Agenda
Dzień pierwszy (11 grudnia 2018r.)
09.00 – 10.00 – rejestracja uczestników, kawa o poranku

10.00 – 10.15 - Otwarcie konferencji przez Przedstawiciela Związku Banków Polskich, prof. dr hab. Jerzego Boehlke - Dziekana Wydziału Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wiesława Paluszyńskiego - Wiceprezesa Polskiej Izby Informatyki
i Telekomunikacji

10.15 – 11.30 - Sesja otwarcia : Technologie płatności 2020+
„Fintechy jako szansa i zagrożenie” – prof. Włodzimierz Szpringer, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
„Jak zapłacić za kawę w trakcie XXXIV Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku?” – Piotr Puczyński
moderator dyskusji: dr hab. Michał Polasik, profesor Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, paneliści: Włodzimierz Szpringer, Piotr Puczyński,
Janusz Diemko
11.30 – 12.00 - przerwa
12.00- 13.30
sala “Róża”

sala “Lilia”

sala „Frezja”

Sesja: „Technologie płatności 2020+” – cz.II

Sesja: „Rozwój obrotu bezgotówkowego i
społeczeństw bezgotówkowych”

„PSD2.Czy konsumenci są gotowi na
zmiany? Wyniki badania dotyczące Otwartych
API w usługach finansowych” - Andrzej
Anterszlak, Ipsos

„Obrót bezgotówkowy w Polsce na tle
płatności gotówkowych – stan obecny i
kierunki rozwoju” - Robert Klepacz,
Narodowy Bank Polski

„Karta biometryczna. Tu i Teraz!” – Tomasz
Pękosławski, Gemalto

„Ocena skutków podniesienia limitu dla
zbliżeniowych transakcji kartami bez użycia
PIN do 100 PLN dla obrotu bezgotówkowego
w Polsce” – dr hab. Michał Polasik, profesor
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

„Argentea – simple payments, easier life” –
Ivan Hanamov, Argentea
"E-płatności jako immanentny element
produktów faktoringowych dla segmentu
MSP" - Michał Pawlik, SMEO
„Ekonomia subskrypcji i wyzwania, jakie
niesie dla sprzedawców, dostawców usług
płatniczych oraz konsumentów”– Michał
Jędraszak, Straal

„Lokalne uwarunkowania akceptacji i
stosowania płatności bezgotówkowych w
Polsce. Białe plamy w akceptacji kart
płatniczych a wykluczenie finansowe"- dr
Agnieszka Huterska, Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu, Warszawski Instytut
Bankowości
„Płacenie w sklepach internetowych,
dostępność systemów płatniczych dla osób z
niepełnosprawnościami” - Jacek Zadrożny

Sesja: „Rozwiązania samoobsługowe –
wygodne dla klientów, efektywne dla
banków”
„Bankomaty w Polsce – podsumowanie
minionego roku” - Marek Firkowicz
„ATM hot topics: Protection from
malware and migration to Windows 10”Aravinda Korala, CEO, KAL
“Rola bankomatów w zmieniającym się
świecie usług bankowych” – Krzysztof
Trojak, BSS Poland
„Dronoidy - profesjonalne drony w
usługach i produktach bankowych” –
Sławomir Huczała, SpartaQs, Sławomir
Kosieliński, Fundacja Instytut Mikromakro

13.30 – 14.30 – obiad
14.30 – 16.00 – sesje specjalistyczne
sala “Róża”

sala “Lilia”

sala „Frezja”

Sesja: „Technologie płatności 2020+” –
cz.III
„Gospodarka 4.0” - Jarosław Tworóg, Krajowa
Izba Gospodarki Elektroniki i Telekomunikacji
„Wirtualizacja pieniądza – waluta przemysłu
4.0” – Jarosław Badurek [prezentuje Cezary
Kosiński]
“Technologie płatności 2020+: Perspektywa
polskiego konsumenta” – Agnieszka Rządca,
Małgorzata Szczepanek, Konrad Siwiński,
Kantar TNS
„Pobieranie opłaty surcharge na podstawie
znowelizowanych przepisów ustawy o
usługach płatniczych implementujących
dyrektywę PSD 2” – dr hab.Jan Byrski,
Kancelaria Traple Konarski i Wspólnicy

Sesja: „Nowoczesne narzędzia obrotu
bezgotówkowego w sektorze firm
pożyczkowych”

Sesja: „e-Commerce i nowoczesne
metody płatności w obrocie
wewnątrzkrajowym i transgranicznym”

„Karty prepaid w działalności pożyczkowej na
przykładzie Bocian Pożyczki” - Andrzej
Dworczak, Everest Finanse

Partner:Izba Gospodarki Elektronicznej

Dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych
prelegentów: Andrzej Dworczak - Everest
Finanse, Artur Zabielski - Provident Polska, dr
Krzysztof Korus - Kancelaria dLK Legal
Korus, Julian Szymański - mBank.
Moderator – red. Piotr Wardziak

