
09:00
—
10:00

Wprowadzenie do zagadnień 
regulacyjnych związanych 
z dyrektywą PSD2
prowadzący: 
mec. marta stanisławska, 
mec. sławomir szepietowski

bird&bird

10:00
—
11:00

Bezpieczeństwo płatności w ramach 
PSD2
prowadzący: 
mec. olgierd świerzewski

kochański i partnerzy 

11:00 przerwa kawowa

11:15
—
12:15

Standard PolishAPI - założenia 
i uwarunkowania projektu standary-
zacji interfejsu, omówienie procesów 
biznesowych
prowadzący: 
maciej kostro, 
łukasz jackowicz

związek banków polskich

12:15
—
13:00

Standard PolishAPI - architektura 
i bezpieczeństwo rozwiązania, 
zagadnienia techniczne
prowadzący: 
maciej kostro, 
łukasz jackowicz

związek banków polskich

13:00
—
13:30

Sesja pytań i odpowiedzi

13:30 lunch

14:30
—
15:30

Obowiązek ustanowienia 
mechanizmów awaryjnych 
w zakresie specjalnego interfejsu 
dostępowego - wymagania dotyczące 
zwolnienia z tzw. opcji fall back
prowadzący: 
mec. mateusz blocher, 
mec. wojciech iwański

sołtysiński kawecki & szlęzak

15:30
—
16:00

Usługi HUB PSD2, 
certyfikaty eIDAS PSD2
prowadzący: 
michał pierzgalski

krajowa izba rozliczeniowa

16:00
—
16:30

Biznesowe implikacje wdrożenia 
dyrektywy PSD2, najciekawsze 
case-studies
prowadzący: 
marcin jankowski

kpmg polska

16:30
—
17:00

Sesja pytań i odpowiedzi 
oraz podsumowanie

Wszystko co musisz 
wiedzieć o PSD2

Warsztat szkoleniowy 
w ramach Digital 
Banking Academy

29 stycznia 2019
Klub Bankowca, 
Warszawa, 
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MATEUSZ 
BLOCHER

Z kancelarią SK&S związany od 2009 
roku. Specjalizuje się w prawie bankowym 
publicznym i prywatnym, prawie spółek 
handlowych oraz prawie ubezpieczeń 
gospodarczych. Zajmuje się doradztwem 
dla banków i innych instytucji sektora finan-
sowego, a także dla spółek prywatnych 
w transakcjach M&A oraz w sprawach 
bieżących. Uczestniczy w transakcjach 
przejęć, fuzji i przekształceń spółek.

DR WOJCIECH 
IWAŃSKI

Z SK&S współpracuje od 2006 roku. 
Specjalizuje się w prawie bankowym 
publicznym i prywatnym, prawie rynku 
kapitałowego oraz regulacji gier hazard-
owych. Zajmuje się zagadnieniami dot. 
podejmowania i prowadzenia działalnoś-
ci przez polskie i zagraniczne podmioty 
w sektorze usług bankowych oraz 
maklerskich. Reprezentuje klientów  
w postępowaniach przed KNF. Zdobył 
także doświadczenie w transakcjach fi-
nansowania, w tym w korporacyjnych 
i regulacyjnych aspektach nabywania 
polskich podmiotów regulowanych oraz 
przygotowywaniu dokumentacji tran-
sakcyjnej. Doradzał międzynarodowym 
podmiotom organizującym zakłady wza-
jemne przez internet.

ŁUKASZ 
JACKOWICZ 

Architekt systemowy z ponad 10 letnim 
doświadczeniem w projektowaniu ar-
chitektury złożonych systemów dla sekto-
ra finansowego (m.in. dla mBanku, AXA, 
BGŻ BNP Paribas, Uniqa) oraz organi-
zacji pracy zespołów deweloperskich. 
Współpracuje z ZBP w zakresie opra-
cowania specyfikacji standardu PolishAPI. 

