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Szanowni Państwo,

już po raz ósmy witamy w Sopocie, licząc na to, że jak co roku dyskusje podczas 
Europejskiego Kongresu Finansowego okażą się bardzo owocne, a wypracowane 
wspólnie Rekomendacje EKF staną się inspiracją do wzmacniających gospodarkę 
rozwiązań w sektorze finansowym.

VIII EKF organizujemy w roku bardzo szczególnym – setna rocznica odzyskania 
przez Polskę niepodległości to doskonały pretekst do tego, by zastanowić się, 
czego nauczyła nas nasza bogata historia i jakie wnioski powinniśmy z niej 
czerpać, by przyczynić się do budowania coraz silniejszej gospodarki Polski 
oraz Europy.

Nie zapominamy o tej ważnej rocznicy – już pierwszego dnia obrad zapraszamy 
Państwa na debatę pt. Na stulecie: instytucje finansowe dla rozwoju gospodar-
czego, otwierającą tegoroczny Kongres. W jej trakcie wybitni przedstawiciele 
sektora finansowego w Polsce przedstawią swoje opinie na temat tego, jak 
dużymi wyzwaniami dla polskiej gospodarki były najważniejsze w ostatnich stu 
latach wydarzenia, zwłaszcza odzyskanie niepodległości w 1918 roku oraz trans-
formacja ustrojowa po 1989 roku, i jaką rolę w mierzeniu się z tymi wyzwaniami 
odegrały instytucje finansowe. 

Uważamy, że doświadczenia historyczne powinny stanowić ważną podstawę bu-
dowania naszej przyszłości i podejmowania nowych wyzwań. Żyjemy w czasach 
rewolucji technologicznej, która wpływa na wszystkie elementy gospodarki. 
Widać to w szczególności na przykładzie instytucji finansowych, które – jeżeli 
nie chcą pozostać w tyle – muszą stawiać na innowacje. Tylko w ten sposób 
mogą zwiększać swoją konkurencyjność, bezpieczeństwo, pozyskiwać z rynku 
najlepszych pracowników.
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Nad tym, jak technologie będą wpływać na sektor finansowy oraz rynek pracy, 
eksperci będą zastanawiać się podczas dwóch sesji plenarnych pierwszego dnia 
EKF: Rewolucja technologiczna w finansach oraz Walka o talent. Starzejące się 
społeczeństwa, millenialsi, era startupów i niskie bezrobocie. 

Tematyka nowych technologii i ich wpływu na działalność sektora finansowego 
będzie towarzyszyć nam podczas całego tegorocznego EKF. Uczestnicy debat 
będą rozmawiać m.in. o cyfryzacji świata finansów, a także o tym, jak pomóc 
polskim fintechom w odniesieniu globalnego sukcesu.

Nie bez przyczyny w tym roku podczas EKF zostaną zainaugurowane: „Technolo-
giczny okrągły stół EKF” oraz „Makroekonomiczny okrągły stół EKF” – chcemy, 
by opracowały one mapę wyzwań dla sektora finansowego do 2021 roku. Prezesi 
największych polskich banków podczas wtorkowej debaty „Mapa wyzwań przed 
sektorem bankowym” przedyskutują możliwe reakcje banków na najbardziej 
prawdopodobne zagrożenia i szanse.

Tegorocznemu Kongresowi będą towarzyszyć znane już z poprzednich lat wyda-
rzenia: Akademia EFC, projekt skierowany do studentów i młodych absolwentów 
zainteresowanych tematyką finansów oraz Poland Capital Summit, który w tym 
roku skupi się na inwestycjach na rynku nieruchomości.

Europejski Kongres Finansowy już na stałe wpisał się w polski krajobraz gospo-
darczy jako jedno z najważniejszych dorocznych spotkań przedstawicieli sektora 
finansowego, władz, a także wybitnych ekspertów ze świata nauki. 

Życzymy Państwu udanych obrad, owocnych rozmów i miłego pobytu w Sopocie.

Wstęp
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18 CZERWCA 2018, PONIEDZIAŁEK

13.00 UROCZYSTE OTWARCIE VII I EUROPEJSKIEGO KONGRESU FINANSOWEGO

13.30 – 15.20 SESJA PLENARNA

  s. 13
Na stulecie: instytucje finansowe dla rozwoju gospodarczego
Sala: Columbus

15.20 – 16.20 Lunch

16.20 – 18.00 SESJA PLENARNA

  s. 14
Rewolucja technologiczna w finansach
Sala: Columbus

18.00 – 18.20 Przerwa kawowa

18.20 – 19.20 SESJA PLENARNA

  s. 15

Walka o talent. Starzejące się społeczeństwa, millenialsi, era startupów i niskie 
bezrobocie
Sala: Columbus
Gospodarz debaty: Bank Pekao S.A. we współpracy z EY

19.40 – 20.20 Transfer autokarowy Sheraton ----> Hipodrom

20.30 Kolacja – zaprasza Miasto Sopot
Miejsce: Sopocki Hipodrom
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19 CZERWCA 2018, WTOREK

09.30 – 10.45 DEBATY RÓWNOLEGŁE

  s. 18
Instytucje finansowe a zrównoważony rozwój gospodarczy
Gospodarz debaty: Bank Pekao S.A.
Sala: Columbus AB

  s. 20
Obywatel A.I. – Rola człowieka w erze inteligentnych przedsiębiorstw
Gospodarz debaty: Accenture
Sala: Columbus CD

  s. 21
Granice otwartej bankowości – jak nie drzwiami to oknem
Gospodarz debaty: Deloitte
Sala: Baltic Panorama

  s. 23
Wyzwania dla CFO w świetle nowych technologii cyfrowych
Gospodarz debaty: KPMG
Sala: Marco Polo E

  s. 26
Alternatywne aktywa na rynku nieruchomości
Gospodarze debaty: Rzeczpospolita i Heritage Real Estate Investments
Sala: Marco Polo F

  s. 27
Chmura – jakich procesów i kosztów KNF nie zabroni Ci optymalizować
Gospodarz debaty: Google Cloud we współpracy z Solwit
Sala: Polskie Smaki

10.45 – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 12.30 DEBATY RÓWNOLEGŁE

  s. 28

Budowa kapitału społecznego wokół Pracowniczych Planów Kapitałowych – bariery 
i pomosty
Gospodarze debaty: PFR TFI S.A. i IGTE
Sala: Columbus AB

  s. 30
Więcej startupów czy większe startupy?
Gospodarz debaty: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Sala: Columbus CD

  s. 32
Cyfrowa rewolucja w świecie płatności: gracze, innowacje, strategie
Gospodarz debaty: Visa
Sala: Baltic Panorama

  s. 34
Makroekonomiczny okrągły stół EKF – mapa wyzwań 2018-2021
Sala: Marco Polo E

  s. 35
Jak finansować mieszkalnictwo w Polsce?
Gospodarze debaty: EY i PKO Bank Polski
Sala: Marco Polo F

  s. 37

Digitalizacja vs Paper-outyzacja. Sztuka wyboru technologii prowadząca do efektywnej 
i innowacyjnej transformacji biznesu na przykładzie wdrożeń systemu DocuSign
Gospodarz: Relyon IT Services
Sala: James Cook

12.30 – 13.45 Lunch
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13.45 – 15.00 DEBATY RÓWNOLEGŁE

  s. 38

W jaki sposób instytucje finansowe mogą wygrać walkę o klienta na coraz bardziej 
konkurencyjnym rynku?
Gospodarze debaty: KPMG i PKO Bank Polski
Sala: Columbus AB

  s. 40
Jak wspierać polski e-commerce w zagranicznej ekspansji?
Gospodarz debaty: Citi Handlowy
Sala: Columbus CD

  s. 41

Dmuchawce a bankowość – jak idea bankowości otwartej ma szanse rozprzestrzenić  
się na rynku?
Gospodarz debaty: Mastercard
Sala: Baltic Panorama

  s. 44
Technologiczny okrągły stół EKF – mapa wyzwań dla sektora bankowego 2018-2021
Sala: Marco Polo E

  s. 46
Bezpieczeństwo Polaków na rynkach finansowych.
Gospodarze debaty: Puls Biznesu i Provident Polska S.A.
Sala: Marco Polo F

