uczestników;     
 poranna kawa 

09:30 Stosowanie wytycznych EBA w praktyce i ich   
 skutki dla instytucji finansowych

• Definicja outsourcingu w wytycznych EBA - co nim jest 
a co nie?

• Rejestr umów – nowe wytyczne co do zawartości rejestru
• Podział outsourcowanych czynności na krytyczne, ważne 

i pozostałe oraz kryteria oceny stopnia krytyczności
• Monitorowanie ryzyka koncentracji
• Due dilligence insourcera – w jakich sytuacjach 

przeprowadzić analizę potencjalnego dostawcy?
Szymon Ciach, Radca Prawny, SSW Pragmatic Solutions

11:00 Przerwa kawowa

11:30 Konsekwencje wytycznych EBA dla kontraktów   
 outsourcingowych

• Nowe obowiązki do nowych umów outsourcingowych
• Dostosowanie już zawartych umów outsourcingowych – 

co i kiedy zmienić?
• Jak przygotować się do wdrożenia wymagań EBA do 

polityki kontraktowania?
• Skutki EBA dla procesów zakupowych w bankach
Dr Krzysztof Korus, Partner, dLK Legal

13:00 Przerwa na lunch

13:45 Różnice w podejściu EBA i KNF
• Charakterystyka podejścia EBA do outsourcingu on-

premise i chmurowego
• Kluczowe aspekty wymagań KNF względem outsourcingu 

on-premise
• Kluczowe aspekty wymagań KNF względem cloud 

computingu
• Co łączy EBA i KNF?
• Jakie są różnice w podejściu EBA i KNF i jak sobie z nimi 

poradzić
Piotr Kaniewski, Radca Prawny, SSW Pragmatic Solutions

14:45 Przerwa kawowa

15:00 Bezpieczeństwo banku w świetle wytycznych EBA
Szymon Ciach, Radca Prawny, SSW Pragmatic Solutions

Łukasz Drążek, Dyrektor Zarządzający, SEQRED

Józef Sulwiński, Prezes Zarządu, SEQRED

16:30 Zakończenie I dnia konferencji

09:00 Rejestracja Uczestników; 
  poranna kawa

09:30 Kupowanie technologii w banku po 
 wprowadzeniu wytycznych EBA – case study

• Jak zmienia się sposób kupowania technologii 
w organizacjach finansowych – trendy

• Co w postępowaniach zakupowych zmieni EBA?
• Czym jest Lean Procurement? Czyli o nowym podejściu 

w bankowych procesach zakupowych
Piotr Gałka, Radca Prawny, SSW Pragmatic Solutions

Piotr Kaniewski, Radca Prawny, SSW Pragmatic Solutions

11:00 Przerwa kawowa

11:30 Otoczenie regulacyjne cloud computingu
• Ogólny opis otoczenia regulacyjnego (KNF + EBA)
• Charakter wytycznych KNF i EBA (soft law)
• Wymagania wynikające z rekomendacji D
• Wymagania wynikające z komunikatu o przetwarzaniu 

danych w chmurze KNF
• Wpływ nowych wytycznych EBA na kontrakty chmurowe
Szymon Ciach, Associate, SSW Pragmatic Solutions

Piotr Kaniewski, Radca Prawny, SSW Pragmatic Solutions

13:00 Przerwa na lunch

13:45 Najlepsze praktyki kontraktowe w obszarze   
 chmury 

• Charakterystyce kontraktów chmurowych

• Przygotowaniu do negocjacji z dostawcami chmury

• Jak i w jakich obszarach negocjować kontrakty chmurowe
Łukasz Węgrzyn, Partner, SSW Pragmatic Solutions

14:45 Przerwa kawowa

15:00 Aspekty technologiczne i biznesowe związane  
 z funkcjonowaniem chmury

Michał Furmankiewicz, Szef Doradztwa, Chmurowisko

16:00 Zakończenie konferencji; wręczenie    
 certyfikatów Uczestnikom.