MARCIN 
JANKOWSKI

Associate Director w dziale usług do-
radczych KPMG w Polsce. Ponad 13 lat 
doświadczenia w branży finansowej, au-
dycie, konsultingu oraz biznesie. Przed 
dołączeniem do KPMG w zeszłym roku 
Marcin współtworzył i zarządzał firmą 

windykacyjną, która w ciągu pierwszych 
dwóch lat swojej działalności osiągnęła 
poziom portfeli oddanych do windyk-
acji na zlecenie na poziomie ok. 1 mld 
PLN. Wcześniej brał udział w procesie 
restrukturyzacji pośrednika finansowego 
oraz współtworzył firmę pożyczkową 
gdzie był odpowiedzialny za departa-
menty finansów, ryzyka, produktów, IT 
oraz prawny. Marcin posiada również 
duże doświadczenie w konsultingu zdo-
byte w PwC gdzie współtworzył zespół 
Financial Risk Management dostarczają-
cy usług pomiaru i zarządzania ryzykiem 
finansowym. Obecnie w ramach KPMG 
w Polsce jest odpowiedzialny za rozwój 
praktyki Data Analytics. 

MACIEJ 
KOSTRO 

Doradca Zarządu Związku Banków Pols-
kich, sekretarz Rady Bankowości Elektron-
icznej, 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 mier-
ze w instytucjach finansowych. Posiada 
głęboką wiedzę w obszarach projektowa-
nia procesów i usług, rozwiązań interne-
towych i intranetowych, architektury infor-
macji, 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.

MICHAŁ 
PIERZGALSKI

Absolwent wydziału lekarskiego Akademii 
Medycznej. Menedżer z ponad 20-letnim
doświadczeniem w zarządzaniu 
sprzedażą i marketingiem. Brał udział 
w budowie rynku usług reklamowych w 
Polsce. Przez wiele lat związany z branżą 
farmaceutyczną, gdzie kierował zespoła-
mi sprzedaży i marketingu zarówno w 
obszarze produktów oryginalnych jak 
leków odtwórczych. Od 2011 r. związa-
ny z bankowością, gdzie m. in. kierował 
największą platformą bankowości elek-
tronicznej w kraju. Doświadczony w prow-
adzeniu rozbudowanych projektów na 
styku biznesu i IT. Obecnie w KIR odpow-
iedzialny za rozwój innowacyjnych produk-
tów z zakresu open bankingu i tożsamości 
cyfrowej.

MARTA 
STANISŁAWSKA 

Radca prawny, Senior Associate w w ze-
spole bankowości i finansów w warsza-
wskim biurze Bird & Bird. Doradza 
klientom od 2008 roku. Specjalizuje się 
w obsłudze prawnej instytucji finansowych, 
w szczególności banków i firm pożyczkow-
ych, zarówno w zakresie corporate gov-
ernance, jak i oferowanych produktów 
i usług. Doradza również zakładom ubez-
pieczeń oraz firmom leasingowym. Opin-
iuje nowe linie biznesowe wprowadzane 
przez instytucje finansowe pod kątem ich 
zgodności z obowiązującymi przepisami 
prawa. Doradza w projekcie PolishAPI.

SŁAWOMIR 
SZEPIETOWSKI 

Radca prawny, Partner zarządzający  
warszawskiego biura Bird & Bird. Kieruje 
także praktyką bankową i finansową. Od 
1998 r. pracował w bankach i międzynaro-
dowych kancelariach prawnych, specjal-
izując się w bankowości i finansach. Posi-
ada bogate doświadczenie w obsłudze 
prawnej instytucji finansowych, w tym 
spółek publicznych i funduszy inwestycy-
jnych, ładu korporacyjnego oraz spraw 
regulacyjnych. Doradzał przy szeregu 
transakcji dotyczących pożyczek, emisji 
papierów wartościowych, instrumentów 
pochodnych i private equity. Jest doś-
wiadczonym koordynatorem zespołu 
prawników odpowiedzialnych za wprow-
adzanie nowych linii biznesowych czy 
produktów finansowych. Doradza w 
projektach dostosowania działalności 
banków i innych instytucji branży finan-
sowej do wymogów PSD2.