15.00 – 15.30 Przerwa kawowa

15.30 – 16.45 DEBATY RÓWNOLEGŁE

  s. 48
Zrównoważone inwestycje – wartość ekologicznych nieruchomości w Polsce i na świecie
Gospodarze debaty: Rzeczpospolita, Heritage Real Estate, Centrum Myśli Strategicznych
Sala: Columbus CD

  s. 50
Polska cyfrowa – cyfrowi Polacy
Gospodarz debaty: KIR S.A.
Sala: Baltic Panorama

  s. 52
Debata Prezesów. Mapa wyzwań przed sektorem bankowym
Gospodarz debaty: EY
Sala: Marco Polo E

  s. 54
Rynek finansowy – czy pieniądz wyklucza etykę?
Gospodarz debaty: Dziennik Gazeta Prawna
Sala: Marco Polo F

  s. 56
NEW NORMAL. Radykalne innowacje – trendy | transformacja | człowiek
Gospodarz debaty: Blue Media
Sala: Siedziba Blue Media S.A. / Rozpoczęcie: 15.15

17.00 – 19.00
 s. 100

Strefa Kibica EKF Visa
Gospodarz: Visa
Sala: Columbus AB

19.30 Kolacja – zaprasza Rzeczpospolita i Heritage Real Estate
Hotel Sheraton

21.30 – 22.45 
 s. 58

Moral Hazard plagą współczesnego świata
Gospodarz debaty: NDI S.A.
Sala: Vinoteque

21.30 – 22.30
 s. 98

Liberalizm w gospodarce – schyłek, renesans czy ewolucja?
Sala: Columbus CD
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20 CZERWCA 2018, ŚRODA

09.00 – 10.15 DEBATY RÓWNOLEGŁE

  s. 62

Nowy trend: Kobiety na najwyższych szczeblach zarządzania. Trwała zmiana kultury 
organizacji?
Gospodarz debaty: Fundacja Liderek Biznesu
Sala: Columbus CD

  s. 64
W jaki sposób można pomóc polskim fintechom odnieść sukces?
Gospodarz debaty: KPMG
Sala: Baltic Panorama

  s. 66
Przedsmak rewolucji na rynkach finansowych?
Gospodarz debaty: Instytut Rynku Finansowego we współpracy z GPW Benchmark S.A.
Sala: Marco Polo E

  s. 89

Poland Capital Summit
Potencjał inwestycyjny na polskim rynku nieruchomości biurowych
Gospodarze debaty: Rzeczpospolita i Cavatina
Sala: Marco Polo F

  s. 69
Uczenie maszynowe (ML) w prostych słowach i przypadkach użycia
Gospodarze debaty: Google Cloud i Accenture
Sala: Polskie Smaki

10.15 – 10.45 Przerwa kawowa

10.45 – 12.00 DEBATY RÓWNOLEGŁE

  s. 70
Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego
Gospodarz debaty: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Sala: Columbus AB

  s. 72
Jak kreować mobilność w inteligentnej aglomeracji?
Gospodarz debaty: NDI S.A.
Sala: Columbus CD

  s. 74

Transformacja cyfrowa i strategia zorientowana na klienta – spojrzenie poza front
office
Gospodarze debaty: KPMG i mBank S.A.
Sala: Baltic Panorama

  s. 77
Rola instytucji publicznych w kształtowaniu rynku nieruchomości w Polsce
Gospodarz debaty: Rzeczpospolita i Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
Sala: Marco Polo E

  s. 90

Poland Capital Summit
Powierzchnie magazynowe i logistyczne – najszybciej rosnący sektor rynku nieruchomości 
komercyjnych
Gospodarz debaty: Rzeczpospolita
Sala: Marco Polo F

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa
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12.30 – 13.45 DEBATY RÓWNOLEGŁE

  s. 79
Jak spowodować, aby restrukturyzacja była przyjazna dla biznesu? Nowe rekomendacje
Gospodarz debaty: EY i Kongres Restrukturyzacyjny
Sala: Columbus AB

  s. 81
Przez innowacje do efektywności energetycznej
Gospodarz debaty: Fortum
Sala: Columbus CD

  s. 83
Blockchain na rynku kapitałowym – prezentacja zastosowań
Gospodarz debaty: KDPW we współpracy z IBM Polska
Sala: Marco Polo E

  s. 92

Poland Capital Summit
Nowe sposoby inwestowania w hotele – szanse i wyzwania
Gospodarze debaty: Rzeczpospolita i Heritage Real Estate
Sala: Marco Polo F

12.30 – 13.15

 s. 94

Ogłoszenie wyników ratingu relacji inwestorskich
Gospodarz debaty: Centrum Myśli Strategicznych
Sala: Baltic Panorama

13.45 Rekomendacje VIII Europejskiego Kongresu Finansowego
Sala: Baltic Panorama

14.15 – 15.00 Lunch

15.00 – 16.15 SESJA SPECJALNA

  s. 85
Finansowanie rozwoju miast w nowej perspektywie finansowej
Gospodarz debaty: Miasto Sopot
Sala: Columbus CD



18.06.2018



OTWARCIE VIII EUROPEJSKIEGO 
KONGRESU FINANSOWEGO

Forma Czas Sala
sesja otwierająca 13.00 – 13.30 Columbus

PROWADZĄCA

Monika Zamachowska

PRZYWITANIE GOŚCI

Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego 
Kongresu Finansowego 
Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu

WYSTĄPIENIE INAUGUARACYJNE

Teresa Czerwińska, Minister Finansów

18.06.2018
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NA STULECIE: INSTYTUCJE FINANSOWE 
DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Forma Czas Sala
sesja plenarna 13.30 – 15.20 Columbus

SESJĘ PROWADZI

Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego 
Kongresu Finansowego

WYSTĘPUJĄCY

Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. 
Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. 
Marek Dietl, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
Przemysław Gdański, Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. 
Michał Krupiński, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A. 
Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. 
Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu mBanku S.A. 
Anna Trzecińska, Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego
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REWOLUCJA TECHNOLOGICZNA 
W FINANSACH

Forma Czas Sala
sesja plenarna 16.20 – 18.00 Columbus

SESJĘ PROWADZI

Jowita Michalska, Prezes Fundacji Digital University, Singularity University 
Chapter

WYSTĘPUJĄCY

Sylvain Bouyon, Head of Retail Finance & Fintech Programme, CEPS 
Aleksander Poniewierski, Partner, Global IoT Leader, EY 
Shanker Ramamurthy, General Manager, Strategy & Market Development, IBM 
Clive Ryan, Regional Director DACH, CEE and Benelux, Facebook 
John Velissarios, Managing Director, Global Blockchain Technology Lead, 
Accenture

18.06.2018
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WALKA O TALENT.  
STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA, 
MILLENIALSI, ERA STARTUPÓW  
I NISKIE BEZROBOCIE

Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 18.20 – 19.20 Columbus

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE ORAZ PROWADZENIE DEBATY

Roksana Ciurysek-Gedir, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Katarzyna Godlewska, Współzałożycielka i Członek Zarządu Grupy Absolvent 
Michał Grzybowski, Partner oraz Lider Zespołu People Advisory Services, EY 
Lutfey Siddiqi, Profesor London School of Economics and National University 
of Singapore 
Sebastian Skuza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego

OPIS DEBATY

Postępująca automatyzacja jest faktem. Nie uważamy jej już nawet za coś nad-
zwyczajnego, a ułatwienia, które wprowadza do naszego życia przyjmujemy jako 
oczywiste i naturalne. Automatyzacja oraz rozwój sztucznej inteligencji to jeden 
z elementów nieuchronnie nadchodzącej rewolucji przemysłowej, a postęp tech-
nologiczny zawsze rodzi nowe wyzwania i wiele nurtujących pytań. Część z nich 
wywołuje niepokój, jak np. to czy sztuczna inteligencja „przejmie” nasze miejsca 
pracy? Kluczowa jest jednak odpowiedź na nieco szersze pytanie: jak zmieni się 
charakter pracy, w jakim zakresie zmieni się rynek pracy oraz co możemy z tym 
zrobić i jak się przygotować – dyskusja.
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KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 » Czy tradycyjne sektory są wciąż atrakcyjnym miejscem do pracy? Czy bank 
jest w stanie wygrać walkę o informatyków z Facebookiem lub o doradców 
z fintechem?

