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PROGRAM KONGRES CONSUMER FINANCE

5 GRUDNIA 2019
13.00 – 14.00 Rejestracja

14.00 – 14.10 Otwarcie Kongresu 

14.10 – 14.30 PROGNOZY OTOCZENIA MAKROEKONOMICZNEGO SEKTORA FINANSOWEGO

Wystąpienie inauguracyjne:
Dariusz Filar, emerytowany profesor Uniwersytetu Gdańskiego

14.30 – 15.00 PROGNOZY I WYZWANIA DLA RYNKU CONSUMER FINANCE

Wystąpienia wprowadzające:
 / Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej S.A.
 / Marta Penczar, Dyrektor, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

15.00 – 16.15 KIERUNKI EWOLUCJI MODELI BIZNESOWYCH NA RYNKU CONSUMER FINANCE

Moderator:
 / Michał Moskalik, Dyrektor ds. Współpracy z Pośrednikami Finansowymi, BNP Paribas Cardif w Polsce

Wystąpienie wprowadzające:
Czy istnieje niezawodny model biznesowy na rynku consumer finance?
 / Michał Moskalik, Dyrektor ds. Współpracy z Pośrednikami Finansowymi, BNP Paribas Cardif w Polsce

Zaproszeni paneliści:
 / Maciej Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Strategii i Innowacji, Santander Consumer Bank S.A.
 / Maciej Mikucki, Dyrektor Finansowy, Provident Polska S.A.
 / Krzysztof Opaliński, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Fines S.A. 
 / Karol Sadaj, Country Manager Poland, Revolut 

Kluczowe zagadnienia debaty:
 / formuły, narzędzia i efektywność modeli biznesowych 
 / modele akwizycyjne 
 / transformacja sieci sprzedaży z monoproduktowości do wieloproduktowości 
 / wynagradzania sieci sprzedaży po wyroku TSUE – główne kierunki zmian 
 / jak konwergencja produktowa może zmienić układ sił na rynku? 
 / online i offline jako podstawowe kanały dystrybucji 
 / kto wygra walkę o klienta – bank, fintech czy firma pożyczkowa?

Opieka merytoryczna: 
BNP Paribas Cardif we współpracy z Fines S.A. 

16.15 – 16.45 Przerwa

16.45 – 18.00 RESPONSIBLE CONSUMER FINANCE – KONSUMENT, INSTYTUCJA FINANSOWA I REGULATOR

Moderator:
 / Maciej Samcik, Redaktor naczelny, Subiektywnie o finansach

Zaproszeni paneliści:
 / Izabela Dąbrowska-Antoniak, Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego,  

Biuro Rzecznika Finansowego
 / Agata Kwaśniak, Dyrektor, Centrum Myśli Strategicznych 
 / Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 / Izabela Olszewska, Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 / Andrzej Roter, Prezes Zarządu, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
 / Agnieszka Wachnicka, Prezes Zarządu, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego 

Kluczowe zagadnienia debaty:
 / poziom moralności finansowej w Polsce
 / jak regulować rynek by zapewnić zachowanie symetrii pomiędzy jego uczestnikami?
 / obowiązki instytucji finansowych a prawa konsumenta na rynku consumer finance
 / odpowiedzialność pożyczkodawców za przekredytowanie niektórych klientów (kwestie etyczne, mechanizmy, prawo)
 / principles for responsible banking dla consumer finance 

Opieka merytoryczna:
Europejski Kongres Finansowy
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18.00 – 18.30 Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu VERBA VERITATIS
Konkurs Verba Veritatis to wspólne przedsięwzięcie Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce 
oraz Akademii Leona Koźmińskiego organizowane od 2006 roku. Konkursem objęte są prace doktorskie, 
magisterskie, licencjackie, podyplomowe, inżynierskie i habilitacyjne, a jego zakres tematyczny obejmuje 
takie obszary jak: etyka biznesu, zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych, 
społeczna odpowiedzialność biznesu, ład korporacyjny, innowacyjność społeczna w gospodarce, dobre 
praktyki na rynku finansowym, przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym. W kapitule konkursu, której 
przewodzi prof. ALK dr hab. Bolesław Rok z Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona 
Koźmińskiego, zasiadają osoby ze świata akademickiego oraz praktycy rynku związani z etyką biznesu oraz 
społeczną odpowiedzialnością biznesu. W 2019 roku odbyła się 14. edycja konkursu.

18.30 – 21.00 Wieczór networkingowy
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6 GRUDNIA 2019
08.30 – 09.00 Rejestracja

09.00 – 10.20 REGULACJE ROKU 2019/2020 Z PERSPEKTYWY ICH WPŁYWU NA RYNEK CONSUMER FINANCE

Moderator:
 / Grzegorz Kott, Of Counsel, Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland

Wystąpienie wprowadzające:
Zmiany legislacyjne na rynku CF – czego możemy się spodziewać?
 / Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Zaproszeni paneliści: 
 / Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
 / Tomasz Kruzel, Dyrektor Biura Prawnego, BNP Paribas Cardif w Polsce
 / Bartosz Murak, Kierownik Działu Prawnego, Grupa Kruk S.A.
 / Paweł Pawlukiewicz, Członek Zarządu, Aasa Polska S.A.
 / Katarzyna Urbańska, Wicedyrektor ds. regulacji usług finansowych, PwC

Kluczowe zagadnienia debaty:
 / nowe otoczenie prawne wierzycieli wtórnych – kontekst regulacji europejskich vs. krajowe rozwiązania 

dla wierzycieli; dyrektywa NPL 
 / możliwość kopiowania dokumentów tożsamości przez pośredników a RODO
 / orzecznictwo TSUE w sprawach istotnych dla rynku consumer finance
 / legislacja poziomu 2 w Europie kreująca nowe obowiązki i prawa dla podmiotów rynku consumer finance

Opieka merytoryczna:
Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

10.20 – 10.40 Przerwa

10.40 – 12.00 NOWE TECHNOLOGIE CONSUMER FINANCE – SZANSE CZY RYZYKO?

Moderator:
 / Rober Stanilewicz, dziennikarz ekonomiczny, Analizy Online S.A.

Wystąpienie wprowadzające:
W pogoni za technologią w czasach VUCA
 / Marek Popielarczyk, Head of Risk, Blue Media S.A.

Zaproszeni paneliści:
 / Luiza Bolda-Bas, Sales Director, Financial Institutions Sector, Blue Media S.A. 
 / Aleksander Kijek, Chief Product Officer, Nethone
 / Piotr Skoczek, Dyrektor Departamentu Zarządzania Produktami Kredytowymi, Credit Agricole  

Bank Polska S.A.
 / Agnieszka Szopa-Maziukiewicz, IT Managing Director, Biuro Informacji Kredytowej S.A.
 / Ewa Wernerowicz, Prezes Zarządu, Vivus Finance S.A.

Kluczowe zagadnienia debaty:
 / cyfrowa tożsamość, nowe metody weryfikacji klientów (screenscraping, biometria, social scoring)
 / transparentność usług finansowych
 / sztuczna inteligencja – czy ciągle tak odległa? czyli algorytmy w służbie CF
 / czy z gotówką żegnamy się ostatecznie?
 / usługi finansowe działające w tle?
 / blockchain i shadow consumer finance

Opieka merytoryczna:
Blue Media S.A. we współpracy z Vivus Finance S.A.