OLGIERD 
ŚWIERZEWSKI 

W Kochański & Partners jest Partnerem, 
Szefem Praktyki Sektora Usług Finan-
sowych i Dyrektorem Działu Zarządzania 
Praktykami i Wiedzą. Doradza Klientom 
w wielu aspektach z zakresu finansowa-
nia projektów, lewarowanych akwizycji, 
finansowania nieruchomości, fuzji i prze-
jęć, restrukturyzacji finansowej, projektów 
typu JV oraz instrumentów pochodnych. 
Specjalista w zakresie międzynarodowych 
transakcji finansowych, restrukturyzacji, 
łączenia i nabywania spółek oraz project 
finance. 

MACIEJ KOSTRO 

Doradca Zarządu Związku Banków Polskich, 

sekretarz Rady Bankowości Elektronicznej, 

odpowiedzialny za projekt Polish API. Ekspert 

w obszarze rozwiązań Open Banking, wyko-

rzystania otwartych API bankowych oraz bizne-

sowych 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 in-

tranetowych, 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.

ŁUKASZ JACKOWICZ 

Architekt systemowy z ponad 10 letnim doś-

wiadczeniem w projektowaniu architektury 

złożonych systemów dla sektora finansowe-

go (m.in. dla mBanku, AXA, BGŻ BNP Parib-

as, Uniqa) oraz organizacji pracy zespołów 

deweloperskich. Współpracuje z ZBP 

w zakresie opracowania specyfikacji standar-

du PolishAPI. 

MATEUSZ BLOCHER 

Z kancelarią SK&S związany od 2009 roku. 

Specjalizuje się w prawie bankowym public-

znym i prywatnym, prawie spółek handlowych 

oraz prawie ubezpieczeń gospodarczych. Za-

jmuje się doradztwem dla banków i innych 

instytucji sektora finansowego, a także dla 

spółek prywatnych w transakcjach M&A oraz 

w sprawach bieżących. Uczestniczy w transak-

cjach przejęć, fuzji i przekształceń spółek.

DR WOJCIECH IWAŃSKI 
Z SK&S współpracuje od 2006 roku. Spec-

jalizuje się w prawie bankowym publicznym i 

prywatnym, prawie rynku kapitałowego oraz 

regulacji gier hazardowych. Zajmuje się zagad-

nieniami dot. podejmowania i prowadzenia dz-

iałalności przez polskie i zagraniczne podmioty 

w sektorze usług bankowych oraz maklerskich. 

Reprezentuje klientów w postępowaniach 

przed KNF. Zdobył także doświadczenie w tran-

sakcjach finansowania, w tym w korporacyjnych 

i regulacyjnych aspektach nabywania polskich 

podmiotów regulowanych oraz przygotowy-

waniu dokumentacji transakcyjnej. Doradzał 

międzynarodowym podmiotom organizującym 

zakłady wzajemne przez internet.

MICHAŁ PIERZGALSKI
Absolwent wydziału lekarskiego Akademii 

Medycznej. Menedżer z ponad 20-letnim 

doświadczeniem w zarządzaniu sprzedażą 

i marketingiem. Brał udział w budowie ryn-

ku usług reklamowych w Polsce. Przez wiele 

lat związany z branżą farmaceutyczną, gdzie 

kierował zespołami sprzedaży i marketingu 

zarówno w obszarze produktów oryginalnych 

jak leków odtwórczych. Od 2011 r. związany z 

bankowością, gdzie m. in. kierował największą 

platformą bankowości elektronicznej w kraju. 

Doświadczony w prowadzeniu rozbudowanych 

projektów na styku biznesu i IT. Obecnie w KIR 

odpowiedzialny za rozwój innowacyjnych pro-

duktów z zakresu open bankingu i tożsamości 

cyfrowej.

