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Open banking
— wizja przyszłości

Warsztat szkoleniowy w ramach Digital Banking Academy

9:00-10:00

Dokąd zmierza świat - globalna perspektywa dla usług otwartej bankowości

mec. Sławomir Szepietowski, mec. Piotr Zawadzki, Bird&Bird

10:00-10:45

Szanse otwartej bankowości - studia przypadków
oraz sytuacja na poszczególnych rynkach

dr Krzysztof Biernacki, The Heart
10:45-11:30

Społeczne konsekwencje otwartej bankowości

Maciej Kostro, ZBP
11:30-12:00

przerwa kawowa

12:00-13:00

Bankowość otwarta jako ekosystem FinTech - perspektywa strategiczna

Anna Maj, PwC
13:00-13:45

Wykorzystanie danych biometrycznych w otwartej bankowości

mec. Wojciech Iwański, mec. Agata Szeliga, SK&S
13:45-14:45

Współpraca dla stworzenia cyfrowych płatności

Jan Czapracki, Google

14:45-15:30

Libra, kryptowaluty i open banking. Przyszłość rozwiązań płatniczych
w obliczu progresu technicznego

Szymon Sypniewicz, Ramp Network
15:30

lunch

dr Krzysztof

Biernacki
Obecnie odpowiada za rozwój technologii cyfrowych w ramach The Heart Tech Ventures.
Wcześniej związany przez 3 lata z Aviva Polska,
gdzie odpowiadał za strategię transformacji
i cyfryzację spółek Aviva. Zbudował i wdrożył
ubezpieczeniowe produkty cyfrowe zarówno dla klientów, jak i agentów.
Rozwinął kompetencje cyfrowe organizacji, oraz stworzył nowy w pełni
cyfrowy, sprzedażowo-transakcyjny kanał dystrybucji. Posiada również
13-letnie doświadczenie w branży bankowej, gdzie odpowiadał za rozwój
bankowości internetowej, mobilnej oraz innowacyjnych instrumentów płatniczych. Stworzył omnikanałową platformę budowania partnerskich relacji
pomiędzy bankiem, a klientami. Produkty końcowe były doceniane i nagradzane, zarówno przez zagraniczne i krajowe grono ekspertów, m.in.
przez: Gartner, BAI Finacle, Global Finance, Gazeta Bankowa, Newsweek Polska. Był członkiem Rady Bankowości Elektronicznej przy ZBP, oraz
Zespołu ds. Cyfryzacji w PIU. Doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej
Handlowej. Jest absolwentem kierunków: Finanse i Bankowość, Metody
Ilościowe i Systemy Informacyjne.

Jan

Czapracki
Doświadczony manager w obszarze marketingu oraz rozwoju biznesu, w branżach
płatnościowej, internetowej oraz telekomunikacyjnej. W Google jest odpowiedzialny
za rozwój współpracy z instytucjami finansowymi w regionie Europy Środkowej, Wschodniej i Północnej.

dr Wojciech

Iwański

Adwokat, Senior Counsel w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Specjalizuje się
w regulacji usług finansowych, przede wszystkim bankowych i reprezentuje klientów w postępowaniach przed KNF; w ostatnim czasie
był jednym z głównych doradców Rady Prawa Bankowego ZBP w zakresie
PSD2; autor licznych artykułów naukowych z zakresu prawa bankowego
i usług płatniczych oraz monografii dot. bankowości internetowej; wyróżniony przez Dziennik Gazetę Prawną tytułem Rising Star w 2015 r.