„RODO a nowoczesny marketing
internetowy. Jak to pogodzić?” – Witold
Chomiczewski, Kancelaria Lubasz i
Wspólnicy
“Nowości w zabezpieczaniu transakcji ecommerce czyli 3D -Secure 2.0.” - Karol
Szponder, Visiona
“Dlaczego ważne jest oferowanie wielu
metod płatności w sklepie internetowym?”
– Katarzyna Czuchaj-Łagód, Mobile
Institute
“Fintech motorem rozwoju pakietów
usług płatniczych dla e-commerce” Wojciech Kazimierski, Leaselink

16.00 – 16.15 – przerwa
16.15 – 17.15 sesje specjalistyczne
sala “Róża”

sala “Lilia”

Sesja: „Technologie płatności 2020+” –
cz.IV:

Sesja: „Inteligentne płatności mobilne”, cz.I

Na czym zarabiać w świecie nowoczesnych

“Płatności mobilne z perspektywy

sala „Frezja”
Sesja: „Współpraca nauka-biznesFinTech a rozwój technologii płatności i

płatności i rosnącej konkurencji dla banków
ze strony fintechów?

użytkownika końcowego” – Natalia
Kumkowska, Piotr Sałata, Symetria

Dyskusja panelowa na temat wpływu
fintechów na rozwój nowoczesnych technologii
płatności z udziałem panelistów : Karol Sadaj
(Revolut), Michał Pawlik (SMEO), Wojciech
Kazimierski (Leaselink), Janusz Diemko.

„Determinanty wyboru płatności mobilnych i
kart zbliżeniowych przez polskich
konsumentów w świetle badań empirycznych"
– Marta Jakubowska, Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu

cyfrowych finansów”
“Wpływ fintechów na wymianę walut
online” – Aleksandra Wodzisławska , Aforti
Exchange
Dyskusja panelowa z udziałem panelistów :
prof.dr hab. Monika Marcinkowska,
Uniwersytet Łódzki, Aleksandra
Wodzisławska, Aforti Exchange, prof. dr
hab. Jerzy Boehlke, Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu

17.15 – 17.30 – przerwa
17.30 – 18.30 – sesje specjalistyczne
sala “Róża”

sala “Lilia”

sala „Frezja”

Sesja: „Inteligentne płatności mobilne”, cz.II Sesja: „Płatności w grach
komputerowych i w e-sporcie”
W panelu dyskusyjnym wezmą udział Martyna
„Płatności w grach on-line a prawo i
Jakubowska, Natalia Kumkowska, Bartłomiej
podatki – najciekawsze wyzwania ” Nocoń, Krzysztof Krzos i Piotr Sałata.
Grzegorz Leśniewski, kancelaria Leśniewski
Legal
„Future impact of blockchain and
cryptocurrencies on gaming industry” –
Piotr Bogdan, Koło Naukowe Twórców Gier
„Polygon”

Dzień drugi ( 12 grudnia 2018r.)
09.00 – 10.00 – rejestracja uczestników, kawa o poranku
10.00 – 11.30 – sesje specjalistyczne
sala “Róża”
Sesja: „Cyfrowe pieniądze cyfrowego świata”,
cz. I
Partner sesji: Polskie Stowarzyszenie Bitcoin,
Izba Gospodarcza Blockchain i
Nowoczesnych Technologii
„Komercjalizacja kryptowalut i blockchain w
systemach finansowych i bankach - na
przykładzie realnych wdrożeń” – prof.dr hab.
Dariusz Szostek, Uniwersytet Opolski
„Przegląd cyfrowalut narodowych. Use-case z
Wysp Marshalla oraz koncepcja Prezes MFW”
– Mariusz Sperczyński, BitSecurities (biSEC)
„STO - innowacyjna forma finansowania
projektów” – Janusz Zieliński, Flyingatom
„Zdecentralizowane usługi finansowe” – Jacek
Czarnecki

sala „Lilia”
Sesja: „Nowoczesne płatności w rozwiązaniach
Smart City oraz IoT”
„Nowoczesne technologie w służbie samorządów
na przykładzie Samorządowego Programu
Lojalnościowego” – Janusz Sobczyk, Grupa LEW
SA
„Zasady aktywnego zarządzania płatnościami w
wydzielonych strefach ruchu pojazdów z uwagi
na redukcję emisji z silników spalinowych w
ruchu miejskim - aspekty technologiczne ITS
(Intelligent transportation system) oraz aktualne
uwarunkowania prawne” - Tomasz Polichnowski
W panelu dyskusyjnym weźmie udział poza w/w
prelegentami Andrzej Basiak – Prezes Grupy
LEW.

sala “Gerbera”