KRZYSZTOF PYCIA
Dyrektor Departamentu Produktów Mobilnych 

i Tożsamości Cyfrowej Krajowa Izba Rozlicze-

niowa S.A. Pracę w KIR rozpoczął w 2009 r. na 

stanowisku Dyrektora Departamentu Strate-

gii. W latach 2000 – 2009 był konsultantem i 

menedżerem w dziale doradztwa strategiczne-

go Deloitte, gdzie specjalizował się w budowie 

strategii korporacyjnych, analizach rynkowych 

oraz usprawnianiu organizacji. Wcześniej za-

trudniony w Banku Pekao S.A. oraz w Szkole 

Głównej Handlowej w Warszawie w Katedrze 

Informatyki Gospodarczej. Zaangażowany w 

prace mające na celu rozwój obrotu bezgotów-

kowego oraz tożsamości cyfrowej. Aktywnie 

działa w grupach roboczych przy Związku 

Banków Polskich.

MACIEJ KOSTRO 

Doradca Zarządu Związku Banków Polskich, 

sekretarz Rady Bankowości Elektronicznej, 

odpowiedzialny za projekt Polish API. Ekspert 

w obszarze rozwiązań Open Banking, wyko-

rzystania otwartych API bankowych oraz bizne-

sowych 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 in-

tranetowych, 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.

ŁUKASZ JACKOWICZ 

Architekt systemowy z ponad 10 letnim doś-

wiadczeniem w projektowaniu architektury 

złożonych systemów dla sektora finansowe-

go (m.in. dla mBanku, AXA, BGŻ BNP Parib-

as, Uniqa) oraz organizacji pracy zespołów 

deweloperskich. Współpracuje z ZBP 

w zakresie opracowania specyfikacji standar-

du PolishAPI. 

MARTA STANISŁAWSKA 

Radca prawny, Senior Associate w w zespole 

bankowości i finansów w warszawskim biurze 

Bird & Bird. Doradza klientom od 2008 roku. 

Specjalizuje się w obsłudze prawnej instytucji 

finansowych, w szczególności banków i firm 

pożyczkowych, zarówno w zakresie corpo-

rate governance, jak i oferowanych produktów 

i usług. Doradza również zakładom ubezpiec-

zeń oraz firmom leasingowym. Opiniuje nowe 

linie biznesowe wprowadzane przez instytucje 

finansowe pod kątem ich zgodności z obow-

iązującymi przepisami prawa. Doradza w pro-

jekcie PolishAPI.

SŁAWOMIR SZEPIETOWSKI 
Radca prawny, Partner zarządzający  warsza-

wskiego biura Bird & Bird. Kieruje także prak-

tyką 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 inwesty-

cyjnych, ładu korporacyjnego oraz spraw reg-

ulacyjnych. Doradzał przy szeregu transakcji 

dotyczących pożyczek, emisji papierów war-

tościowych, instrumentów pochodnych i pri-

vate equity. Jest doświadczonym koordyna-

torem zespołu prawników odpowiedzialnych 

za wprowadzanie nowych linii biznesowych czy 

produktów finansowych. Doradza w projektach 

dostosowania działalności banków i innych in-

stytucji branży finansowej do wymogów PSD2.

MARCIN JANKOWSKI
Associate Director w dziale usług doradczych 

KPMG w Polsce. Ponad 13 lat doświadczenia 

w branży finansowej, audycie, konsultingu 

oraz biznesie. Przed dołączeniem do KPMG w 

zeszłym roku Marcin współtworzył i zarządzał 

firmą windykacyjną, która w ciągu pierwszych 

dwóch lat swojej działalności osiągnęła poziom 

portfeli oddanych do windykacji na zlecenie na 

poziomie ok. 1 mld PLN. Wcześniej brał udział w 

procesie restrukturyzacji pośrednika finansowe-

go oraz współtworzył firmę pożyczkową gdzie 

był odpowiedzialny za departamenty finansów, 

ryzyka, produktów, IT oraz prawny. Marcin posi-

ada również duże doświadczenie w konsultingu 

zdobyte w PwC gdzie współtworzył zespół Fi-

nancial Risk Management dostarczający usług 

pomiaru i zarządzania ryzykiem finansowym. 