ANNA

MAJ

FinTech Leader PwC
Odpowiada za budowanie strategii oraz tworzenie modeli współpracy między bankami
i partnerami FinTech, w szczególności w ramach projektów Open Banking oraz płatności.
Łączy podejście strategiczne z doświadczeniem operacyjnym we wdrażaniu innowacyjnych produktów i rozwiązań finansowych.
Posiada 19 lat doświadczenia zawodowego w sektorze usług płatniczych
i bankowych (Citigroup, T-Mobile, mBank). Wprowadziła na rynek jedną
z pierwszych bramek płatniczych online, jak również portfel cyfrowy w regionie CEEMEA oraz pierwszą aplikację bankowości mobilnej w Polsce. Brała
udział w tworzeniu międzyoperatorskich projektów płatności mobilnych. Zarządzała także agentem rozliczeniowym PayTel.
Ekspertka Europejskiej Rady Innowacji oraz Europejskiej Agencji SME (EU
EIC/EASME) w programie „SME Instrument” finansującym innowacyjne
przedsięwzięcia technologiczne. Angażuje się w projekty wspierające różnorodność w biznesie – Ambasadorka European Women Payments Network. Zasiada w Radach Nadzorczych spółek płatniczych w Polsce i za
granicą. Występuje na międzynarodowych konferencjach branżowych.

Maciej

Kostro
Doradca Zarządu Związku Banków Polskich,
sekretarz Rady Bankowości Elektronicznej,
odpowiedzialny za projekt Polish API. Ekspert w obszarze rozwiązań Open Banking,
wykorzystania otwartych API bankowych
oraz biznesowych implikacji dyrektywy PSD2. Od 2000 roku związany z biznesem internetowym, w głównej mierze w instytucjach finansowych. Posiada głęboką wiedzę w obszarach projektowania procesów
i usług, rozwiązań internetowych i intranetowych, architektury informacji,
użyteczności oraz user experience. Współpracował z wieloma markami
rynku finansowego w Polsce i zagranicą, m.in. mBankiem, PKO BP, Bankiem BGŻ, Bankiem Pocztowym, Raiffeisen Bankiem, UNIQA.

Agata

Szeliga
Radca prawny, od 2009 r. partner w kancelarii
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Kieruje praktykami zajmującymi się prawem ochrony danych
i prywatności oraz pomocy publicznej i zamówień publicznych. Reprezentuje klientów zarówno przed organami polskimi (sądami, organami administracji, w tym przed
regulatorami – UODO i jego poprzednikiem GIODO oraz UKE), jak i przed
Komisją Europejską. W ramach praktyki prawa ochrony danych osobowych
i prywatności zajmuje się w szczególności, przygotowywaniem umów i innych dokumentów w zakresie danych osobowych, analizą struktur biznesowych pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych, reprezentowaniem w postępowaniach dotyczących danych
osobowych. Realizowała również szereg projektów doradczych w zakresie licencjonowania i wdrażania oprogramowania oraz świadczenia usług
związanych z oprogramowaniem, w tym dotyczących „cloud computing”
oraz blockchain, również w sektorach regulowanych. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii.

SŁAWOMIR

SZEPIETOWSKI
Radca prawny, Partner zarządzający warszawskiego biura Bird & Bird. Kieruje także
praktyką bankową i finansową. Od 1998 r.
pracował w bankach i międzynarodowych kancelariach prawnych, specjalizując się w bankowości i finansach. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej instytucji finansowych, w tym spółek publicznych i funduszy inwestycyjnych, ładu korporacyjnego oraz spraw regulacyjnych. Doradzał przy
szeregu transakcji dotyczących pożyczek, emisji papierów wartościowych,
instrumentów pochodnych i private equity. Jest doświadczonym koordynatorem zespołu prawników odpowiedzialnych za wprowadzanie nowych
linii biznesowych czy produktów finansowych. Doradza w projektach dostosowania działalności banków i innych instytucji branży finansowej do
wymogów PSD2.

mec. Piotr

Zawadzki
Senior Associate w zespole prawa własności
intelektualnej i ochrony danych osobowych w
polskim biurze Bird & Bird
Od ponad 10 lat doradza klientom w sprawach z zakresu własności intelektualnej
i nowych technologii, ochrony tajemnic przedsiębiorstwa, prawa danych
osobowych i nieosobowych, a także w zagadnieniach e-commerce,
współpracując z najlepszymi międzynarodowymi kancelariami, w tym
jako szef zespołów odpowiedzialnych za obszar IP i IT.