Konferencja CommonSign 2018
Otwarcie konferencji – przedstawiciele
Min. Cyfryzacji, Min. Zdrowia, NASK,
PIIT
„Wyzwania dla transgranicznych usług
elektronicznych” - Anna Weber,
Ministerstwo Cyfryzacji, Robert
Poznański, NASK
“Dlaczego e-administracja jest
problemem dla obywateli?" – Marcin
Śpiewak , Instytut Logistyki i
Magazynowania
”Komercjalizacja usług eID i zaufania trendy na 2019” – Miłosz Brakoniecki,
Obserwatorium.biz
“Transformacja cyfrowa - marketing czy
realna innowacja?” - Artur Miękina,
Asseco Data Systems

11.30 – 12.00 – przerwa
12.00 – 13.30 – sesje specjalistyczne
sala “Róża”

sala „Lilia”

sala “Gerbera”

Sesja: „Cyfrowe pieniądze cyfrowego świata”,
cz. II

Sesja: „RegTech - wyzwania, szanse,
problemy”, cz.I

Konferencja CommonSign 2018

„Przyszłość walut cyfrowych - nieudana
innowacja, czysta spekulacja czy rewolucja
finansowa?” – prof. dr Krzysztof Piech,
Uczelnia Łazarskiego

„PSD2 – krytyczny przystanek na drodze do
nowej ery bankowości” – prof.dr hab. Stanisław
Kasiewicz , SGH

“Szybkie rejestracje i zdalne podpisy oczekiwanie rynku wobec podpisu
elektronicznego” – Michał Tabor

„TECH makes FIN great again: czy dla Fintech
lepsze instrumenty (API, trwały nośnik) czy
środowiska (sandbox’y, hub’y)?” - dr Krzysztof
Korus, Kancelaria dLK Legal Korus

„Cyfryzacja a satysfakcja klienta” –
Grzegorz Wójcik, Autenti

„ICO - nowoczesna forma zbierania kapitału.
Czym są, jak są przeprowadzane i na co
zwracają uwagę inwestorzy” – Damian Dzienio,
Flyingatom
„Dlaczego spory w blockchain warto
rozstrzygać w arbitrażu?” – adw. Marcin Jan
Wachowski, rpr.dr Anna Franusz, Sąd
Polubowny przy Izbie Gospodarczej
Blockchain i Nowych Technologii

„Od Innovation Hub do Regulatory Sandbox” –
Marcin Czugan, Konferencja Przedsiębiorstw
Finansowych w Polsce
“Open banking APIs validation” – Nigel
Reavley, FIME

Raport PIIT: Blockchain w Polsce. Możliwości
i zastosowania – Rafał Dziedzic, Polska Izba
Informatyki i Telekomunikacji

“Czy wdrażanie dokumentów tożsamości z
warstwą elektroniczną ma sens?” – Jan
Szajda, Identt

„Bezpieczeństwo elektronicznych
zasobów informacyjnych jednostek
samorządu terytorialnego w woj.
podlaskim”– Barbara Chilińska,
Delegatura NIK w Białymstoku

13.30 – 14.30 – obiad
14.30 – 16.00 – sesje specjalistyczne
sala “Róża”

sala „Lilia”

sala “Gerbera”

Sesja: „Edukacja użytkowników systemów
płatności”
Dyskusja z udziałem panelistów: Agnieszka
Wachnicka, Fundacja Rozwoju Rynku
Finansowego, Waldemar Zbytek, Warszawski
Instytut Bankowości

Sesja: „RegTech - wyzwania, szanse,
problemy”, cz.II

Konferencja CommonSign 2018

“ PSD2 - certyfikaty wymagane na potrzeby
komunikacji z dostawcami usług płatniczych” –
Michał Tabor

„Rozstrzyganie sporów między
przedsiębiorcami online – Ultima Ratio
- elektroniczny sąd notarialny” –
Krzysztof Stańko, Causa Finita SA

„Prawo bankowe 2020 +- wyzwanie prawne w
obszarze e- płatności i nowych technologii"
- adwokat dr Beata Paxdorf, Counsel w
Gawroński & Partners

“E-zdrowie – korzyści z cyfryzacji usług –
czy w pełni je sobie uświadamiamy?” –
Kajetan Wojsyk, Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia
„Informatyzacja ochrony zdrowia – cel czy
narzędzie?” – Tomasz Zieliński, Federacja
Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia
“Porozumienie Zielonogórskie”
Dyskusja panelistów na temat szans
realizacji przyspieszonego rozwoju eadministracji w Polsce – moderator
Sławomir Cieśliński
16.30 – zakończenie Konferencji
CommonSign 2018

16.00 – zakończenie konferencji Central European Digital Payments 2018
Uwagi:
Konferencja będzie na bieżąco tłumaczona na języki polski i angielski.
Organizator dołoży wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian.