Obecnie w ramach KPMG w Polsce jest odpow-

iedzialny za rozwój praktyki Data Analytics. 

MICHAŁ PODGAJNY
Starszy Menadżer w dziale usług doradczych 

KPMG w Polsce. Ponad 13 lat doświadczenia w 

obszarze konsultingu dla sektora finansowego na 

styku biznesu i IT. Posiada duże doświadczenie w 

procesach transformacji biznesowej i operacyjnej 

oraz podnoszeniu efektywności operacyjnej i us-

prawnianiu procesów biznesowych zdobyte pod-

czas wielu kompleksowych projektów w Polsce i 

za granicą. Posiada również duże doświadczenie 

w obszarze projektowania i wdrażania systemów 

IT, w szczególności systemów będących odpow-

iedzią na zmiany w otoczeniu regulacyjnym. Kom-

petencje Michała obejmują pełen cykl tworzenia 

oprogramowania w tym definiowanie wymogów 

oraz modeli biznesowych, procesy ETL, pro-

jektowanie i wdrożenie jak również testowanie 

oprogramowania. Obecnie koncentruje się na 

obszarze cyfrowej transformacji front-to-end 

oraz wyzwaniami związanymi z open banking / 

PSD2. Michał jest certyfikowanym menedżerem 

projektów (PMP) oraz certyfikowanym testerem 

oprogramowania (ISTQ).

KRZYSZTOF PYCIA
Dyrektor Departamentu Produktów Mobilnych 

i Tożsamości Cyfrowej Krajowa Izba Rozlicze-

niowa S.A. Pracę w KIR rozpoczął w 2009 r. na 

stanowisku Dyrektora Departamentu Strate-

gii. W latach 2000 – 2009 był konsultantem i 

menedżerem w dziale doradztwa strategiczne-

go Deloitte, gdzie specjalizował się w budowie 

strategii korporacyjnych, analizach rynkowych 

oraz usprawnianiu organizacji. Wcześniej za-

trudniony w Banku Pekao S.A. oraz w Szkole 

Głównej Handlowej w Warszawie w Katedrze 

Informatyki Gospodarczej. Zaangażowany w 

prace mające na celu rozwój obrotu bezgotów-

kowego oraz tożsamości cyfrowej. Aktywnie 

działa w grupach roboczych przy Związku 

Banków Polskich.

MACIEJ KOSTRO 

Doradca Zarządu Związku Banków Polskich, 

sekretarz Rady Bankowości Elektronicznej, 

odpowiedzialny za projekt Polish API. Ekspert 

w obszarze rozwiązań Open Banking, wyko-

rzystania otwartych API bankowych oraz bizne-

sowych 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 in-

tranetowych, 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.

ŁUKASZ JACKOWICZ 

Architekt systemowy z ponad 10 letnim doś-

wiadczeniem w projektowaniu architektury 

złożonych systemów dla sektora finansowe-

go (m.in. dla mBanku, AXA, BGŻ BNP Parib-

as, Uniqa) oraz organizacji pracy zespołów 

deweloperskich. Współpracuje z ZBP 

w zakresie opracowania specyfikacji standar-

du PolishAPI. 

MARTA STANISŁAWSKA 

Radca prawny, Senior Associate w w zespole 

bankowości i finansów w warszawskim biurze 

Bird & Bird. Doradza klientom od 2008 roku. 

Specjalizuje się w obsłudze prawnej instytucji 

finansowych, w szczególności banków i firm 

pożyczkowych, zarówno w zakresie corpo-

rate governance, jak i oferowanych produktów 

i usług. Doradza również zakładom ubezpiec-

zeń oraz firmom leasingowym. Opiniuje nowe 

linie biznesowe wprowadzane przez instytucje 

finansowe pod kątem ich zgodności z obow-

iązującymi przepisami prawa. Doradza w pro-

jekcie PolishAPI.

SŁAWOMIR SZEPIETOWSKI 
Radca prawny, Partner zarządzający  warsza-

wskiego biura Bird & Bird. Kieruje także prak-

tyką 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 inwesty-

cyjnych, ładu korporacyjnego oraz spraw reg-

ulacyjnych. Doradzał przy szeregu transakcji 

dotyczących pożyczek, emisji papierów war-

tościowych, instrumentów pochodnych i pri-

vate equity. Jest doświadczonym koordyna-

torem zespołu prawników odpowiedzialnych 

za wprowadzanie nowych linii biznesowych czy 

produktów finansowych. Doradza w projektach 

dostosowania działalności banków i innych in-

stytucji branży finansowej do wymogów PSD2.

MARCIN JANKOWSKI
Associate Director w dziale usług doradczych 

KPMG w Polsce. Ponad 13 lat doświadczenia 

w branży finansowej, audycie, konsultingu 

oraz biznesie. Przed dołączeniem do KPMG w 

zeszłym roku Marcin współtworzył i zarządzał 

firmą windykacyjną, która w ciągu pierwszych 

dwóch lat swojej działalności osiągnęła poziom 

portfeli oddanych do windykacji na zlecenie na 

poziomie ok. 1 mld PLN. Wcześniej brał udział w 

procesie restrukturyzacji pośrednika finansowe-

go oraz współtworzył firmę pożyczkową gdzie 

był odpowiedzialny za departamenty finansów, 

ryzyka, produktów, IT oraz prawny. Marcin posi-

ada również duże doświadczenie w konsultingu 

zdobyte w PwC gdzie współtworzył zespół Fi-

nancial Risk Management dostarczający usług 

pomiaru i zarządzania ryzykiem finansowym. 

Obecnie w ramach KPMG w Polsce jest odpow-

iedzialny za rozwój praktyki Data Analytics. 

MICHAŁ PODGAJNY
Starszy Menadżer w dziale usług doradczych 

KPMG w Polsce. Ponad 13 lat doświadczenia w 

obszarze konsultingu dla sektora finansowego na 

styku biznesu i IT. Posiada duże doświadczenie w 

procesach transformacji biznesowej i operacyjnej 

oraz podnoszeniu efektywności operacyjnej i us-

prawnianiu procesów biznesowych zdobyte pod-

czas wielu kompleksowych projektów w Polsce i 

za granicą. Posiada również duże doświadczenie 

w obszarze projektowania i wdrażania systemów 

IT, w szczególności systemów będących odpow-

iedzią na zmiany w otoczeniu regulacyjnym. Kom-

petencje Michała obejmują pełen cykl tworzenia 

oprogramowania w tym definiowanie wymogów 

oraz modeli biznesowych, procesy ETL, pro-

jektowanie i wdrożenie jak również testowanie 

oprogramowania. Obecnie koncentruje się na 

obszarze cyfrowej transformacji front-to-end 

oraz wyzwaniami związanymi z open banking / 

PSD2. Michał jest certyfikowanym menedżerem 

projektów (PMP) oraz certyfikowanym testerem 

oprogramowania (ISTQ).

KRZYSZTOF PYCIA
Dyrektor Departamentu Produktów Mobilnych 

i Tożsamości Cyfrowej Krajowa Izba Rozlicze-

niowa S.A. Pracę w KIR rozpoczął w 2009 r. na 

stanowisku Dyrektora Departamentu Strate-

gii. W latach 2000 – 2009 był konsultantem i 

menedżerem w dziale doradztwa strategiczne-

go Deloitte, gdzie specjalizował się w budowie 

strategii korporacyjnych, analizach rynkowych 

oraz usprawnianiu organizacji. Wcześniej za-

trudniony w Banku Pekao S.A. oraz w Szkole 

Głównej Handlowej w Warszawie w Katedrze 

Informatyki Gospodarczej. Zaangażowany w 

prace mające na celu rozwój obrotu bezgotów-

kowego oraz tożsamości cyfrowej. Aktywnie 

działa w grupach roboczych przy Związku 

Banków Polskich.

MACIEJ KOSTRO 

Doradca Zarządu Związku Banków Polskich, 

sekretarz Rady Bankowości Elektronicznej, 

odpowiedzialny za projekt Polish API. Ekspert 

w obszarze rozwiązań Open Banking, wyko-

rzystania otwartych API bankowych oraz bizne-

sowych 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 in-

tranetowych, 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.

ŁUKASZ JACKOWICZ 

Architekt systemowy z ponad 10 letnim doś-

wiadczeniem w projektowaniu architektury 

złożonych systemów dla sektora finansowe-

go (m.in. dla mBanku, AXA, BGŻ BNP Parib-

as, Uniqa) oraz organizacji pracy zespołów 

deweloperskich. Współpracuje z ZBP 

w zakresie opracowania specyfikacji standar-

du PolishAPI. 
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du PolishAPI. 

MATEUSZ BLOCHER 

Z kancelarią SK&S związany od 2009 roku. 

Specjalizuje się w prawie bankowym public-

znym i prywatnym, prawie spółek handlowych 

oraz prawie ubezpieczeń gospodarczych. Za-

jmuje się doradztwem dla banków i innych 

instytucji sektora finansowego, a także dla 

spółek prywatnych w transakcjach M&A oraz 

w sprawach bieżących. Uczestniczy w transak-

cjach przejęć, fuzji i przekształceń spółek.

DR WOJCIECH IWAŃSKI 
Z SK&S współpracuje od 2006 roku. Spec-

jalizuje się w prawie bankowym publicznym i 

prywatnym, prawie rynku kapitałowego oraz 

regulacji gier hazardowych. Zajmuje się zagad-

nieniami dot. podejmowania i prowadzenia dz-

iałalności przez polskie i zagraniczne podmioty 

w sektorze usług bankowych oraz maklerskich. 

Reprezentuje klientów w postępowaniach 

przed KNF. Zdobył także doświadczenie w tran-

sakcjach finansowania, w tym w korporacyjnych 

i regulacyjnych aspektach nabywania polskich 

podmiotów regulowanych oraz przygotowy-

waniu dokumentacji transakcyjnej. Doradzał 

międzynarodowym podmiotom organizującym 

zakłady wzajemne przez internet.

MICHAŁ PIERZGALSKI
Absolwent wydziału lekarskiego Akademii 

Medycznej. Menedżer z ponad 20-letnim 

doświadczeniem w zarządzaniu sprzedażą 

i marketingiem. Brał udział w budowie ryn-

ku usług reklamowych w Polsce. Przez wiele 

lat związany z branżą farmaceutyczną, gdzie 

kierował zespołami sprzedaży i marketingu 

zarówno w obszarze produktów oryginalnych 

jak leków odtwórczych. Od 2011 r. związany z 

bankowością, gdzie m. in. kierował największą 

platformą bankowości elektronicznej w kraju. 

Doświadczony w prowadzeniu rozbudowanych 
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zarówno w obszarze produktów oryginalnych 

jak leków odtwórczych. Od 2011 r. związany z 

bankowością, gdzie m. in. kierował największą 

platformą bankowości elektronicznej w kraju. 

Doświadczony w prowadzeniu rozbudowanych 

projektów na styku biznesu i IT. Obecnie w KIR 

odpowiedzialny za rozwój innowacyjnych pro-

duktów z zakresu open bankingu i tożsamości 

cyfrowej.

KRZYSZTOF PYCIA
Dyrektor Departamentu Produktów Mobilnych 

i Tożsamości Cyfrowej Krajowa Izba Rozlicze-

niowa S.A. Pracę w KIR rozpoczął w 2009 r. na 

stanowisku Dyrektora Departamentu Strate-

gii. W latach 2000 – 2009 był konsultantem i 

menedżerem w dziale doradztwa strategiczne-

go Deloitte, gdzie specjalizował się w budowie 

strategii korporacyjnych, analizach rynkowych 

oraz usprawnianiu organizacji. Wcześniej za-

trudniony w Banku Pekao S.A. oraz w Szkole 

Głównej Handlowej w Warszawie w Katedrze 

Informatyki Gospodarczej. Zaangażowany w 

prace mające na celu rozwój obrotu bezgotów-

kowego oraz tożsamości cyfrowej. Aktywnie 

działa w grupach roboczych przy Związku 

Banków Polskich.

MACIEJ KOSTRO 

Doradca Zarządu Związku Banków Polskich, 

sekretarz Rady Bankowości Elektronicznej, 

odpowiedzialny za projekt Polish API. Ekspert 

w obszarze rozwiązań Open Banking, wyko-

rzystania otwartych API bankowych oraz bizne-

sowych 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 in-

tranetowych, 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.

ŁUKASZ JACKOWICZ 

Architekt systemowy z ponad 10 letnim doś-

wiadczeniem w projektowaniu architektury 

złożonych systemów dla sektora finansowe-

go (m.in. dla mBanku, AXA, BGŻ BNP Parib-

as, Uniqa) oraz organizacji pracy zespołów 

deweloperskich. Współpracuje z ZBP 

w zakresie opracowania specyfikacji standar-

du PolishAPI. 

MATEUSZ BLOCHER 

Z kancelarią SK&S związany od 2009 roku. 

Specjalizuje się w prawie bankowym public-

znym i prywatnym, prawie spółek handlowych 

oraz prawie ubezpieczeń gospodarczych. Za-

jmuje się doradztwem dla banków i innych 

instytucji sektora finansowego, a także dla 

spółek prywatnych w transakcjach M&A oraz 

w sprawach bieżących. Uczestniczy w transak-

cjach przejęć, fuzji i przekształceń spółek.

DR WOJCIECH IWAŃSKI 
Z SK&S współpracuje od 2006 roku. Spec-

jalizuje się w prawie bankowym publicznym i 

prywatnym, prawie rynku kapitałowego oraz 

regulacji gier hazardowych. Zajmuje się zagad-

nieniami dot. podejmowania i prowadzenia dz-

iałalności przez polskie i zagraniczne podmioty 

w sektorze usług bankowych oraz maklerskich. 

Reprezentuje klientów w postępowaniach 

przed KNF. Zdobył także doświadczenie w tran-

sakcjach finansowania, w tym w korporacyjnych 

i regulacyjnych aspektach nabywania polskich 

podmiotów regulowanych oraz przygotowy-

waniu dokumentacji transakcyjnej. Doradzał 

międzynarodowym podmiotom organizującym 

zakłady wzajemne przez internet.

MICHAŁ PIERZGALSKI
Absolwent wydziału lekarskiego Akademii 
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Doświadczony w prowadzeniu rozbudowanych 

projektów na styku biznesu i IT. Obecnie w KIR 

odpowiedzialny za rozwój innowacyjnych pro-

duktów z zakresu open bankingu i tożsamości 

cyfrowej.

KRZYSZTOF PYCIA
Dyrektor Departamentu Produktów Mobilnych 

i Tożsamości Cyfrowej Krajowa Izba Rozlicze-

niowa S.A. Pracę w KIR rozpoczął w 2009 r. na 

stanowisku Dyrektora Departamentu Strate-

gii. W latach 2000 – 2009 był konsultantem i 

menedżerem w dziale doradztwa strategiczne-

go Deloitte, gdzie specjalizował się w budowie 

strategii korporacyjnych, analizach rynkowych 

oraz usprawnianiu organizacji. Wcześniej za-

trudniony w Banku Pekao S.A. oraz w Szkole 

Głównej Handlowej w Warszawie w Katedrze 

Informatyki Gospodarczej. Zaangażowany w 

prace mające na celu rozwój obrotu bezgotów-

kowego oraz tożsamości cyfrowej. Aktywnie 
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