12.00 – 12.30 Przerwa
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12.30 – 13.50 WYŁUDZENIA I BEZPIECZEŃSTWO NA RYNKU CONSUMER FINANCE 

Prowadzące dyskusję: 
 / Edyta Szymczak, Prezes Zarządu, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
 / Agnieszka Wachnicka, Prezes Zarządu, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego

Wystąpienie wprowadzające: 
Szanse i zagrożenia na rynku consumer finance. Jak technologia może wspomóc walkę z wyłudzeniami?
 / Aleksander Kijek, Chief Product Officer, Nethone

Zaproszeni paneliści: 
 / Marcin Daszkiewicz, Regionalny Kierownik ds. Zapobiegania Stratom, Provident Polska S.A.
 / Przemysław Dęba, Dyrektor Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych, Orange Polska S.A.
 / Łukasz Janda, Head of Product, Lendo Polska
 / Łukasz Kamiński, Członek Zarządu, Wonga Polska
 / Katarzyna Sekścińska, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
 / Remigiusz Silawko, Dyrektor ds. Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w Pionie Bankowości Detalicznej,  

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 / Piotr Urbańczyk, Prezes Zarządu, BEST TFI S.A.
 / Bartosz Wójcicki, Dyrektor Biura Usług Antyfraudowych, Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Kluczowe zagadnienia debaty:
 / kwestie bezpieczeństwa i uwierzytelniania danych.
 / bezpieczeństwo – sposób na zysk w trudnych czasach
 / fintech i lendtech dla cyberbezpieczeństwa i działań antyfraudowych – trendy, programy i oferta  

na rynku, a gotowość i zdolność instytucji do przyswajania nowych rozwiązań w obecnym cyklu.
 / wydolność organów ścigania i podmiotów działających na rynku CF w zakresie wykrywania sprawców 

defraudacji biorąc pod uwagę digitalizację procesów sprzedażowych. 
 / nowocześni cyberprzestępcy – sposoby opracowywania metod obrony 
 / niska skuteczność egzekucji prawa prowadząca do rozwoju szarej strefy

Opieka merytoryczna:
ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego

13.50 – 14.00 Podsumowanie Kongresu

14.00 Lunch



LUIZA BOLDA-BAS 
Sales Director, Financial Institutions Sector, Blue Media S.A.

Od ponad 10 lat związana z branżą fintechową w Polsce. Ekspertka w tworzeniu i rozwijaniu nowych usług i produktów dla 
branży finansowej. W Blue Media z sukcesem odpowiadała za zarządzanie zespołem obsługi klienta i rozwój produktów, 
obecnie odpowiedzialna za relacje biznesowe z partnerami spółki. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego.

MARIUSZ CHOLEWA 
Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W 2005 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie 
ekonomii. Ukończył również podyplomowe studia Bankowości i Finansów, specjalność bankowość inwestycyjna, organizowane 
przez Uniwersytet Guildhall w Londynie, Gdańską Akademię Bankową oraz Uniwersytet Gdański.
Pan Mariusz Cholewa w latach 1993-1998 współpracował z Gdańską Akademią Bankową, m.in. jako członek zarządu, 
a jednocześnie brał udział w badaniach dotyczących restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, prowadzonych przez 
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. W latach 1995-2003 wykładał na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Zarządzania. 
W okresie 2007-2010 był prezesem Zarządu Banku Rozwoju Cukrownictwa S.A. Od 1998 r. do 2013 r. związany z Bankiem 
Handlowym w Warszawie S.A. (Citi Handlowy), gdzie zajmował szereg stanowisk managerskich, a do kwietnia 2013 r. pełnił 
funkcję dyrektora Departamentu Strategii. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek m.in. z branży bankowej, inwestycyjnej, 
ubezpieczeniowej oraz leasingowej w tym także w spółkach giełdowych. W latach 2012-2013 był członkiem Rady Nadzorczej 
Biura Informacji Kredytowej S.A. 
Od czerwca 2013 r. pełni funkcję prezesa Zarządu BIK S.A. Jest także przewodniczącym Rady Nadzorczej Biura Informacji 
Gospodarczej InfoMonitor S.A. 
Od 8 czerwca 2017 r. jest wiceprezesem Zarządu Association of Consumer Credit Information Suppliers, międzynarodowego 
Stowarzyszenia, zrzeszającego największą grupę rejestrów kredytowych na świecie. 

MARCIN CZUGAN
Wiceprezes Zarządu, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego (Prawo i Ekonomia), Uniwersytetu Gdańskiego (Podyplomowe Studia Prawa Nowych 
Technologii i Prawa Własności Intelektualnej) oraz Politechniki Gdańskiej (International MBA in Strategy, Programme and 
Project Management). Od 2012 radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, od października 2016 członek 
Rady (Zarządu) Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Od 2014 Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego ZPF, 
od sierpnia 2016 – Wiceprezes Zarządu. Od stycznia 2015 do stycznia 2017 Przewodniczący Komitetu Prawno-Politycznego 
EUROFINAS (the European Federation of Finance House Associations) w Brukseli. Członek Zespołu roboczego ds. kredytu 
konsumenckiego EBIC (European Banking Industry Committee) i licznych zespołów roboczych tworzonych przez administrację 
rządową dla celów wspierania procesu implementacji unijnych aktów prawnych do polskiego porządku prawnego. Prezes 
Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów MBA Politechniki Gdańskiej.

MARCIN DASZKIEWICZ
Departament Zapobiegania Stratom, Provident Polska S.A.

Absolwent Wydziału Rachunkowości Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych 
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wrocławiu. Posiada 10 letnie doświadczenie w dziedzinie prewencji i detekcji nadużyć 
w sektorze pożyczkowym. Od 2016 roku zarządza zespołem odpowiedzialnym za opracowywanie koncepcji i implementację 
mechanizmów zapobiegających nadużyciom dla wszystkich nowopowstających rozwiązań sprzedażowych Provident Polska S.A. 
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IZABELA DĄBROWSKA-ANTONIAK
Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego, Biuro Rzecznika Finansowego

W biurze Rzecznika Finansowego pracuje niemal od początku jego działalności, czyli 2015 r. Wcześniej przez niemal 10 lat, 
była związana z Federacją Konsumentów. Zdobyła tam różnorodne doświadczenie w zakresie działań na rzecz ochrony 
konsumentów: od udzielania porad prawnych, prowadzenie mediacji między konsumentami a instytucjami finansowymi 
i reprezentowanie konsumentów przed sądami, aż po zaangażowanie w proces legislacyjny, również na poziomie unijnym. 
Jako dyrektor działu prawnego koordynowała poradnictwo prawne w 38 oddziałach Federacji na terenie Polski. Współautorka 
licznych raportów, opracowań i poradników Federacji z zakresu bankowości i usług finansowych. Przez wiele lat była członkiem 
Rady Arbitra Bankowego. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2013 r. ma 
uprawnienia adwokata. 

MACIEJ DĄBROWSKI
Dyrektor Departamentu Strategii i Innowacji, Santander Consumer Bank S.A.

Posiada międzynarodowe doświadczenie bankowe wyniesione z grupy Santander, Citi oraz PwC gdzie odpowiadał za doradztwo 
dla sektora finansowego w rejonie CEE oraz mentoring dla fintechów. Z branżą nowych technologii i startupów związany 
od kilkunastu lat, gdzie jako niezależny doradca pomagał podmiotom w procesach pozyskiwania kapitału. Maciej jest 
absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Kyungpook National University w Korei Południowej.

PRZEMYSŁAW DĘBA
Dyrektor Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych w Orange Polska

Członek ISSA i CSO Council, zwolennik „wyjścia do ludzi” z bezpieczeństwem IT: zarówno w kwestii edukacji i budowy 
świadomości bezpieczeństwa (w jasny sposób dla przeciętnego internauty), poprzez dostarczanie klientom końcowym 
potrzebnych i zrozumiałych dla nich usług, skończywszy na wykorzystywaniu budowanych przez kilkanaście lat kompetencji 
Orange Polska dla bezpieczeństwa klientów instytucjonalnych. Doświadczony menedżer, ekspert w zakresie sieci operacji 
i jakości telekomunikacyjnych, konsultant w regionie AMEA. Bezkompromisowy jeśli chodzi o bezpieczeństwo klientów Orange 
Polska.

DARIUSZ FILAR
Emerytowany Profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Od 1973 związany z Uniwersytetem Gdańskim. W latach 1992-1995 visiting professor w Center for Russian and East European 
Studies (CREES) w University of Michigan, Ann Arbor (USA), a w okresie 1998-2001 wykładowca Central European University.
W latach 80. ubiegłego wieku współpracownik prasy drugiego obiegu, a także autor komentarzy na łamach The Wall Street 
Journal. Od tego samego okresu związany z zespołem redakcyjnym kwartalnika Przegląd Polityczny. Zamieszcza komentarze 
ekonomiczne na łamach dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza. Równolegle z pisarstwem ekonomicznym uprawia 
twórczość w obszarze literatury pięknej – jego najważniejsze książki to „Czaszka olbrzyma” (Nasza Księgarnia 1976), „Pies 
wyścigowy” (Czytelnik 1984), „Jeszcze jedna podróż Guliwera” (Solaris 2014) i powieść współczesna „Drugie wejrzenie” (Novae 
Res 2015).
W okresie 1999-2004 główny ekonomista Banku Pekao S.A. 
W latach 2004-2010 członek Rady Polityki Pieniężnej NBP. 
Od marca 2010 do grudnia 2014 członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. W 2006 roku prezydent Włoch, 
Giorgio Napolitano, mianował go kawalerem Ordine della Stella della Solidarieta Italiana.
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ŁUKASZ JANDA
Head of Product, Lendo Polska

Łukasz Janda ma ponad 10-letnie doświadczenie pracy w finansach, przede wszystkim w rozwijaniu produktów i usług, 
planowaniem strategicznym, a także budowaniem relacji i sprzedażą. Od 2012 do 2018 roku był związany z Citibankiem, 
gdzie jako Dyrektor Departamentu najpierw odpowiadał za departament dystrybucji, a później za innowacje, gdzie prowadził 
projekty z obszaru cyberbezpieczeństwa. Zarządzał ponad 200-osobowym działem sprzedaży. Jako szef działu innowacji 
rozwijał produkty i strategie wprowadzania ich na rynek. Wcześniej pracował m.in. w HSBC Bank Polska i Raiffeisen Bank 
Polska. Kilka lat zajmował się też rynkiem produktów hipotecznych w Expander Advisors. Jest absolwentem dyplomacji 
i stosunków międzynarodowych w Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji w Warszawie, a także politologii 
w Szkoły Wyższej Warszawskiej. Jest też absolwentem studiów Executive MBA na Akademii im. Leona Koźmińskiego. Obecnie 
pełni rolę Head of Product Lendo Polska. W ramach tej funkcji odpowiada za produkt, platformę oraz proces sprzedaży, 
uwzględniając w tym także obszar cyberbezpieczeństwa.

ŁUKASZ KAMIŃSKI
członek zarządu w Wonga Polska

Z Wonga związany jest od 2015 r. Odpowiada za zarządzanie ryzykiem, zapobieganie oszustwom oraz windykację. Od ponad 
20 lat pracuje w sektorze finansowym. Przed Wonga pracował w Citibanku jako szef Ryzyka Pionu Bankowości Detalicznej. 
Ukończył finanse i bankowość na SGH w Warszawie. Były członek rady nadzorczej Biura Informacji Kredytowej. Z Jego pasją są 
nowe technologie.

ALEKSANDER KIJEK
Chief Product Officer, Nethone

Doświadczony lider i entuzjasta nowych technologii, pasjonujący się branżą fintech i neuronauką. Na co dzień łączy swoją 
wiedzę techniczną z umiejętnościami miękkimi w IT. Zanim dołączył do zespołu Nethone, rozwijał swoje kompetencje jako 
lider projektu PISAK (inicjatywa dotycząca integracji społecznej osób silnie upośledzonych za pomocą technologii) oraz 
prowadząc liczne projekty w ramach American Jewish Joint Distribution Committee. W Nethone odpowiada za rozwój portfolio 
produktowego oraz biznesu, koordynuje pracę zespołów deweloperskich oraz badawczych i dba o sprawność operacyjną firmy. 
Studiował Neuropsychologię i Neuroinformatykę na Uniwersytecie Warszawskim.
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GRZEGORZ KOTT
Of Counsel, Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland

Grzegorz Kott jest radcą prawnym zajmującym stanowisko Of Counsel w zespole bankowości i finansów w kancelarii prawnej 
Wierzbowski Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w prawie bankowym, consumer finance, prawie rynków kapitałowych, 
prawie ubezpieczeniowym, a także w prawie handlowym i cywilnym. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w świadczeniu 
usług prawnych dla krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych zarówno z rynku finansowego, jak i innych sektorów 
gospodarki. Doradzał również w ramach międzynarodowych firm konsultingowych, w działach podatkowych i prawnych.
Prowadzi bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców, w tym działających na rynkach finansowych, takich jak banki, instytucje 
pożyczkowe, fundusze inwestycyjne, ubezpieczyciele i leasingodawcy. Projektuje oraz weryfikuje wewnętrzne regulaminy, 
ogólne warunki umów, wzory podstawowej dokumentacji niezbędnej do prowadzenia danej działalności gospodarczej, 
umowy z agentami transferowymi lub z depozytariuszem itp. Doradza w zakresie tworzenia, nabywania i restrukturyzacji 
przedsiębiorstw, w tym również działających na rynkach finansowych. Świadczy doradztwo w zakresie transakcji typu private 
equity. Negocjuje dokumentację kredytową, w tym pakiety zabezpieczeń, umowy sprzedaży pakietów wierzytelności i umowy 
podobnego typu.
Doradza w zakresie regulacji konsumenckich, w szczególności dotyczących finansowych regulacji konsumenckich, sprzedaży 
na odległość i sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa, niedozwolonych klauzul umownych oraz innych kwestii związanych 
z umowami konsumenckimi. Jego doradztwo obejmuje również spory z nadzorcami rynku konsumenckiego. Bierze udział 
w tworzeniu i weryfikacji nowych struktur sprzedaży pod względem ich zgodności z regulacjami konsumenckimi. Jest również 
współautorem komentarza do ustawy o kredycie konsumenckim.

TOMASZ KRUZEL
Dyrektor Biura Prawnego, BNP Paribas Cardif w Polsce

Od ponad 12 lat czynnie związany z rynkiem ubezpieczeniowym w Polsce. W tym czasie brał bezpośredni udział we 
wdrożeniach większości kluczowych zmian regulacyjnych na rynku finansowym, w tym Rekomendacji U i Wytycznych 
dla zakładów ubezpieczeń dotyczących dystrybucji ubezpieczeń, nowych regulacji odnoszących się do działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz RODO. Obecnie odpowiedzialny głównie za koordynację i wsparcie prawne biznesu, 
dzięki czemu posiada praktyczne doświadczenie w pracach wdrożeniowych nowych regulacji prawnych oraz wytycznych 
i rekomendacji wydawanych dla rynku finansowego przez organ nadzoru. Ściśle współpracuje z kilkunastoma podmiotami 
szeroko rozumianego rynku finansowego, w tym bankami, pośrednikami finansowymi, firmami leasingowymi, ale także 
podmiotami z rynku telco i sprzedaży detalicznej. Współtwórca rozwiązań prawnych dla modeli sprzedaży w kanale 
omnichannel, w tym sprzedaży online oraz poprzez telemarketing. Członek Zespołu ds. digitalizacji procesów w sektorze 
ubezpieczeń, Zespołu pracującego nad wdrożeniem Dyrektywy IDD oraz Grupy Ekspertów ds. wdrożenia RODO w Polskiej Izbie 
Ubezpieczeń. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Fundacji na rzecz wsparcia 
i rozwoju etycznego biznesu „Inkubator”. Autor książki o tematyce historycznej oraz Komentarza do Ustawy o dystrybucji 
ubezpieczeń.

AGATA KWAŚNIAK
Dyrektor, Centrum Myśli Strategicznych 

Agata Kwaśniak ma blisko 30 letnie doświadczenie w bankowości. Posiada wszechstronne doświadczenie w zarządzaniu 
finansami i kapitałem Banku, tworzeniu planów finansowych oraz znajomość międzynarodowych standardów rachunkowości 
i prawa podatkowego. Brała udział w tworzeniu i adoptowaniu regulacji związanych z bankowością hipoteczną, w tym emisją 
listów zastawnych. Przez wiele lat współpracowała z inwestorami na rynku finansowym, agencjami ratingowymi audytorami 
i powiernikami ustanowionymi przy banku hipotecznym. Długoletni Dyrektor Finansowy banku a w latach 2011-2018 członek 
Zarządu Pekao Banku Hipotecznego SA.
Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
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MACIEJ MIKUCKI
Dyrektor Finansowy, Provident Polska S.A.

Pracę w Providencie rozpoczął we wrześniu 2017 roku. Jest odpowiedzialny za kształtowanie strategii finansowej spółki oraz 
jej realizację na poziomie regionu północnego (Polska i Czechy). Doświadczenie w obszarze zarządzania finansami zdobył 
w pracy dla spółek z sektora farmaceutycznego. Pracował dla Adamedu, jako Dyrektor Finansowy Grupy (2016-2017) oraz dla 
Teva Pharmaceuticals, gdzie zarządzał finansami najpierw Polsce, a później w Europie Centralnej i Wschodniej. Z kolei w latach 
2002-2007 pracował dla The Coca-Cola Company m.in. jako dyrektor finansowy na Australię i Nową Zelandię.
Maciej Mikucki posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu procesami konsolidacji przedsiębiorstw, optymalizacji 
operacyjnej oraz transformacji finansów, prowadzącymi do wzrostu wartości firmy. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie, gdzie obecnie prowadzi zajęcia z finansów przedsiębiorstw oraz integracji w procesach fuzji i przejęć. W grudniu 
2018 roku obronił doktorat w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Wykłada również na SWPS.

MICHAŁ MOSKALIK
Dyrektor ds. Współpracy z Pośrednikami Finansowymi, BNP Paribas Cardif w Polsce

Od ponad 20 lat związany z rynkiem finansowym. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Citibank, gdzie przez prawie 10 lat 
odpowiadał m.in. za rozwój oferty kart kredytowych dla klientów indywidualnych, mikromarketing oraz reklamacje transakcji 
płatniczych. Następnie w Raiffesen Bank Polska odpowiadał za rozwój oferty kredytowej dla segmentu Mikro oraz klientów 
indywidualnych. Jako Dyrektor zarządzający marketingiem B2C współodpowiedzialny za fuzję Cetelem Bank oraz Sygma Bank 
w Polsce, a także bieżącą współpracę z największymi sieciami detalicznymi. W latach 2012-2015 odpowiedzialny za strategię, 
rozwój i sprzedaż produktów kredytowych w Banku Pocztowym. Od 2016 roku Prezes Zarządu Spółki Dystrybucyjnej Banku 
Pocztowego. Obecnie w BNP Paribas Cardif odpowiada za budowę kanału pośrednictwa finansowego. 

BARTOSZ MURAK
Kierownik Działu Prawnego, Grupa Kruk S.A.

Radca prawny, Doktor Nauk Prawnych, Kierownik Działu Prawnego w Kancelarii Prawnej RAVEN P. Krupa sp. k., Grupa 
Kapitałowa KRUK. Absolwent studiów doktoranckich w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie w procesach windykacyjnych zdobywał od roku 2005, początkowo w kancelariach 
świadczących usługi na rzecz małych i średnich przedsiębiorców. W roku 2011 dołączył do Kancelarii Prawnej RAVEN, gdzie 
odpowiadał między innymi za budowę procesów obsługi spraw hipotecznych oraz MŚP. Obecnie kieruje zespołem radców 
prawnych obsługujących sprawy na rzecz funduszy z G.K.KRUK na wierzytelnościach niezabezpieczonych.

MAREK NIECHCIAŁ
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Jest z wykształcenia ekonomistą, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2007-2008 był Prezesem UOKiK.  
Od 2008 roku był doradcą w Instytucie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego, a w latach 2007-2012 członkiem 
Rady Statystyki przy Prezesie Rady Ministrów, w tym jej wiceprzewodniczącym. Był zastępcą dyrektora ds. gospodarczych 
Departamentu Komitetu Rady Ministrów. Związany również między innymi z Urzędem Komisji Nadzoru Ubezpieczeń 
i Funduszy Emerytalnych. Pracował w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Był także dziennikarzem, 
specjalizującym się w tematyce ekonomicznej. Posiada doświadczenie dydaktyczne. Wykładał między innymi w Wyższej Szkole 
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz Wyższej Szkole Informatyki 
Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN. Współautor „Raportów o innowacyjności gospodarki Polski”, wydawanych przez 
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN oraz przygotowywanej publikacji NBP „Innowacyjność polskiej gospodarki”. Prywatnie jego 
pasją jest lotnictwo. Jest m.in. współorganizatorem spotkań Polskiej Techniki Lotniczej. Premier Beata Szydło powołała Marka 
Niechciała na stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 12 maja 2016 roku.
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IZABELA OLSZEWSKA
Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów doktoranckich na 
Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Była słuchaczką International Institute for Securities Market 
Development, zorganizowanego przez US Securities and Exchange Commission w Waszyngtonie.
Z rynkiem kapitałowym związana jest od 1992 roku, początkowo jako analityk w Centrum Operacji Kapitałowych Banku 
Handlowego, a od 1999 roku jako pracownik Giełdy Papierów Wartościowych. Na GPW pełniła różne funkcje menedżerskie 
w obszarze rozwoju biznesu i sprzedaży, współpracowała z inwestorami i przedsiębiorcami, krajowymi i zagranicznymi, 
z różnych dziedzin gospodarki, odpowiadała za poszerzanie oferty produktowej rynku regulowanego i rynków alternatywnych. 
Zajmowała stanowisko Dyrektora Zarządzającego ds. Rozwoju.
Od października 2015 r. jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Bondspot. Sprawowała także funkcje w organach nadzorczych 
Towarowej Giełdy Energii oraz spółki InfoEngine. Zarówno w Bondspot, jak i Towarowej Giełdzie Energii, została oddelegowana 
przez Radę Nadzorczą do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu spółki. Do czerwca 2018 r. była członkiem Rady 
Dyrektorów spółki Aquis Exchange z siedzibą w Londynie, pełniąc rolę Non-Executive Director.
Od wielu lat współpracuje z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych jako członek Zespołu Doradczego.

KRZYSZTOF OPALIŃSKI
Przewodniczący Rady Nadzorczej, Fines S.A.

Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej (mgr inż. mechanik, 1982) i University Of Manitoba w Kanadzie (MBA 1990). 
W latach 1990-95 pracował w firmie doradczej Aquarian Industries w Winnipeg jako konsultant/szef oddziału doradczego. 
Po powrocie do kraju pracował w firmach doradczych: Deloitte (1995-96), Esprit Consulting (1997-2004) oraz Roland Berger 
(2008-09) jako menedżer projektów. Od 2005 w Fines S.A. jako współtwórca firmy oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej.  
Od 2009 r. do czerwca 2016 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

PAWEŁ PAWLUKIEWICZ
Radca Prawny, Dyrektor Działu Prawnego, Członek Zarządu Aasa Polska S.A.

Radca Prawny, Dyrektor Działu Prawnego Aasa Polska S.A. Od 2016 r. Członek Zarządu Aasa Polska S.A. Członek Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Lublinie. Od 2010 r. prowadzi indywidualną kancelarię prawną, świadcząc usługi na rzecz podmiotów 
polskich i zagranicznych, głównie w obszarze M&A, private equity i szeroko rozumianego rynku kapitałowego. Absolwent prawa 
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie oraz studiów prawa amerykańskiego prowadzonych we współpracy KUL 
i Chicago Kent College of Law, Illinois Institute of Technology. 

MARTA PENCZAR
Dyrektor Obszaru Badawczego Bankowość i Rynki Finansowe, Instytut Badań  
nad Gospodarką Rynkową

Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 
i Podyplomowego Studium Bankowości Inwestycyjnej Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiej Akademii Bankowej. Od 1998 roku 
związana z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, w którym obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora obszaru 
badawczego „Bankowość i rynki finansowe”. Adiunkt w Katedrze Bankowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
Autorka i współautorka licznych publikacji o charakterze naukowym i publicystycznym oraz projektów badawczych z zakresu 
bankowości. Koordynatorka spotkań grupy roboczej, które celem jest budowa jednolitego standardu kredytów opartych o stałą 
stopę procentowa. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bankowością detaliczną, rynkiem kredytów hipotecznych, 
consumer finance, integracją detalicznego rynku finansowego w Unii Europejskiej, ochroną praw konsumentów na rynku 
finansowym oraz prognozowaniem rozwoju rynków finansowych.
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MAREK POPIELARCZYK
Head of Risk, Blue Media S.A.

Od ponad 13 lat związany z sektorem finansowym oraz obszarem zarządzania ryzykiem. Swoją karierę zawodową rozpoczynał 
w GE Money Banku, który po fuzji połączył się z Bankiem BPH S.A.. Przez początkowe lata kariery nadzorował zespół 
odpowiedzialny za budowę modeli scoringowych oraz narzędzi analitycznych wspierających procesy zarządzania ryzykiem. 
W 2011 roku objął swoją odpowiedzialnością zespół wyznaczający odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości zgodnie ze 
standardami IFRS i US-GAAP. W 2017 roku nadzorował proces wdrożenia wymagań IFRS9 w obszarze wyceny portfela.
W 2018 roku dołączył do Grupy Blue Media jako Head of Risk, gdzie odpowiada za zarządzanie ryzykiem w Krajowej Instytucji 
Płatniczej oraz swoim doświadczeniem wspiera rozwój produktów z obszaru weryfikacji klienta. Entuzjasta usługi AIS dostępnej 
po wdrożeniu PSD2, w ramach której instytucje finansowe mają możliwość oceny wiarygodność swoich klientów na podstawie 
danych z rachunku bankowego. 
Jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku „Ekonometria i Informatyka”. 
Ukończył również studia podyplomowe z zakresu finansów i rachunkowości. Prywatnie jest zapalonym kibicem sportu 
żużlowego oraz innych dyscyplin sportowych, amatorsko jeździ na rowerze górskim, gra w koszykówkę, a przede wszystkim 
spędza czas z dwójką swoich synów.

ANDRZEJ ROTER
Prezes Zarządu, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

W początkach kariery zawodowej asystent w Instytucie Teorii Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, z zainteresowaniami 
badawczymi w obszarze jakości i poziomu życia, zjawiska ubóstwa. Doświadczenie finansowe zebrane w pracy w Kredyt 
Banku SA, BRE Banku SA, BEST SA.. Od 2004 roku Dyrektor Generalny w Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. 
Współautor Zasad Dobrych Praktyk rynku finansowego w Polsce, projektu zainicjowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. 
Autor koncepcji programu etycznego w Związku Przedsiębiorstw Finansowych i formuły samorządowego audytu etycznego 
oraz zasad funkcjonowania Komisji Etyki KPF. Autor wielu artykułów na temat rynku consumer finance, współautor książki 
na temat doświadczeń międzynarodowych w stosowaniu regulacji upadłości konsumenckiej. Inicjator i współorganizator 
kilku cyklicznych projektów badawczych. Członek Zarządu Eurofinas, europejskiej platformy samorządowej, skupiającej domy 
finansowe z 18 krajów Unii Europejskiej.

KAROL SADAJ
Country Manager Poland, Revolut

Karol Sadaj dołączył do Revolut w lutym 2018 roku i objął stanowisko country managera w Polsce. W ramach nowych 
obowiązków odpowiada za rozwój biznesu i tworzenie polskich struktur firmy.
Karol Sadaj jest doświadczonym marketerem, o unikalnym profilu – łączy ekspertyzę zdobytą podczas pracy na rzecz 
światowych korporacji dóbr konsumenckich (PepsiCo, Philip Morris) z umiejętnością wprowadzania na rynek innowacji przez 
potentatów w obszarze technologii (Uber, Google).
W latach 2016-2018, jako szef marketingu Uber w Polsce, wraz z zespołem, wdrożył strategię inwestycji opartą na zyskownym 
wzroście, jednoczesnym zwiększeniu popytu (wzrost liczby pasażerów, użytkowników aplikacji) i podaży (wzrost liczby 
kierowców). Odpowiadał za szybki wzrost firmy, całość działań marketingowych i współpracę z partnerami biznesowymi, m.in. 
wypracowanie na polskim rynku współpracy firmy Uber z wydawcą kart VISA. 
Wcześniej, w latach 2015-2016, pracował w Google, gdzie jako Industry Manager Large Customer Sales, odpowiadał 
za doradztwo w zakresie strategii biznesowych w Internecie na rzecz kluczowych klientów z branży motoryzacyjnej, 
farmakologicznej i dóbr szybko zbywalnych (FMCG). Aktywnie angażuje się w mentoring i doradztwo na rzecz startupów, m.in. 
w ramach Google Campus Warsaw i programu mentoringowego dla FinTech Huge Thing.
Jego pasją są innowacje technologiczne i nurkowanie. Ukończył zarządzanie i marketing na Uniwersytecie Gdańskim.
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MACIEJ SAMCIK
Redaktor Naczelny, Subiektywnie o finansach

Bloger, influencer, publicysta, ekonomista, analityk zjawisk finansowych. Właściciel serwisu „Subiektywnie o finansach” 
(www.subiektywnieofinansach.pl). Od 2009 r. do 2017 r. prowadził blog o tej samej nazwie (Samcik.blox.pl). W latach 
1997-2018 dziennikarz finansowy „Gazety Wyborczej” i twórca Ekipy Samcika (grupy dziennikarzy prowadzących działalność 
interwencyjną). Wspótwótca i redaktor dodatku „Gazety Pieniądze”, a później „Pieniędzy Ekstra” (czwartkowe strony finansowe 
w „Gazecie Wyborczej”). Laureat prestiżowych nagród dziennikarskich. W 2005 r. otrzymał nagrodę „Grand Press” w kategorii 
„dziennikarstwo specjalistyczne”, zaś w 2014 r. – „Grand Press Economy”. W 2013 r. uznany za najlepszego dziennikarza 
ekonomicznego w konkursie im. Władysława Grabskiego, organizowanym przez NBP. Laureat nagrody specjalnej UOKiK, 
Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club, a także nagrody „Heros Rynku Kapitałowego” przyznawanej przez 
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Finalista nagrody im Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby. 
Nagradzany też przez branżowe organizacje rynku finansowego. W 2004 r. został wyróżniony przez Związek Banków Polskich 
nagrodą im. Mariana Krzaka, zaś w 2006 r. otrzymał nagrodę Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami dla najlepszego 
dziennikarza piszącego o tematyce funduszy inwestycyjnych. Autor czterech książek-poradników poświęconych pieniądzom 
i problemom konsumentów: „Przewodnika po domowych finansach” (2010 r.), „Jak inwestować i pomnażać oszczędności” 
(2012 r. oraz 2014 r.), „100 potwornych opowieści o pieniądzach” (2014 r.) oraz „Moje pierwsze kieszonkowe” (2016 r.). Pochodzi 
z Poznania. Z wykształcenia ekonomista, absolwent tamtejszej Akademii Ekonomicznej. Poza finansami interesuje się fotografią, 
historią najnowszą Polski, tenisem. 

PIOTR SKOCZEK 
Piotr Skoczek, Dyrektor Departamentu Zarządzania Produktami Kredytowymi,  
Credit Agricole Bank Polska S.A.

Z Bankowością związany od przeszło 20 lat podczas których zajmował się wdrażaniem i upraszczaniem procesów związanych 
z kredytami konsumenckimi. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Górnizo Hutniczej oraz Studium Controllingu 
Bankowego Warszawskiego Instytutu Bankowości, ukończył także studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Krakowie oraz liczne szkolenia z zakresu zarządzania i wdrażania kluczowych projektów firmie.

ROBERT STANILEWICZ 
dziennikarz ekonomiczny, Analizy Online S.A.

Dziennikarz radiowy i telewizyjny. W latach 2002-2018 zajmował się tematami gospodarczymi w kanałach informacyjnych 
grupy TVN. TVN 24, TVN CNBC i TVN 24 Biznes i Świat. W tym czasie był między innymi autorem i gospodarzem 
cotygodniowego programu o finansach osobistych „Portfel” na antenie TVN24. Prowadził codzienne rozmowy 
z przedstawicielami biznesu i polityki. W czasach istnienia kanału TVN CNBC zajmował się rynkami finansowymi i prowadził 
rozmowy z przedstawicielami spółek giełdowych oraz instytucji finansowych. Jako komentator pojawiał się także w pasmie 
„Dzień dobry TVN”. Dwukrotnie nagradzany i wyróżniany w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława 
Grabskiego organizowanym przez NBP. Prace w mediach rozpoczął w połowie lat 90 tych ubiegłego wieku w radiu RMF FM. 
Obecnie jest związany z firmą Analizy Online SA działającą w branży funduszy inwestycyjnych.
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AGNIESZKA SZOPA-MAZIUKIEWICZ 
IT Managing Director, Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Od 2013 roku pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Obszaru IT w Biurze Informacji Kredytowej S.A. Posiada wieloletnie 
doświadczenie w sektorze bankowym. W latach 2011-2013 pełniła rolę Dyrektora Departamentu IT w Kredyt Banku. Wcześniej 
zastępca Dyrektora IT, odpowiedzialna za rozwój i projekty w Deutsche Bank PBC. W latach 2001-2010 związana z Raiffeisen 
Bank Polska, gdzie pełniła szereg funkcji menadżerskich m.in. odpowiedzialna była za obszar zarządzania projektami, rozwój 
systemów transakcyjnych oraz utrzymanie aplikacji bankowych. W latach 1993-2001 doświadczenie w obszarze IT zdobywała 
w AmerBanku (aktualnie DZ Bank). Osobiście zrealizowała wiele projektów w bankowości m.in. wdrożenie bankowości mobilnej 
i elektronicznej oraz wdrożenie systemów BI (hurtowni danych i systemów raportowych i zarządzania ryzykiem), wdrożenie 
zintegrowanego systemu obsługi klientów banku. Agnieszka Szopa-Maziukiewicz jest magistrem matematyki, ukończyła wiele 
szkoleń i kursów z obszaru zarządzania, bankowości i IT, m.in. Harvard Business Review Akademia zarządzania, PMI, CMMI, ITIL 
Foundation. 

EDYTA SZYMCZAK
Prezes Zarządu, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Z branżą finansową związana od ponad 15 lat, w tym od ponad 10 lat z rynkiem wymiany informacji gospodarczej.  
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Handlu Zagranicznego Kierunku Menedżerskiego. W swojej 
karierze zawodowej pełniła funkcje m.in. dyrektora sprzedaży, dyrektora operacyjnego, pełnomocnika zarządu, członka zarządu. 
Od 2007 roku w Grupie Kapitałowej KRUK. W latach 2009-2011 odpowiadała za monitoring zgodności działalności Biura 
Informacji Gospodarczej z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w obszarze autonomicznym oraz hybrydowym w ramach 
usług zintegrowanych w Grupie Kapitałowej. Nadzorowała również obsługę konsumentów. Od połowy 2011 roku prezes 
zarządu ERIF BIG S.A. Od czerwca 2015 roku członek Rady Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Banków 
i Instytucji Finansowych w Konfederacji Lewiatan. W przeszłości również członek Komisji Etyki w Związku Przedsiębiorstw 
Finansowych w Polsce. W 2016 roku wyróżniona tytułem, „Postać Roku” za szczególny wkład w rozwój pozabankowego sektora 
pożyczkowego w Polsce przez Loan Awards. Członek wielu rad programowych.

PIOTR URBAŃCZYK
Prezes Zarządu, BEST TFI S.A.

Doświadczony menadżer sektora bankowego, od 2016 r. Prezes Zarządu BEST TFI S.A. Poprzednio związany przez 7 lat 
z Meritum Bank, który współtworzył. Jako Prezes i Wiceprezes Zarządu Meritum Bank, instytucji finansowej ukierunkowanej 
na obszar consumer finance, opartej na licencji Banku Współpracy Europejskiej, odpowiadał za nadzór nad pionem finansów, 
ryzyka oraz operacji, w tym za obszar rachunkowości oraz planowania i budżetowania (po 5 latach od rozpoczęcia projektu 
„Meritum” Bank w 2014 był drugi pod względem najwyższego zwrotu na kapitale (ROE) w sektorze bankowym).W latach 
2001-2009 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Dominet Bank, gdzie nadzorował Pion Finansów, w tym operacje na rynkach 
finansowych i kapitałowych. Wcześniej związany także z Incom S.A. (jako Członek Zarządu odpowiedzialny za finanse), 
z Lukas Bank SA (jako Członek Zarządu odpowiedzialny za treasury, budżetowanie, planowanie finansowe, płynność) oraz 
z Bankiem Zachodnim SA jako dyrektor departamentu (obszary odpowiedzialności: dealing room, transakcje klientowskie, 
rynki kapitałowe irozliczenia płatności). Członek wielu rad nadzorczych, w tym: Impel SA. (2008-obecnie), Kredyt Inkaso S.A. 
(2015-2016), Meritum Services SA (2009-2015). Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz wydziału organizacji 
i zarządzania Summer Course In Gradute School Of Banking In Boulder (Colorado).
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KATARZYNA URBAŃSKA
Wicedyrektor ds. regulacji usług finansowych, PwC

Katarzyna jest radcą prawnym. Od ponad 15 lat zajmuje się doradztwem regulacyjnym dla biznesu. Specjalizuje się 
w regulacjach prawa gospodarczego oraz rynku finansowego instytucji finansowych, nadzorem nad rynkiem finansowym 
i ochroną klienta. W PwC jest liderem zespołu doradztwa regulacyjnego, który jest autorem licznych raportów ocen 
potencjalnych skutków projektowanych regulacji, a także raportów wpływu. Swoje doświadczenie zdobywała m.in. 
w Ministerstwie Gospodarki, Konfederacji Lewiatan, CEC Government Relations. Prelegentka na konferencjach, seminariach 
i szkoleniach. Uczestniczka prac parlamentarnych dotyczących wielu projektów aktów prawnych. Uczestniczka wielu 
rządowych zespołów roboczych, m.in.: Zespołu do spraw projektu ustawy o konsultacjach publicznych i OSR, przy Ministrze 
Sprawiedliwości, a także Zespołu ds. ulepszania regulacji gospodarczych przy Ministrze Gospodarki. Była także członkiem 
zespołu w Kancelarii Prezydenta RP pracującego nad projektem regulacji o systemie stanowienia prawa w Polsce.

AGNIESZKA WACHNICKA
Prezes Zarządu, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego 

Od września 2018 r. pełni rolę Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego. Poprzednio była związana z biurem 
Rzecznika Finansowego, gdzie jako dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego odpowiadała za działania na 
rzecz ochrony klientów rynku bankowego i kapitałowego (banków krajowych i zagranicznych, instytucji finansowych, funduszy 
inwestycyjnych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i instytucji pożyczkowych). 
Wcześniej przez 11 lat pracowała w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. Do zakresu jej 
obowiązków należała praca nad regulacją poszczególnych sektorów rynku finansowego oraz działania na rzecz utrzymania 
stabilności finansowej. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Finanse i Bankowość.

EWA WERNEROWICZ
Prezes Zarządu, Vivus Finance S.A.

Manager z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych instytucjach finansowych. Ekspert rynku Fintech posiadająca 
rozległą wiedzę w zakresie bankowości oraz technologii w finansach. Wiceprezydent Pracodawców RP, największej w Polsce 
organizacji zrzeszających Pracodawców. Zajmuje się w niej fintechem i współpracą między start upami a korporacjami. 
Uczestniczyła w tworzeniu nowych instytucji finansowych na polskim rynku, gdzie od podstaw budowała struktury operacyjne. 
Wśród nich, obok Polbank EFG oraz Citifinancial, jest także Vivus.pl. Aktywna orędowniczka rozwoju przedsiębiorczości 
w Polsce. Zasiada w zarządach i radach nadzorczych spółek z Grupy 4Finance w Polsce i zagranicą. Jest absolwentką 
Zarządzania Przedsiębiorstwem Akademii Morskiej w Gdyni oraz Studiów Podyplomowych Przywództwo w Innowacjach Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie.

BARTOSZ WÓJCICKI
Dyrektor Biura Usług Antyfraudowych, Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Karierę zawodową związał z szeroko rozumianym obszarem bezpieczeństwa. Od 2008 r związany z sektorem finansowym 
w obszarze przeciwdziałania przestępstwom dokonywanym na szkodę banków. Kierował departamentem odpowiedzialnym 
za zarządzanie ryzykiem operacyjnym (w tym prewencję przestępstw), ryzykiem compliance oraz AML. Aktualnie jest 
odpowiedzialny za budowę i rozwój produktów antyfraudowych mających na celu ochronę sektora finansowego (banki, firmy 
Leasingowe, firmy pożyczkowe) przed wyłudzeniami. Współtworzył narzędzia antyfraudowe oferowane przez Biuro Informacji 
Kredytowej. Posiada doświadczenie związane z ochroną danych osobowych oraz ochroną osób i mienia. Absolwent Politechniki 
Warszawskiej, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.
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KCF 2018 W OBIEKTYWIE





Dewiacje finansjalizacji
pod redakcją naukową Jerzego Hausnera i Wojciecha Paprockiego

Tytuł monografii: Dewiacje finansjalizacji stanowi zapowiedź, że w sys-
temie społeczno-gospodarczym istnieją lub powinny występować 
standardy. Nawet jeśli ich nie ma, wnikliwy obserwator rzeczywistości 
może zauważyć zjawiska wykraczające poza przyjęte schematy. Autorzy 
reprezentujący różne środowiska akademickie i biznesowe w Polsce 
podjęli się zadania opisania współczesnej gospodarki w skali global-
nej oraz jej specyfiki w Europie. Dostrzegają zjawiska, które zestawił D. 
Filar i nazwał je elementami modelu gospodarki poddanej finansjalizacji. 
W takiej gospodarce z wielu przyczyn został zdeformowany mechanizm 
rynkowy. Doszło do dominacji rynków finansowych, gdyż w centrum 
pola percepcji zarówno inwestorów prywatnych oraz działających na ich 
zlecenie menedżerów, jak i elit politycznych oraz urzędniczych znalazły 
się wyniki finansowe transakcji. Na znaczeniu straciły wyniki uzyskiwane 
w procesie wytwarzania dóbr rzeczowych i usług niefinansowych. Celem 
przestało być podwyższanie produktywności w gospodarce, a najsku-
teczniejszą metodą zdobywania pozycji na rynku nie jest już wdrażanie 
innowacji, które zapewniają uzyskiwanie pozytywnych wyników mikro-
ekonomicznych oraz korzyści społeczno-gospodarczych. Doszło zatem 
do dewiacji tego modelu gospodarki. 

W trzeciej dekadzie XXI wieku uczestnicy rynku: producenci, konsumenci 
oraz regulatorzy staną przed zadaniem przywrócenia równowagi w sys-
temie gospodarczym.

PUBLIKACJE EKF 2019

W dobie galopującego postępu technologicznego, 
a jednocześnie narastających napięć międzynarodo-
wych i mnożących się ognisk finansowej niestabil-
ności, świat bankowości i finansów stoi przed szere-
giem ważnych pytań. Jak utrzymać stabilność systemu 
w zglobalizowanym świecie, który zmienia się szybciej 
niż kiedykolwiek wcześniej? Jak adaptować do świa-
ta finansów wysublimowane technologie, nie tracąc 
z pola widzenia żywego człowieka – konsumenta 
usług finansowych? Gdzie znaleźć złoty środek między 
dążeniem do międzynarodowej integracji na poziomie 
politycznym i instytucjonalnym a koniecznością utrzy-

mania niezależności rynków finansowych i ich instytucji? Jaki kierunek obrać, żeby 
bankowość przyszłości uczynić lepszą, bardziej inkluzywną i sprawiedliwą?

W rękach trzymacie Państwo zbiór esejów autorstwa młodych uczestników Akademii 
Europejskiego Kongresu Finansowego. Wkrótce to oni kształtować będą przyszłość 
naszej branży i to na ich barkach spocznie ciężar odpowiedzi na powyższe pytania. 
Wysoki poziom merytoryczny tekstów daje nadzieję, że wchodzące na finansową sce-
nę pokolenie liderów odbuduje zaufanie do rynku finansowego i uczyni go bardziej 
sprawiedliwym i stabilnym.

Krzysztof Borusowski 
Prezes Zarządu, BEST S.A.

www.efcongress.com ISBN: 978-83-945091-8-7
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ESEJE CZŁONKÓW AKADEMII EFC

CO ZMIENILIBYŚMY
W POLSCE I EUROPIE?

Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie? 
eseje członków Akademii EFC

Teksty do publikacji napisali studenci, członkowie Akademii EFC, mło-
dzi uczestnicy IX Europejskiego Kongresu Finansowego. Eseje pozwalają 
dowiedzieć się, jak postrzegają oni perspektywy rozwoju gospodarczego 
w kontekście integracji europejskiej, przyszłość bankowości i znaczenie 
technologii dla sektora finansowego, jak również jak rozumieją zasady 
odpowiedzialności w branży finansowej.

Na tegoroczną publikację składa się 25 esejów, których autorzy wybiera-
li jeden spośród trzech obszarów tematycznych:

 ⁄ Europa na rozdrożu. Czy dalsza integracja Wspólnoty zagrozi jej, czy 
wspomoże rozwój gospodarczy?

 ⁄ Responsible finance – jak nadać praktyczny wymiar tej koncepcji?

 ⁄ Jaki bank przyszłości?
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Elektromobilność w Polsce na tle tendencji 
europejskich i globalnych
pod redakcją naukową Jerzego Gajewskiego, Wojciecha Paprockiego 
i Jany Pieriegud

Rosnące zainteresowanie elektromobilnością w drugiej dekadzie XXI 
wieku jest wynikiem oddziaływania kilku czynników. Jednym z nich 
jest upowszechnianie nowych technologii – w tym technologii cyfro-
wych – oraz technologii generowania, przesyłania i wykorzystywania 
energii elektrycznej. Formułowane są oczekiwania, że dzięki wdrożeniu 
koncepcji elektromobilności uda się osiągnąć dwa cele równocześnie: 
podwyższyć produktywność w działalności związanej z mobilnością 
człowieka oraz procesami przemieszczania osób i rzeczy w przestrzeni, 
a także przeprowadzić zmianę struktury zużycia pierwotnych i wtórnych 
nośników energii. Koncepcja elektromobilności jest kształtowana także 
w związku z rosnącym zainteresowaniem różnych grup społecznych za-
gadnieniami funkcjonowania systemu ekologicznego na naszej planecie. 

Monografia zawiera wyniki autorskich badań poświęconych aktual-
nym tendencjom, perspektywom i barierom rozwoju elektromobilności 
w Polsce i krajach ościennych. Przedstawiona została także rozszerzona 
koncepcja elektromobilności w ujęciu globalnym, uwzględniająca zna-
czenie zmiany wzorca konsumpcji pod wpływem rosnącej świadomości 
społeczności całego świata w zakresie potrzeby ograniczania zużycia 
wyczerpywalnych zasobów oraz redukowania obciążenia środowiska na-
turalnego, w tym dzięki redukowaniu emisji gazów cieplarnianych.

Wyzwania Informatyki Bankowej 2019
pod redakcją Andrzeja Kawińskiego i Andrzeja Sieradza

Wiodąca rola technologii w funkcjonowaniu instytucji finansowych wy-
daje się nie podlegać dyskusji. Tematy takie jak sztuczna inteligencja, 
chmura obliczeniowa czy blockchain wydają się kluczowe dla aktualnych 
i przyszłych projektów bankowych. Polski rynek bankowy jest dla wielu 
innych krajów przykładem jak zbudować innowacyjne i przyjazne dla 
klientów platformy cyfrowe, mobilne, płatnicze i nowoczesne interfejsy 
użytkownika będąc jednocześnie w zgodzie z rosnącymi wymaganiami 
regulacyjnymi i bezpieczeństwa. Dzięki wyjątkowemu rozwojowi IT i in-
nowacyjnym projektom w polskich bankach możliwy był transfer wie-
dzy i komercjalizacja niektórych rozwiązań z naszego rynku do banków 
w Europie zachodniej. 

Wymagania rynku finansowego i rosnące oczekiwania wobec usług cy-
frowych dla przyszłych pokoleń klientów wymuszają głębokie transfor-
macje organizacji. W dzisiejszych czasach znaczenie technologii cyfro-
wych jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności banku na rynku 
a zdolność do innowacji przesądzą o jego postrzeganiu przez klientów. 

WYZWANIA
INFORMATYKI 
BANKOWEJ
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Tytuł „Wyzwania Informatyki Bankowej” czytelnie 

komunikuje priorytety dyskusji jaka toczy 

się w ramach EKF w odniesieniu do sektora 

bankowego. Potwierdza wiodącą roli technologii 

w funkcjonowaniu instytucji finansowych

Tematy takie jak sztuczna inteligencja, chmura 

obliczeniowa czy blockchain wydają się kluczowe 

dla aktualnych i przyszłych projektów bankowych. 

Ta publikacja może być przydatna w bankowych działach rozwoju biznesu 

jako kompendium aktualnej wiedzy i zestaw wskazówek dla przyszłych 

innowacyjnych projektów. Dzięki wyjątkowemu rozwojowi IT i innowacyjnym 

projektom w polskich bankach możliwy był transfer wiedzy i komercjalizacja 

niektórych rozwiązań z naszego rynku do banków w Europie zachodniej.

Wymagania rynku finansowego i rosnące oczekiwania wobec usług 

cyfrowych dla przyszłych pokoleń klientów wymuszają głębokie 

transformacje organizacji. W dzisiejszych czasach znaczenie technologii 

cyfrowych jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności banku 

na rynku a zdolność do innowacji przesądzą o jego postrzeganiu przez 

klientów. Polecam lekturę tej pozycji wszystkim, którzy zajmują się 

tematyką bankowości bo dzisiaj bez rozumienia trendów w technologiach 

informacyjnych nie sposób zrozumieć istoty wyzwań w tym sektorze.

Cezary Stypułkowski 
Prezes Zarządu, mBank

Tegoroczne wydanie „Wyzwania Informatyki 

Bankowej 2019” uważam za znakomity zbiór 

najnowszych rozwiązań cyfrowych dla sektora 

bankowego a także szeroki zestaw wiedzy 

ekspertów naszego rynku usług finansowych 

i dostawców najnowszych technologii. Redakcja 

dr Andrzeja Sieradza i Andrzeja Kawińskiego oraz 

kapituła Gdańskiej Akademii Bankowej gwarantuje 

wysokiej jakości zestaw artykułów w postaci przeglądu przez innowacje, 

technologie, regulacje i bezpieczeństwo. Chmura, fintechy, blockchain, sztuczna 

inteligencja to tylko kilka przykładów z najciekawszych rozdziałów tegorocznego 

wydania. Polski rynek bankowy jest dla wielu innych krajów przykładem 

jak zbudować innowacyjne i przyjazne dla klientów platformy cyfrowe, 

mobilne, płatnicze i nowoczesne interfejsy użytkownika będąc jednocześnie 

w zgodzie z rosnącymi wymaganiami regulacyjnymi i bezpieczeństwa. 

Jestem przekonany, że każdy z czytelników tegorocznego wydania znajdzie 

inspiracje i ekspercką wiedzę do przyszłych innowacyjnych wdrożeń.

Paweł Jakubik 

Członek Zarządu, Microsoft
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1989 – U ŹRÓDEŁ SUKCESU
W TRZYDZIESTĄ ROCZNICĄ WYBORÓW 4 CZERWCA 1989

Film „1989 – U źródeł sukcesu” przedstawia dylematy i wyzwania, przed jakimi stanęli 
trzydzieści lat temu ekonomiczni eksperci ruchu Solidarność, którzy objęli stery pol-
skiej gospodarki po pierwszych częściowo wolnych wyborach parlamentarnych w Polsce 
w 1989 roku. Bohaterowie tamtych czasów wspominają, jak widzieli możliwości zmian 
gospodarczych w Polsce, gdy kraj wkraczał na drogę demokracji i suwerenności. Mówią 
o tym Jan Krzysztof Bielecki, prof. Ryszard Bugaj, Janusz Lewandowski, Jacek Merkel oraz 
zagraniczni doradcy prof. Jeffrey Sachs i prof. David Lipton.

Film powstał z inicjatywy Europejskiego Kongresu Finansowego.
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X Edycja Seminarium Zarządzanie 
Ryzykiem i Kapitałem w Bankach  
odbędzie się 22 stycznia 2020

„Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach” jest spotkaniem gromadzącym przedstawicieli kierow-
nictwa banków odpowiadających za obszar zarządzania ryzykiem, kapitałem i płynnością, jak również 
przedstawicieli instytucji regulacyjno-nadzorczych odpowiadających za stabilność systemu finansowe-
go, a także firm doradczych i świata akademickiego. Spotkanie prowadzone jest w formie dyskusji przy 
okrągłym stole.

Celem Seminarium jest debata na temat stabilności systemu finansowego oraz doskonalenie metodologii 
zarządzania kapitałem i ryzykiem w sektorze bankowym poprzez wymianę doświadczeń między osoba-
mi odpowiadającymi za te obszary w instytucjach finansowych.

Tematyka Seminarium skoncentrowana jest na nowych rozwiązaniach regulacyjnych oraz ich wpływie na 
dochodowość banków, rozwój produktów czy płynność w sektorze, a także na sposobach poprawy jako-
ści aktywów i pasywów oraz struktury kapitału banków.

X Europejski Kongres Finansowy 
15-17 czerwca 2020 
Centrum Konferencyjne Hotelu 
Sheraton w Sopocie

Już niebawem szczegółowy program X Europejskiego Kongresu Finansowego. 

Warto być z nami, dzielić się pomysłami i doświadczeniem, dyskutować, polemizować, jak również 
współtworzyć Rekomendacje EKF, które przedstawią konstruktywne propozycje rozwiązań problemów 
i wyzwań pojawiających się na drodze stabilnego i społecznie odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego 
Polski i Europy.

EKF to niezależny think tank koncentrujący się na tematyce gospodarczo-finansowej.

Działania EKF obejmują organizowanie kongresów, opracowywanie rekomendacji, stanowisk polskich eks-
pertów w międzynarodowych konsultacjach, publikacji książkowych, prognoz ekonomicznych i technolo-
gicznych oraz ratingu relacji inwestorskich.

Prosimy o wpisanie X EKF do swojego kalendarza.

Do zobaczenia w Sopocie 15-17 czerwca 2020
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