PRELEGENCI

Łukasz Drążek
Dyrektor Zarządzający, 
SEQRED

Manager z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania projektami wdrożeniowymi oraz transformacyjnymi. Swoją 
karierę rozpoczynał w jednym z największych banków w Polsce, gdzie odpowiadał za realizację projektów z zakresu wdrożeń i 
rozwoju systemów bankowości inwestycyjnej. Przez wiele lat pracował w międzynarodowej firmie doradczej, gdzie odpowiadał 
za rozwój praktyki IT Delivery Management oraz zrealizował szereg projektów z zakresu transformacji cyfrowej. Łukasz jest 
absolwentem informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Efektywnego 
Zarządzania IT w Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej.

Michał Furmankiewicz
Szef Doradztwa, 
Chmurowisko 

Michał Furmankiewicz jako Szef Doradztwa w firmie Chmurowisko na co dzień pomaga klientom, głównie dużym korporacjom, 
też z obszaru bankowości, nawigować w świecie technologii i innowacji. Ma doświadczenie techniczne oraz biznesowe. Spędził 
wiele lat pracując w międzynarodowej korporacji, co pozwala mu kompleksowo rozumieć i doradzać w poruszaniu się w 
meandrach procedur i regulacji by osiągnąć nadzwyczajne wyniki. Lubi nowe technologie i stara się je wykorzystać w realnym 
biznesie. Chmurę postrzega jako narzędzie, które może pomóc w transformacji firmy i dlatego dołączył do zespołu pasjonatów 
jakim jest Chmurowisko. Wierzy, że każda organizacja może być wydajniejsza i lepiej zarządzana, jeśli wykorzysta odpowiednią 
technologię. W wolnym czasie występuje na konferencjach, meetupach i pisze blog. Kiedy czasu jest naprawdę dużo, zakłada 
słuchawki i pisze kod.

Piotr Gałka
Radca Prawny, SSW 
Pragmatic Solutions

Specjalizuje się w prawie nowych technologii oraz procesach transformacyjnych. Doradza klientom w zakresie procesów 
inwestycyjnych uwzględniających pozyskiwanie finansowania za pośrednictwem technologii blockchain, jak również wspiera 
klientów w budowaniu strategii oraz modeli biznesowych w zakresie innowacyjnych projektów. Doświadczenie zdobywał jako 
in-house w funduszu Inovo VC, domu inwestycyjnym mBanku oraz we współpracy z kancelarią DZP i Maruta Wachta. Studiował 
na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego i Szkole Głównej Handlowej oraz Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana 
w Würzburgu.

Piotr Kaniewski
Associate, SSW Pragmatic 
Solutions 

Piotr Kaniewski jest ekspertem w obszarze prawa nowych technologii oraz transformacji cyfrowych. Zajmuje się przede wszystkim 
wsparciem organizacji w transformacji cyfrowej, w tym wdrażaniu przez nie innowacyjnych rozwiązań IT. Dostarcza w tym celu 
Klientom narzędzia z obszaru kontraktowania i zakupów. Doradza Klientom w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, 
w tym umów na wdrożenie, utrzymanie i rozwój systemów IT, licencyjnych i dotyczących usług chmurowych, a także umów 
body/teamleasing. Udziela wsparcia w zakresie zarządzania prawami autorskimi, w tym licencjami na oprogramowanie. Jest 
ekspertem w obsłudze przedsięwzięć wykorzystujących metodyki Agile i narzędzia DevOps oraz współautorem innowacyjnych 
modeli kontraktowych i rozliczeniowych w tym zakresie. Specjalizuje się także w zagadnieniach dotyczących pozyskiwania, 
wdrażania i rozwoju w przedsiębiorstwach rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję. Piotr Kaniewski jest absolwentem prawa 
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz  Centrum Prawa Angielskiego i  Europejskiego – wspólnej 
placówki dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Cambridge.

Szymon Ciach
Radca Prawny, SSW 
Pragmatic Solutions

Głównym obszarem zainteresowań Szymona jest wsparcie organizacji w realizacji projektów IT oraz wdrażaniu innowacyjnych 
rozwiązań cyfrowych. W tym celu dostarcza klientom odpowiednie narzędzia adresujące ryzyka prawne oraz wspiera ich 
w wyborze odpowiedniego modelu prawnego. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT – w tym 
dotyczących projektów wdrożeniowych, usług chmurowych, licencji oprogramowania, a także umów utrzymania i rozwoju 
systemów informatycznych. Wspiera instytucje finansowe w zakresie regulacji outsourcingowych – w szczególności w związku 
z wykorzystywaniem usług chmurowych (prawo bankowe, usługi płatnicze, ubezpieczenia, firmy inwestycyjne). Specjalizuje 
się w technologii blockchain – doradza podmiotom sektora finansowego we wdrażaniu rozwiązań opartych o technologie 
blockchain/DLT. Jest współautorem publikacji dotyczących jej biznesowych i prawnych aspektów. Prelegent na szkoleniach 
i wydarzeniach branżowych. Szymon jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Doświadczenie zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych.

