
9:00-10:00 Gdy środki bezpieczeństwa zawiodą – jak reagować na ryzyka prawne PSD2

Dr Zbigniew Długosz, FinTaxLegal

10:00-10:30
Próba sformułowania standardu bezpieczeństwa towarzyszącego  
standardowi PolishAPI 

Maciej Kostro, Związek Banków Polskich

10:30-11:15 Wyzwania z zakresu cyberbezpieczeństwa w kontekście PSD2

Michał Kurek, KPMG

11:15-11:45 Przerwa kawowa

11:45-12:30 Znaczenie skutecznego zarządzania incydentami

Joanna Dąbrowska, Trend Micro

12:30-13:15 Mądre decyzje z AI

Anna Worwa, Feedzai

13:15-14:00 PSD2 i co dalej? Nowe usługi, nowe schematy bezpieczeństwa

Rafał Jaworski, Software AG Polska

14:00-15:00 Certyfikaty eIDAS w kontekście PSD2 – wprowadzenie do zagadnienia

Michał Tabor, ETSI, OBSERWATORIUM.BIZ 

           15:00 lunch
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RAFAł
JAWorSkI 
Absolwent Politechniki Warszawskiej, 
Wydział Elektroniki i Technik Informa-
cyjnych. Swoje doświadczenie zawo-
dowe zdobywał, pracując, między in-

nymi, dla firm: PTK Centertel (aktualnie Orange Polska S.A.), 
Big Five X oraz Comarch. Od ponad 10 lat specjalizuje się  
w zagadnieniach dotyczących integracji, prowadził liczne 
projekty w tym zakresie. Od 2011 roku związany z Software 
AG Polska, gdzie odpowiada za tematy związane z integra-
cją, API, in-memory oraz rozwiązania mobilne i SaaS.

MACIEJ 
koStro
Doradca Zarządu Związku Banków 
Polskich, sekretarz Rady Bankowo-
ści Elektronicznej, odpowiedzialny 
za projekt PolishAPI. Ekspert w ob-

szarze 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. Ma bogate  
doświadczenie w obszarach projektowania produktów  
i usług, rozwiązań  internetowych i intranetowych, architek-
tury informacji, użyteczności oraz user experience. Współ-
pracował z wieloma markami rynku finansowego w Polsce 
i za granicą, m.in. mBankiem, PKO BP, Bankiem BGŻ, Ban-
kiem Pocztowym, Raiffeisen Bankiem, UNIQA.

JOANNA 
DąBroWSkA
Sales Engineer w Trend Micro. Swoje 
doświadczenie zdobywała w sekto-
rze bankowym. Przez ponad 15 lat 
pracowała w Banku PEKAO – jednej  

z największych instytucji finansowych w Polsce. Jest eksper-
tem ds. bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, była 
odpowiedzialna za wiele kluczowych projektów z obsza-
ru bezpieczeństwa (DLP, AV, Email Security itp.). Ukończyła 
Wyższą Szkołę Informatyki w łodzi na kierunku Informatyka.

MIChAł 
kurek
Dołączył do KPMG w 2017 roku jako 
Partner odpowiedzialny za rozwój 
usług w zakresie cyberbezpieczeń-
stwa. Posiada przeszło piętnastolet-

nie doświadczenie w kierowaniu zespołem konsultantów  
i inżynierów bezpieczeństwa, z którym przeprowadził kilka-
set projektów dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. 
Jego specjalizacją jest bezpieczeństwo sieciowe oraz apli-
kacyjne. Swoim doświadczeniem chętnie dzieli się jako 
prelegent na polskich i międzynarodowych konferencjach 
poświęconych bezpieczeństwu oraz jako wykładowca na 
kilku kierunkach studiów podyplomowych w zakresie cy-
berbezpieczeństwa.

DR ZBIGNIEW
DłuGoSZ
Jest radcą prawnym, doktorem nauk 
prawnych i ekonomistą. Posiada po-
nad 10-letnie doświadczenie z zakre-
sie doradztwa prawnego, w szczegól-

ności na rzecz sektorów bankowego, ubezpieczeniowego 
i usług płatniczych. Ukończył prawo na Wydziale Prawa  
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz finanse  
i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krako-
wie. Obronił rozprawę doktorską na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim (rozprawa nagrodzona Wyróżnieniem Rzecznika 
Finansowego). Absolwent aplikacji radcowskiej przy Okrę-
gowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie oraz Internatio-
nal Study Program na hochschule Pforzheim, gdzie uzyskał 
certyfikat z zakresu zarządzania międzynarodowego.

MIChAł 
tABor
Od 15 lat zajmuje się bezpieczeń-
stwem informacji, wdrażaniem me-
chanizmów podpisu elektronicznego, 
systemów elektronicznej admini-

stracji oraz budowaniem systemów zarządzania bezpie-
czeństwem informacji. Autor wielu rozwiązań z zakresu 
uwierzytelnienia, podpisu elektronicznego i dokumentu 
elektronicznego funkcjonujących w Polsce, w szczegól-
ności autor szeroko stosowanego mechanizmu składa-
nia deklaracji podatkowychi Profilu Zaufanego ePUAP. 
Uczestniczył w procesie legislacji i  wdrażania rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie iden-
tyfikacji elektronicznej i usług zaufania (eIDAS). Członek 
Komitetu Technicznego ETSI zajmującego się standaryza-
cją mechanizmów podpisu elektronicznego. W ramach 
komitetu odpowiedzialny za opracowanie standardów 
technicznych dla wykorzystania podpisów i pieczęci elek-
tronicznych na potrzeby dyrektywy PSD2. Członek Zarzą-
du Obserwatorium.biz. Rzeczoznawca Polskiego Towarzy-
stwa Informatycznego; Ekspert Polskiej Izby Informatyki  
i Telekomunikacji w zakresie identyfikacji, uwierzytelnie-
nia i podpisu elektronicznego; Ekspert Europejskiej Agen-
cji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA. Posiadacz 
certyfikatu CISSP. Absolwent wydziału Matematyki, Infor-
matyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

ANNA 
WorWA
W Feedzai odpowiada za strategię  
i rozwój w Europie Środkowo- Wschod-
niej. Z branżą informatyczną jest  
związany od ponad 18 lat, z rynkiem 

finansowym od ponad 10 lat. Wierzy, że uczenie maszynowe 
jest najlepszą drogą zapewniającą sukces decyzyjny i wspo-
magająca bezpieczeństwo w cyfrowym świecie.

http://obserwatorium.biz/