 » Co motywuje millenialsów do osiągania wyników w pracy? Czy musimy na 
nowo wymyślić miejsce pracy, model zarządzania i kulturę korporacyjną?

 » Long Robots, Short Humans: Jak dostosować kapitał ludzki do narastającej 
robotyzacji i skalibrować kompetencje w firmie wobec tej wielkiej transfor-
macji?

 » Jak przygotować się na erę starzejących się społeczeństw i wykorzystać 
potencjał starszych pracowników, którzy nie chcą przechodzić na emeryturę?

GOSPODARZ DEBATY

 
we współpracy z

18.06.2018
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INSTYTUCJE FINANSOWE 
A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
GOSPODARCZY

Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 09.30 – 10.45 Columbus AB

MODERATOR

Paweł Czuryło, Zastępca Redaktora Naczelnego, Interia.pl

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE

Andrzej Halesiak, Dyrektor, Zespół analiz sektorowych, Bank Pekao S.A.

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Paweł Borys, Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju 
Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A. 
Jacek Owczarek, Członek Zarządu, Eurocash S.A. 
Andrzej Trzęsicki, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy, Remondis Sp. z o.o. 
Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów, Tauron Polska Energia S.A. 
Janusz Władyczak, Prezes Zarządu, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów 
Eksportowych S.A. 
Grzegorz Zieliński, Regional Director, Poland and the Baltics, European Bank 
for Reconstruction and Development 

OPIS DEBATY

Polska gospodarka przeżywa okres dobrej koniunktury, a jednym z istotnych 
źródeł wzrostu są inwestycje infrastrukturalne współfinansowane ze środków 
unijnych. Wysoki obecnie wzrost nie powinien jednak przysłaniać istotnych zmian 
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o charakterze strukturalnym, które właśnie zachodzą. Sytuacja demograficzna 
i wynikające z niej dostosowania na rynku pracy stają się istotnym katalizato-
rem zmian struktury wykorzystania czynników produkcji w kierunku większego 
zaangażowania kapitału i wiedzy/technologii. Rośnie też presja na efekty skali, 
a co za tym idzie konsolidację firm/branż. W sektorze finansowym kolejne fale 
regulacji mogą mieć negatywny wpływ na zdolność sektora do kreowania kre-
dytu i spadek jego roli w pośrednictwie finansowym. Na te wewnętrzne zmiany 
nakładają się jeszcze globalne procesy związane z postępem technologicznym 
i presja na efektywniejsze korzystanie z zasobów naturalnych, szczególnie tych 
nieodnawialnych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 » Jak będzie finansowana polska gospodarka po obecnej fali funduszy 
unijnych? Czy przestaniemy się rozwijać? Czy i jak finansowana będzie  
dalsza rozbudowa infrastruktury?

 » Jak demografia i postęp technologiczny zmieniać będą modele biznesowe 
polskich firm – czy system finansowy będzie w stanie się dostosować  
(jak finansować innowacyjność?) 

 » Jaki wpływ na polską gospodarkę i instytucje finansowe może mieć unijna 
koncepcja zrównoważonego finansowania? 

 » Czy lokalny system finansowy będzie w stanie wspierać procesy konsolidacji 
branż/firm oraz zagraniczną ekspansję kapitałową polskich przedsiębiorstw?

GOSPODARZ DEBATY
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OBYWATEL A.I. – ROLA CZŁOWIEKA 
W ERZE INTELIGENTNYCH 
PRZEDSIĘBIORSTW

Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 09.30 – 10.45 Columbus CD

MODERATOR

Karol Mazurek, Dyrektor Zarządzający, Accenture Polska

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Adam Marciniak, Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski 
Michał Plechawski, Dyrektor Zarządzający ds. Informatyki i Technologii, 
mBank S.A. 
Marek Tomczuk, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A. 
Robert Trętowski, Wiceprezes Zarządu, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

OPIS DEBATY

Jak projektować nowe produkty w oparciu o etyczne wykorzystanie danych 
klientów?

Czy można zbudować lojalność polskich klientów bazując na A.I. i rozszerzonej 
rzeczywistości?

W jaki sposób dostosować infrastrukturę polskich firm do zmieniających się 
potrzeb technologicznych?

Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas dyskusji, którą roz-
poczniemy krótkim podsumowaniem wniosków z naszego najnowszego raportu 
Accenture Technology Vision 2018.

GOSPODARZ DEBATY

19.06.2018
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GRANICE OTWARTEJ BANKOWOŚCI –  
JAK NIE DRZWIAMI TO OKNEM

Forma Czas Sala
debata panelowa 09.30 – 10.45 Baltic Panorama

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE

Daniel Majewski, Menadżer w zespole Doradztwa Strategicznego dla sektora 
finansowego w Europie Środkowej i Wschodniej, Deloitte

MODERATOR

Grzegorz W. Cimochowski, Lider sektora usług finansowych, Partner, Deloitte

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A. 
Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu, PKO Bank Polski 
Clive Ryan, Director CEE, Facebook 
Wojciech Rybak, Członek Zarządu, Bank Millennium S.A. 
Karol Sadaj, Country Manager, Revolut 
Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu, mBank S.A. 

OPIS DEBATY

Jak daleko banki zajdą w poszukiwaniu granic otwartej bankowości?  
Które segmenty klientów i produkty niosą największy potencjał w tym zakresie?  
Czy polskie banki zdecydują się wyjść z ofertą usług poza granice kraju?  
Czy podmioty trzecie (TPP) wejdą w Polsce oknem czy zostaną wpuszczone 
drzwiami? 

W unikatowym badaniu EMEA Digital Banking Maturity 2018 sprawdziliśmy 
dojrzałość cyfrową 826 funkcjonalności w 238 bankach zbierając blisko 200 tys. 
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punktowych danych. Choć Polska jest jednym z liderów rankingu, funkcjonalno-
ści otwartej bankowości i „beyond banking” dopiero zaczynają się pojawiać na 
naszym rynku. 

Wraz z panelistami będziemy dyskutować m.in. o przyczynach aktualnej pozycji 
Polski na arenie międzynarodowej, współpracy banków z podmiotami trzeci-
mi oraz szansach i wyzwaniach, jakie towarzyszą nadchodzącej erze otwartej 
bankowości.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 » Dojrzałość cyfrowa oraz stopień otwarcia polskich banków w perspektywie 
międzynarodowej 

 » Zmiany związane z nadejściem otwartej bankowości oraz „beyond banking” 

 » Możliwe scenariusze rozwoju współpracy banków z podmiotami trzecimi (TPPs)

GOSPODARZ DEBATY

19.06.2018
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WYZWANIA DLA CFO W ŚWIETLE 
NOWYCH TECHNOLOGII CYFROWYCH

Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 09.30 – 10.45 Marco Polo E

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE ORAZ PROWADZENIE DEBATY: 

Stacy Ligas, Partner, szef działu audytu instytucji finansowych, szef sektora 
finansowego w KPMG w Polsce i CEE

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE:

Bożena Graczyk, Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A. 
Rafał Kozłowski, Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Finansów 
i Rachunkowości, PKO Bank Polski 
Tomasz Kubiak, Wiceprezes Zarządu, CFO, Bank Pekao S.A. 
Tomasz Kulik, Członek Zarządu, PZU S.A.

OPIS DEBATY

Nie ma obecnie debaty biznesowej bez dyskusji o nowych technologiach cyfro-
wych – są one również tematem innych paneli tej konferencji. Digitalizacja, auto-
matyzacja, robotyzacja, sztuczna inteligencja, maszynowe technologie kognityw-
ne (poznawcze), przetwarzanie danych w chmurze, blockchain, analiza big data to 
zagadnienia, którymi żyją obecnie nie tylko fintechy ale jest to również rzeczy-
wistość wkraczająca szybko do sektora finansowego i banków. Zasadne więc 
jest postawienie pytania jak zmieniające się technologie i modele operacyjne 
przekładają się na zadania, funkcje i oczekiwania w stosunku do pionu finansów 
w bankach. Dotychczasowa podstawowa funkcja finansów jako źródła rzetelnych 
danych finansowych nadal pozostaje aktualna ale pojawiają się nowe oczekiwa-
nia ze strony interesariuszy. Coraz częściej zgłaszana jest potrzeba zapewnienia 
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raportowania w czasie rzeczywistym, przy dostarczeniu odpowiednio granular-
nych informacji. Jednocześnie zarząd i szefowie pionów operacyjnych oczekują 
od finansów, iż poprzez wykorzystanie informacji wewnętrznych i zewnętrznych, 
będą opracowywać wskazania i prognozy, które umożliwią zdefiniowanie opty-
malnego modelu biznesowego i zapewnią odpowiednie wsparcie decyzyjne.  
Od finansów wymagana jest nie tylko standaryzacja procesów ale również 
wskazanie obszarów oszczędności kosztowych oraz identyfikacja możliwości 
wytworzenia nowych wartości. 

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 » Czy zmiany technologiczne są potrzebne funkcji finansów czy dotyczą tylko 
pionu operacji, gdzie korzyści wynikające z zastosowania robotyki są oczywi-
ste? W jaki sposób nowe technologie wpływają lub będą wpływać na sposób 
pracy, organizację i zadania stawiane przed pionem finansów w bankach? Czy 
mogą być również odpowiedzią na rosnące oczekiwania interesariuszy ze-
wnętrznych (raportowanie w czasie rzeczywistym, dostęp do szczegółowych 
danych itd.)? Które z tych zmian są najważniejsze z perspektywy CFO i jakich 
obszarów finansów dotyczą? 

 » Algorytmy stosowane w tradingu spowodowały już kilka krótkotrwałych na 
szczęście kryzysów na rynkach finansowych poprzez realizację limitów w tym 
samym czasie. Podobnie, inne technologie oparte na automatyce często 
okazują się zawodne i działają w kierunkach, które nie były oczekiwane. 
Czy powstanie metamodeli danych finansowych, ich automatyczne przetwa-
rzanie, a na dalszym etapie stosowanie technologii sztucznej inteligencji 
maszyn nie stwarza zagrożeń, których skali obecnie być może nie jesteśmy 
w stanie przewidzieć? Czy takie zagrożenia są realne w obszarze finansów 
i w jaki sposób można mitygować takie ryzyka?

 » Ocenia się, że automatyzacja i robotyzacja będzie skutkować spłaszczeniem 
struktur organizacyjnych, co przełoży się na niższe koszty funkcjonowania ale 
z drugiej strony może powodować nieufność wśród dotkniętych zmianami. 
Podobnie, przetwarzanie danych w chmurze czy z wykorzystaniem block-
chain mogłoby uwolnić zasoby technologiczne ale do rozważenia pozostaje 
ochrona tajemnicy bankowej, danych osobowych czy wymogi regulacyjne.  
Jakie są największe wyzwania i bariery wynikające z zastosowania nowych 
technologii w obszarze finansów w bankach? Co należałoby zmienić i w jakim 
zakresie, aby zmiany w obszarze finansów były efektywne? 
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 » Zmienia się również rola CFO w banku. Coraz częściej pojawia się koniecz-
ność uwolnienia czasu na działania strategiczne, definiujące kierunki rozwoju 
banku. CFO zaczyna być postrzegany jako drugi pilot (co-pilot) jednostki 
kierowanej przez CEO w roli kapitana. Od CFO oczekuje się również wzięcia 
odpowiedzialności za dokonujące się transformacje i tego żeby był jednym 
z liderów zmian. Jak te trendy przekładają się na profil CFO w banku? W jaki 
sposób można pogodzić tradycyjne zadania dotyczące rzetelności danych 
finansowych z nowymi oczekiwaniami w zakresie definiowania strategii czy 
brania odpowiedzialności za zmianę modelu operacyjnego banku?

 » Czy zachodzące zmiany wymuszą również zmiany w profilu osób pracujących 
w finansach? Jakie osoby będą potrzebne w przyszłości, jeśli dotychczasowy 
nacisk na integralność danych zostanie przeniesiony na umiejętność ich 
obróbki (analizy big data) czy zapewnienia wkładu decyzyjnego (business 
intelligence)?

GOSPODARZ DEBATY
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ALTERNATYWNE AKTYWA NA RYNKU 
NIERUCHOMOŚCI 

Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 09.30 – 10.45 Marco Polo F

MODERATOR

Marcin Piasecki, redaktor serwisów ekonomicznych, Rzeczpospolita

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Michał Cebula, Heritage Real Estate Investments 
Piotr Gocłowski, Dyrektor Inwestycyjny, Credit Value Investments 
Andrzej Rosłaniec, Dyrektor Departamentu Private Banking, Alior Bank S.A. 
Michał Sapota, Heritage Real Estate Investments

OPIS DEBATY

Inwestorzy tak detaliczni jak i instytucjonalni wciąż szukają nowych możliwości 
inwestowania. Polski rynek zaczyna oferować coraz szerszą gamę produktów dla 
obu grup inwestorów. Instrumenty oparte na aktywach rynku nieruchomości nie 
są jeszcze rozwinięte w sposób wystarczający w porównaniu np. z rynkiem nie-
mieckim. Czasy zwiększającej się niepewności przyśpieszają zmiany na polskim 
rynku. Czy szyte na miarę produkty inwestycyjne rynku nieruchomości, fundusze 
zamknięte, czy specjalistyczne fundusze otwarte inwestujące na rynku nierucho-
mości staną się powszechne? Czy rynek zaoferuje jednolite fundusze dla klientów 
detalicznych i instytucjonalnych? Czy i jak REITy wpłyną na polski rynek? Czy 
może polscy inwestorzy wybiorą inne sposoby inwestowanie w te stosunkowo 
stabilne aktywa jakimi są nieruchomości?

GOSPODARZE DEBATY

                    

19.06.2018

26 EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY



CHMURA – JAKICH PROCESÓW 
I KOSZTÓW KNF NIE ZABRONI  
CI OPTYMALIZOWAĆ

Forma Czas Sala
warsztat 09.30 – 10.45 Polskie Smaki

PROWADZĄCY

Witold Zamorski, Dyrektor Centrum Kompetencji Cloud, Solwit S.A. 
Michał Zieniewicz, Wicedyrektor Centrum Kompetencji Cloud, Solwit S.A.

OPIS WARSZTATU

Jak skrócić czas realizacji projektów, ograniczając przy okazji koszty osobowe? Jak 
elastycznie skalować koszty infrastrukturalne? Jak umożliwić organizacji nieogra-
niczony wzrost i globalną obecność, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo 
i niezawodność jej narzędzi?

Podczas warsztatu przedstawimy rozwiązania, odpowiadające na te pytania oraz 
opowiemy o innych, bezprecedensowych korzyściach chmury, dostępnych dla 
instytucji finansowych.

GOSPODARZE WARSZTATU
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BUDOWA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO 
WOKÓŁ PRACOWNICZYCH PLANÓW 
KAPITAŁOWYCH – BARIERY I POMOSTY 

Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 11.15 – 12.30 Columbus AB

MODERATOR

Marcin Piasecki, redaktor serwisów ekonomicznych, Rzeczpospolita

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Małgorzata Bombol, Prof. zw. dr hab., Instytut Rynków i Konkurencji, Kolegium 
Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie 
Marek Kowalski, Wiceprezydent wykonawczy Pracodawcy RP 
Ewa Małyszko, Prezes Zarządu, PFR TFI S.A. 
Małgorzata Rusewicz, Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Towarzystw 
Emerytalnych 
Witold Słowik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
Michał Stępniewski, Wiceprezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów  
Wartościowych S.A.

OPIS DEBATY

Pracownicze Plany Kapitałowe mają poprawić bezpieczeństwo finansowe 
Polaków w okresie emerytalnym, zwiększyć poziom krajowych oszczędności oraz 
wesprzeć rozwój polskiej gospodarki. Realizacja postawionych przed nimi celów 
będzie zależała od poziomu partycypacji, od tego jak wielu pracujących Polaków 
zdecyduje się dodatkowo oszczędzać w ich ramach. Aby zwiększyć szanse na 
powszechność PPK bez wątpienia konieczna będzie szeroka akcja informacyjna 
i edukacyjna, ale na decyzje Polaków wpłyną działania wszystkich interesariuszy 
systemu – państwa, rynku kapitałowego, pracodawców, ekspertów, a także środ-
ków masowego przekazu. Dlatego konieczny jest dialog, poszukiwanie rozwiązań 
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zwiększających zaangażowanie interesariuszy w powodzenie projektu i wspólnej 
perspektywy oceny jego wartości. Sukces PPK mierzony wysokim poziomem 
partycypacji przyniesie znaczące systemowe korzyści zarówno w perspektywie 
mikro- jak i makroekonomicznej.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 » Uwarunkowania społeczne dla długoterminowych oszczędności, potencjał 
i bariery w budowaniu kapitału społecznego.

 » Bariery uczestnictwa pracowników w PPK i strategie ich usuwania (zaufanie 
do państwa i systemu emerytalnego, zaufanie do instytucji finansowych, 
jakość oferty instytucji finansowych, bezpieczeństwo powierzonych środków).

 » Elastyczność rozwiązań PPK uwzględniająca indywidualne preferencje praco-
dawców i pracowników w ramach gromadzenia i wykorzystania długotermi-
nowych oszczędności.

 » Rola interesariuszy PPK w informowaniu i edukowaniu o systemie długoter-
minowych oszczędności (regulator, nadzorca, instytucje finansowe, media, 
pracodawcy).

 » Kluczowe inicjatywy wspierające poziom partycypacji.

GOSPODARZE DEBATY
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WIĘCEJ STARTUPÓW CZY WIĘKSZE 
STARTUPY? 

Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 11.15 – 12.30 Columbus CD

MODERATOR

Przemysław Furlepa, Wiceprezes Zarządu Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 
nadzorujący Obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Marzena Bielecka, Partner Zarządzający, Experior Venture Fund 
Izabela Disterheft, ekspert w zakresie wsparcia rozwoju firm 
Łukasz Młodyszewski, CEO & co-founder at Nightly 
Adam Niewiński, Partner Zarządzający, OTB Ventures 
Małgorzata Walczak, Dyrektor Inwestycyjny, PFR Ventures

OPIS DEBATY

Dyskusja o roli startupów w gospodarce oraz barierach, jakie napotykają w roz-
woju. Startupy to modne hasło, ale produktywność mikrofirm jest najmniejsza, 
więc dla polskiej gospodarki ważne jest, żeby startupy rosły i przechodziły do 
kategorii małych i średnich firm, a niektóre – także do kategorii dużych firm.  
Ilu z nich się to uda, ile z nich przetrwa, jak duże korporacje układają sobie rela-
cje z segmentem startupów, i co państwo może zrobić, by polskie startupy były 
realną siłą gospodarki, a nie tylko modnym sloganem – o tym będą dyskutować 
zaproszeni goście.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 » Perspektywa historyczna: Polska 1989/90 jako „startup nation” – co się 
udało, co się nie udało, czym ówczesna fala przedsiębiorczości różni się od 
obecnej, czy np. Comarch prof. Filipiaka w czasach kilku osób w dwóch poko-
jach na AGH był startupem, tylko że nie było tego modnego słowa?  
Czy startupy były „zawsze”, tylko teraz je tak nazwaliśmy i pojęcie stało 
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się modne? Kiedy można oczekiwać efektów mody na startupy? I ile z nich 
przetrwa, rozwinie się i wzrośnie?

 » Jaki jest polski startup: doprecyzujmy to pojęcie. Jacy ludzie tworzą startupy, 
w jakich branżach startupy są widoczne, czy są sfery gospodarki, w których 
startupów nie ma lub poniosły tam porażkę? Czy mamy już jakieś „success 
story” polskiego startupu? A jednocześnie – jak uniknąć „survivorship bias” 
i pamiętać także o tych, którym się nie powiodło? I czy ciekawsze wnioski 
można wyciągnąć z historii tych, którym się udało, czy tych, którym się nie 
udało?

 » Rola państwa: jak państwo może wesprzeć startupy we wzroście? Czy regu-
lacje UE nie sprawiają, że państwo nie ma jak pomóc startupowi w wejściu 
na wyższy poziom działalności? Jak państwo ma ocenić, który z pomysłów/
startupów jest obiecujący, dobrze rokuje, które branże i pomysły wspierać? 
Czy też wystarczą dobre instytucje i równe zasady gry?

 » Wzrost a ekspansja zagraniczna: Polska to relatywnie duży rynek, co może 
wydawać się zaletą i ułatwieniem dla tutejszych startupów. Ale czy nie jest 
tak, że startup z małego kraju od razu myśli o międzynarodowym produk-
cie i działalności, bo wie, że jego rynek macierzysty jest mały (np. kraje 
bałtyckie), podczas gdy polska firma ma 36 mln potencjalnych klientów 
i nie myśli na początku o zagranicy, co tworzy barierę wzrostu poprzez 
wyjście na nowe rynki?

 » Wielkie firmy i nauka a startupy: czy dużym firmom opłaca się współpraca 
ze startupami? Czy to nie jest wspieranie potencjalnie zabójczej konkuren-
cji? Czy możliwe jest znalezienie sytuacji win-win? A może przeznaczeniem 
startupów jest wchłonięcie przez wielkie firmy, dlatego startupy nie mają jak 
urosnąć? Dużo mówi się o współpracy akademii i biznesu – jaką w tym ukła-
dzie mają do odegrania startupy? Czy mogą one łączyć duży biznes i polską 
naukę dzięki mniejszym rozmiarom czy elastyczności? Czy polskie uczelnie 
i naukowcy są gotowi współpracować ze startupami czy też nie mają ich 
w polu widzenia, skupiając się na korporacjach? A może naukowcy powinni 
zakładać startupy?

GOSPODARZ DEBATY
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CYFROWA REWOLUCJA W ŚWIECIE 
PŁATNOŚCI: GRACZE, INNOWACJE, 
STRATEGIE

Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 11.15 – 12.30 Baltic Panorama

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE

New propositions for open banking 
Jonathan Vaux, Executive Director Innovation and Partnerships, Visa

MODERATOR

Paweł Sołtys, Bonnier Bussiness

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A. 
Jacek Iljin, Dyrektor Banku ds. Sprzedaży i Procesów Biznesowych Bankowości 
Detalicznej, mBank S.A. 
Małgorzata O’Shaughnessy, Dyrektor Zarządzająca regionem Europy  
Środkowo-Wschodniej, Visa 
Wojciech Rybak, Członek Zarządu, Bank Millennium S.A. 
Jonathan Vaux, Executive Director Innovation and Partnerships, Visa 
Szymon Wałach, Dyrektor Pionu Strategii i Transformacji Cyfrowej,  
PKO Bank Polski
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OPIS DEBATY

Wymagający współczesny konsument, rozwój technologii oraz wchodzące w życie 
regulacje powodują, że instytucje finansowe będą konkurować o klientów i ich 
transakcyjność rozwiązaniami prowadzącymi do najlepszego „doświadczenia 
użytkownika”.

Wartością dla instytucji finansowych są nie tylko dane osobowe, możliwość 
x-sellu czy pogłębienia relacji, ale dane wynikające z codziennej transakcyjności 
opartej o przepływy finansowe oraz interakcję z ekosystemem mobilnym (sposób 
autentykacji, połączenie aplikacji finansowych z mediami społecznościowymi, 
wiedza nt. najbliższego otoczenia klienta, itp.).

Postęp technologiczny następuje w tempie geometrycznym, a będzie jeszcze 
szybszy z uwagi na otwarte platformy produktowe co powoduje, że nowi gracze 
mogą prześcignąć dotychczasowych liderów.

PSD2/open banking – wyzwanie czy szansa? Kto zwycięży w tej fascynującej, ale 
coraz bardziej złożonej rzeczywistości? Jakie modele biznesowe wygrają?

GOSPODARZ DEBATY
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MAKROEKONOMICZNY OKRĄGŁY STÓŁ 
EKF – MAPA WYZWAŃ 2018-2021

Forma Czas Sala
debata okrągłego stołu 11.15 – 12.30 Marco Polo E

PROWADZENIE

Marek Rozkrut, Główny Ekonomista, EY

Celem debaty jest stworzenie makroekonomicznej mapy wyzwań. Podczas 
dyskusji zostaną przedstawione prognozy wybranych wskaźników dla polskiej 
gospodarki w horyzoncie do 2021, opracowane w ramach badania przeprowadzo-
nego przez Europejski Kongres Finansowy. Oprócz prognoz, badanie EKF ma na 
celu identyfikację zagrożeń dla koniunktury gospodarczej i stabilności systemu 
finansowego oraz wskazanie kluczowych pożądanych działań w krajowej polityce 
gospodarczej.

WŚRÓD UCZESTNIKÓW DEBATY

Rafał Benecki, Główny Ekonomista, Dyrektor Biura Analiz Makroekonomicznych, 
ING Bank Śląski S.A. 
Marcin Mrowiec, Główny Ekonomista, Dyrektor Biura Analiz Makroekonomicz-
nych, Bank Pekao S.A. 
Grzegorz Maliszewski, Główny Ekonomista, Bank Millennium S.A. 
Marta Petka-Zagajewska, Kierownik Zespołu w Departamencie Analiz 
Ekonomicznych, PKO Bank Polski 
Paweł Radwański, Główny Ekonomista, Raiffeisen Bank Polska S.A. 
Grzegorz Sielewicz, Główny Ekonomista, Coface 
Małgorzata Kleniewska-Wodtke, Prezes Zarządu, Fitch Polska S.A. 
Kamil Liberadzki, Profesor, Zakład Finansów Przedsiębiorstw, Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie 
Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
Marcin Petrykowski, Dyrektor Zarządzający Zespołu Klientów Strategicznych – 
Europa, Bliski Wschód i Afryka, S&P Global Ratings
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JAK FINANSOWAĆ MIESZKALNICTWO 
W POLSCE?

Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 11.15 – 12.30 Marco Polo F

MODERATOR

Paweł Preuss, Head of Financial Risk Management, FSO Advisory Poland

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE

Rafał Kozłowski, Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Finansów  
i Rachunkowości, PKO Bank Polski

WŚRÓD GOŚCI DEBATY

Włodzimierz Stasiak, Wiceprezes Zarządu, BGK Nieruchomości S.A. 
Maciej Drozd, Wiceprezes Zarządu, Echo Investment S.A. 
Mirosław Boda, Prezes Zarządu, ING Bank Hipoteczny S.A. 
Rafał Kozłowski, Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Finansów 
i Rachunkowości, PKO Bank Polski 
Paweł Flak, Associate Partner, Financial Risk management, FSO Advisory Poland

OPIS DEBATY

Dobra koniunktura konsumencka, wzrost dochodów gospodarstw domowych 
i koniunktura na rynku pracy przy utrzymujących się niskich stopach procento-
wych – wszystko to działa na korzyść rynku mieszkaniowego w Polsce. Jednakże 
w obliczu utrzymującej się ogromnej luki mieszkaniowej i determinacji rządu 
w zakresie realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego zapotrzebowanie 
na finansowanie nieruchomości mieszkaniowych pozostaje na wysokim poziomie. 
Sprzyjać będzie temu rosnąca rola rynku wynajmu mieszkań. Program Mieszkanie 
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Plus, Pracownicze Plany Kapitałowe oraz wznowiona inicjatywa legislacyjna 
w zakresie tzw. REIT-ów to nowe możliwości w zakresie finansowania  
nieruchomości.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 » Jak sfinansować deficyt zasobu mieszkaniowego w Polsce?

 » Skąd pozyskać bezpieczne dla systemu finansowego i gospodarki,  
zrównoważone i długoterminowe finansowanie? 

 » Jaka rolę mogłyby odegrać w zamknięciu tej luki banki hipoteczne? 

 » Pracownicze Plany Kapitałowe i ich potencjalna rola w finansowaniu rynku 
nieruchomości mieszkaniowych

 » REIT-y jako nowy wehikuł akumulacji długoterminowych oszczędności 
Polaków

 » Czy Unia Rynków Kapitałowych mająca na celu m.in. harmonizację rynku 
listów zastawnych w Europie będzie istotnym impulsem rozwoju listów 
zastawnych? 

Debata poświęcona będzie promowaniu stabilnych źródeł finansowania nieru-
chomości mieszkaniowych. Jej celem będzie sformułowanie postulatów i zachęt 
wspierających długoterminowe inwestowanie, rozwój rynku listów zastawnych 
i rynku kredytów hipotecznych oprocentowanych stałą stopą procentową.

GOSPODARZE DEBATY
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Forma Czas Sala
prezentacja  11.15 – 11.45 James Cook

Robert Mitraszewski, Advisor of the Board/Chief Technology Officer, 
Relyon IT Services 

przedstawi zasady wyboru technologii, która umożliwia:

 » szybkie wdrożenie biznesowe

 » niskie koszty uruchomienia

 » niskie i skalowalne koszty utrzymania

 » skuteczną i efektywną transformację biznesu 

GOSPODARZ

DIGITALIZACJA VS PAPER-OUTYZACJA 
SZ TUK A W YBORU TECHNOLOGII PROWADZ ĄC A DO EFEKT Y WNE J 
I INNOWAC YJNE J TR ANSFORMAC JI BIZNESU NA PRZ YKŁ ADZIE 
WDROŻEŃ SYSTEMU DOCUSIGN
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W JAKI SPOSÓB INSTYTUCJE FINANSOWE 
MOGĄ WYGRAĆ WALKĘ O KLIENTA NA 
CORAZ BARDZIEJ KONKURENCYJNYM 
RYNKU?

Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 13.45 – 15.00 Columbus AB

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE ORAZ PROWADZENIE DEBATY

Jerzy Kalinowski, doradca zarządu KPMG w Polsce

Wstępem do dyskusji będzie podsumowanie głównych wniosków z analiz KPMG 
na temat postrzegania przez konsumentów ich doświadczeń klienckich w korzy-
staniu z usług finansowych oferowanych przez kluczowe marki z branży usług 
finansowych.