Dr Krzysztof Korus 
Partner, dLK Legal 

Dr Krzysztof Korus jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych i ekonomistą. Ekspert w zakresie usług płatniczych, 
prawa nowych technologii oraz prawa bankowego. Od 2015 co roku rekomendowany przez Chambers Europe 
w kategorii Banking & Finance („strong experience in banking regulatory matters”, „deep knowledge and long 
experience”). Pionier doradztwa regulacyjnego dla sektora fintech w Polsce. Doradzał m.in. we wdrożeniach PSD2 
i otwartej bankowości, w kilkudziesięciu postępowaniach przed organami nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce  
i w Europie, w transakcjach M&A na rynku fintech, a także w sporach sądowych i arbitrażowych między instytucjami finansowymi. 
Uczestniczył w pracach najważniejszych branżowych grup roboczych dla sektora technologii finansowych, m.in. API Evaluation 
Group przy Komisji Europejskiej, zespołu Polish API, Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) przy KNF, 
strumienia „Blockchain i kryptowaluty” przy Ministerstwie Cyfryzacji w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” 
oraz grupy roboczej przy RRRF ds. implementacji dyrektywy PSD. Współautor raportów „Study Impact of the PSD” oraz „Principles, 
Definitions and Model Rules of European Private Law” dla Komisji Europejskiej oraz członek rady programowej miesięcznika 
„Monitor Prawa Bankowego”. Członek European Payments Consulting Association, współpracował również z Polsko-Niemieckim 
Centrum Prawa Bankowego oraz London Economics. 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. 

Łukasz Węgrzyn
Partner, SSW Pragmatic 
Solutions

Łukasz Węgrzyn jest liderem praktyki Transformacji cyfrowej, która koncentruje się na kompleksowych rozwiązaniach dla 
klientów w obszarach nowych technologii, kontraktów IT, praw autorskich, własności intelektualnej oraz rozwiązań chmurowych. 
Specjalizuje się w prawie nowych technologii oraz własności intelektualnej. Doradza organizacjom w procesach transformacji 
cyfrowej, w szczególności w budowie i zarządzaniu ekosystemem dostawców IT oraz umożliwieniu organizacjom korzystania 
z usług chmurowych. Autor prawnych modeli zakupowych oraz kontraktowych pozwalających organizacjom na transformację 
Agile w obszarze współpracy z dostawcami IT. W międzynarodowym rankingu The Legal 500 wskazany jako Next Generation 
Lawyer w sektorze Technologia-Media-Telekomunikacja w Polsce. Posiada certyfikat ITIL Foundations. Jest wykładowcą na 
Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Józef Sulwiński
Prezes Zarządu, SEQRED

Doświadczony manager i ekspert z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych. Pracował na stanowiskach kierowniczych 
w banku, firmie telekomunikacyjnej oraz firmie strategicznej dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego 
kraju. Kierował doradztwem IT/OT w jednej z największych światowych firm doradczych. Szkolił się w ośrodkach akademickich 
takich jak Harvard Business School oraz Carnegie Mellon University. Ukończył program szkoleniowy CERT Certified Computer 
Security Incident Handler z zakresu budowy i zarządzania zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa ufundowany przez 
Departament Obrony USA.



ADRES WYDARZENIA:

Regent Warsaw Hotel
ul. Belwederska 23
00-761 Warszawa

ORGANIZATOR

MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. 
Spółka organizuje szkolenia oraz konferencje 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. 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 SzkoleniaMMC Events oraz MMC Design.

KONTAKT W KWESTII UCZESTNICTWA:KONTAKT W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH:

Katarzyna Kasjaniuk 
Workshops & Trainings Director 
T: +48 22 379 29 22 
e-mail: k.kasjaniuk@mmcpolska.pl

Aneta Ślepowrońska 
Project Advisor 
T: +48 22 379 29 17 
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl