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Cezary Kocik, Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Detalicznej, mBank S.A. 
Magdalena Macko, ekspert ds. customer experience 
Piotr Marciniak, Managing Director, Digital and Mobile, BGŻ BNP Paribas S.A. 
Clive Ryan, Regional Director CEE, Facebook 
Szymon Wałach, Dyrektor Pionu Strategii i Transformacji Cyfrowej,  
PKO Bank Polski 

OPIS DEBATY

W świecie cyfrowym konsument ma coraz większe możliwości wyboru oferty 
usług finansowych, coraz częściej bazując na opinii swoich znajomych względ-
nie innych osób, które są powszechnie dostępne w Internecie. Z tego powodu 
skłonność do rekomendacji danej instytucji finansowej przez konsumenta, która 
wyraża jak konsument ocenia swoje doświadczenia konsumenckie z tym bankiem, 
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staje się kluczową miarą działań ukierunkowanych za spełnienie oczekiwań 
klientów. Jak pokazują analizy KPMG polscy konsumenci dość krytycznie oceniają 
swoje dotychczasowe doświadczenia z markami instytucji finansowych w Polsce. 
W sytuacji postępującej dynamicznej cyfryzacji polskiego rynku konsumenckiego, 
zwycięzcami na rynku będą te banki, które najlepiej zrozumieją potrzeby i oczeki-
wania konsumentów, zapewniając im w ten sposób doświadczenia porównywalne 
ze sposobem obsługi oferowanym obecnie przez liderów świata cyfrowego. 
Celem sesji jest dyskusja działań jakie powinny podjąć polskie instytucje finan-
sowe, żeby lepiej spełnić oczekiwania klientów co pozwoli im w perspektywie 
spodziewanego wzrostu konkurencji po wdrożeniu dyrektywy PSD2 wzmocnić 
pozycję rynkową.

GOSPODARZE DEBATY
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JAK WSPIERAĆ POLSKI E-COMMERCE 
W ZAGRANICZNEJ EKSPANSJI?

Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 13.45 – 15.00 Columbus CD

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Jan Michalski, partner, Lider ds. Salesforce.com, Lider sektora TMT, Deloitte 
Maciej Żurawek, Dyrektor Departamentu Rozwoju Produktu i Wsparcia 
Sprzedaży, Citi Handlowy 
Jarosław Sokolnicki, Head of Industry Solutions, Microsoft

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 » Co jest potrzebne, żeby polska e-firma mogła z sukcesem pozyskiwać klien-
tów za granicą?

 » Jak cyfryzacja ułatwia ekspansję międzynarodową? W jaki sposób cyfrowy 
marketing, handel elektroniczny i cyfrowa obsługa klienta ułatwią ekspansję 
na nowe rynki?

 » Sektor usług finansowych partnerem swoich klientów w ekspansji na rynki 
zagraniczne.

 » Co może zrobić Państwo a co inni interesariusze, żeby wspomóc dynamiczną 
„internacjonalizację” polskich e-firm?

GOSPODARZ DEBATY
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DMUCHAWCE A BANKOWOŚĆ – JAK IDEA 
BANKOWOŚCI OTWARTEJ MA SZANSE 
ROZPRZESTRZENIĆ SIĘ NA RYNKU?

Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 13.45 – 15.00 Baltic Panorama

MODERATOR

Piotr Chęciński, dziennikarz ekonomiczny

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE

Dariusz Nehrebecki, Wiceprezes, Zespół ds. Strategii i Rozwoju modeli  
biznesowych w Mastercard Europe

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Bartosz Berestecki, Regional Legal And Compliance Director PayU, członek 
zarządu PAYU S.A. 
Joanna Erdman, Dyrektor ds. Kluczowych Projektów w Zakresie Produktów 
i Usług Podstawowych, mBank S.A. 
Bruno Ferreira, Dyrektor Zarządzający Pionem Rozwoju Korporacyjnego, Alior 
Bank S.A. 
Paweł Gąsiorowski, Dyrektor Zarządzający, Departament Dystrybucji Bankowości 
Detalicznej, Bank Pekao S.A. 
Tomasz Owczarek, Doradca ds. strategii i projektów kluczowych w polskim 
oddziale Mastercard Europe 
Grzegorz Pawlicki, Dyrektor Biura Innowacji w Departamencie Strategii 
i Innowacji, PKO Bank Polski 
Robert Trętowski, Wiceprezes Zarządu, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
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OPIS DEBATY

Era bankowości otwartej zbliża się wielkimi krokami. Przebuduje modele bizneso-
we i status quo całej branży finansowej, podobnie jak koncepcja sharing economy 
zrewolucjonizowała sektory turystyki czy transportu. Zmiany, jakie przyniesie 
bankowość otwarta, będą daleko idące i będą dotyczyć wielu obszarów. Podobnie 
jak dmuchawce, których nasiona wiatr rozsiewa szeroko i niesie w odległe miej-
sca, do których open banking porównała Faith Reynolds, niezależna ekspertka 
w obszarze usług finansowych.

Nieuchronność tych zmian wynika nie tylko z wymogów PSD2, ale też z rewolucji 
technologicznej, która kształtuje oczekiwania klientów. Dla banków ten nowy 
model to nie tylko wyzwanie, ale też duża szansa. Pozwala im bowiem jeszcze 
lepiej poznać swoich klientów, zaoferować im nowe rodzaje usług i stać się ich 
„bramą” do świata finansów. Czy z niesionych wiatrem nasion dmuchawców wyro-
sną banki nowej generacji, bardziej konkurencyjne, cyfrowe, działające sprawniej 
w oparciu o duże zbiory danych?

Pełne wykorzystanie potencjału, jaki niesie świat bankowości otwartej dla 
poszczególnych graczy może wymagać stworzenia rozwiązań, które zapew-
nią bezpieczeństwo działania całego ekosystemu (a w szczególności środków 
i danych klientów) i jego operacyjną efektywność. Tylko wtedy możliwe będzie 
wygenerowanie dodatkowej wartości dla konsumenta. W tym kontekście wdroże-
nie Polish API to dopiero pierwszy krok. W kolejnych etapach banki będą musiały 
zmierzyć się z zupełnie nowymi zjawiskami z zakresu zarządzania ryzykiem, 
obiegu danych, UX, czy obsługi klienta.

Podczas debaty będziemy rozmawiać o tym, jak przygotować się na nadchodzące 
zmiany, żeby umożliwić wykorzystanie szans, jakie stwarza nadchodząca era 
otwartej bankowości. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak już dziś pod-
chodzić do wyzwań, które nieuchronnie pojawią się w najbliższych latach, żeby 
być gotowym na nową rzeczywistość. Podzielimy się również doświadczeniami 
z innych rynków, gdzie mamy już przykłady efektywnego wdrożenia zaczątków 
bankowości otwartej.
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KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 » Jak instytucje finansowe mogą przygotować się na open banking, żeby sku-
teczniej konkurować z firmami technologicznymi? Jaką rolę będą odgrywać 
same firmy technologiczne?

 » Jakiego rodzaju nowe wyzwania stwarza dla polskiego sektora finansowa 
bankowość otwarta?

 » Jakie kwestie dotyczące bezpieczeństwa transakcji i obiegu danych należy 
brać pod uwagę już dzisiaj?

 » Czy jest miejsce na budowę infrastruktury, która ułatwiłaby graczom zarzą-
dzanie ryzykiem związanym z otwartą bankowością?

 » Jakie są podstawowe problemy ekosystemu bankowości otwartej i czego mo-
żemy się nauczyć z innych rynków pod względem potencjalnych rozwiązań?

 » Jak będzie ewoluować Polish API? Czy współpraca w ramach branży banko-
wej może objąć też nowe obszary?

GOSPODARZ DEBATY
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TECHNOLOGICZNY OKRĄGŁY STÓŁ 
EKF – MAPA WYZWAŃ DLA SEKTORA 
BANKOWEGO 2018-2021

Forma Czas Sala
debata okrągłego stołu 13.45 – 15.00 Marco Polo E

PROWADZENIE

Piotr Alicki, Prezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

Strategia i pozycja sektora bankowego jest silnie powiązana z technologią IT. 
W związku z dynamicznymi trendami, kształtującymi realia funkcjonowania 
banków zarówno pod kątem regulacji jak i tempa rozwoju technologii, coraz 
istotniejszą kwestią staje się opracowanie mapy wyzwań IT. 

Identyfikacja zagadnień najsilniej wpływających na IT w sektorze bankowym 
w horyzoncie kolejnych kilku lat, pozwoli na wypracowanie rekomendacji – 
zarówno dla sektora bankowego, jak i dla administracji rządowej – dotyczących 
rodzaju i zakresu wspólnych działań jakie powinny być podjęte sektorowo 
lub z perspektywy niezbędnego wsparcia rządowego. Dyskusja, mapa wy-
zwań oraz rekomendacja, opracowana po debacie, dotyczyć będą horyzontu 
lat 2018-2021.

WŚRÓD UCZESTNIKÓW DEBATY

Justyna Kesler, Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A. 
Michał Lehmann, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.  
Adam Marciniak, Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski  
Jaromir Pelczarski, Wiceprezes Zarządu, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 
Michał Plechawski, Dyrektor Zarządzający ds. Informatyki i Technologii, mBank S.A. 
Feliks Szyszkowiak, Wiceprezes Zarządu, Bank Zachodni WBK S.A.
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KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Propozycje działań sektorowych/ponadsektorowych lub rządowych, zakresu 
wsparcia legislacyjnego (np. standardy współpracy BCC z organami państwowymi), 
kwestie wsparcia rządowego dla bardziej elastycznych form zatrudnienia, preferen-
cyjne warunki dla firm oferujących pracownikom zatrudnienie etatowe, zapewnie-
nie równowagi legislacyjnej sektora bankowego versus fintech i inne podmioty, 
a w szczególności globalne koncerny (GAFA).
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BEZPIECZEŃSTWO POLAKÓW NA 
RYNKACH FINANSOWYCH

Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 13.45 – 15.00 Marco Polo F

MODERATOR

Łukasz Korycki, Zastępca Redaktora Naczelnego, Puls Biznesu

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE

Ignacy Morawski, Dyrektor SpotData

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej S.A. 
Przemysław Gdański, Prezes Zarządu, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 
Jakub Machnik, Członek Zarządu, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
Agnieszka Wachnicka, Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego, 
Biuro Rzecznika Finansowego 
Marcin Żuchowski, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ryzyka Kredytowego,  
Provident Polska

OPIS DEBATY

Wzrost długu gospodarstw domowych oddziałuje na gospodarkę na dwa spo-
soby. Z jednej strony, dostęp do kredytu zapewnia gospodarstwom możliwość 
łatwiejszej realizacji wydatków konsumpcyjnych i inwestycyjnych, co podnosi ich 
dobrobyt. Z drugiej strony, nadmierne zadłużenie może prowadzić do niewypła-
calności, która ma negatywny i długotrwały wpływ na produktywność i dobrobyt 
ludzi, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do kryzysów finansowych.
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Polska znajduje się obecnie w punkcie, w którym dostęp do kredytu i zadłużenie 
obywateli są na poziomie idealnie równoważącym szanse i ryzyka. A jakie są 
prognozy na przyszłość?  Ile jest jeszcze miejsca na bezpieczny wzrost zadłuże-
nia? Jak bezpieczny jest dziś obywatel pod względem finansowym? Jak regulacje 
chronią obywateli i jak zmieniało się to w ostatnich latach? Jakie są najważniejsze 
wyzwania regulacyjne na przyszłość?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 » Czy Polacy mogą się dziś czuć bezpiecznie pod względem finansowym?

 » Jak na przestrzeni lat zmieniał się regulacje dotyczące rynku finansowego 
i jakie przepisy powinniśmy wprowadzać. A może trzeba dać więcej wolności 
zarówno klientom jak i instytucjom finansowym?

 » Nowe produkty na rynkach finansowych. Czy Polacy potrafią odróżniać uczci-
wych partnerów od naciągaczy?

 » Jak edukować klientów, by nie popadali w nadmierne zadłużenie i rosło ich 
zaufanie instytucji finansowych?

GOSPODARZE DEBATY
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ZRÓWNOWAŻONE INWESTYCJE 
– WARTOŚĆ EKOLOGICZNYCH 
NIERUCHOMOŚCI W POLSCE I NA ŚWIECIE

Forma Czas Sala
ogłoszenie wyników konkursu 
i dyskusja

15.30 – 16.45 Columbus CD

PROWADZENIE

Marcin Piasecki, redaktor serwisów ekonomicznych „Rzeczpospolitej”

KONKURS TWÓRCY PRZESTRZENI

Rynek nieruchomości w Polsce bije rekordy w wielu kategoriach. Ważne, by w tej 
inwestycyjnej i sprzedażowej gorączce nie zagubić kluczowej kwestii. Budynki – 
i szerzej, przestrzeń – powinny być, niezależnie od pełnionej funkcji, przyjazne 
ludziom i środowisku. Inwestycje powinny wpisywać się w ideę zrównoważonego 
rozwoju miast, czyli ośrodków kultury i nauki, przemysłu i produktywności, 
gdzie rodzą się nowe pomysły i więzi społeczne. Tym się kierowaliśmy, inicjując 
konkurs „Twórcy przestrzeni”. Inicjatywa „Rzeczpospolitej”, Heritage Real Estate 
i Centrum Myśli Strategicznych objęta patronatem Banku Światowego – ma na 
celu wyróżnienie inwestorów i deweloperów, którzy wyznaczają na polskim ryn-
ku nieruchomości nowe standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju, stosują 
rozwiązania proekologiczne oraz uwzględniają potrzeby społeczne.

DYSKUS JA O OPŁ AC ALNOŚCI INWESTOWANIA W ZIELONE 
NIERUCHOMOŚCI POŁ ĄCZONA Z WRĘCZENIEM NAGRÓD 
W KONKURSIE T WÓRC Y PRZESTRZENI
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DYSKUSJA Z UDZIAŁEM

Macieja H. Grabowskiego, Centrum Myśli Strategicznych 
Michała Cebuli, Heritage Real Estate

oraz laureatów konkursu „Twórcy Przestrzeni” reprezentujący deweloperów 
i inwestorów z rynku nieruchomości komercyjnych, mieszkaniowych oraz uży-
teczności publicznej.

GOSPODARZE DEBATY
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POLSKA CYFROWA – CYFROWI POLACY

Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 15.30 – 16.45 Baltic Panorama

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE

Cyfrowe pokolenie – Jak zmieniające się oczekiwania Polaków wpływają 
na rozwój e-usług? 
Jakub Bojanowski, Partner, Deloitte

MODERATOR

Krzysztof Rzyman, Radio Kampus

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Jakub Bojanowski, Partner Deloitte 
Karol Mazurek, Dyrektor Zarządzający, Accenture Polska 
Bartłomiej Nocoń, Dyrektor Biura Bankowości Elektronicznej, Bank Pekao S.A. 
Grzegorz Pawlicki, Dyrektor Biura Innowacji w Departamencie Strategii 
i Innowacji, PKO Bank Polski 
Wojciech Rybak, Członek Zarządu, Bank Millennium S.A. 
Robert Trętowski, Wiceprezes odpowiedzialny za Obszar Rozwoju Systemów 
i Sektor Publiczny, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 
Dominik Wójcicki, Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej, 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 

SPOJRZENIE Z PERSPEKT Y W Y KLIENTA I OBY WATEL A NA REALIA 
FUNKC JONOWANIA W ŚWIECIE WIRTUALNYM, W KONTEKŚCIE 
DYREKT Y W Y PSD2 I NOW YCH ALIANSÓW W SEKTORZE BANKOW YM
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OPIS DEBATY

Według rankingu Inclusive Internet Index* Polska należy do 10 najbardziej 
rozwiniętych państw na świecie pod względem tzw. włączenia internetowego 
(badane kategorie: dostęp do internetu, cena, jakość lokalnych treści i umiejęt-
ność korzystania z sieci). Mamy zatem – jako społeczeństwo – dużą gotowość 
do funkcjonowania w trybie on-line. To jeden z podstawowych elementów 
gwarantujących powodzenie wdrażania szeroko pojętej idei cyfrowego państwa. 
Aby można było urzeczywistnić faktyczny ‘skok cywilizacyjny’ w tym obszarze, 
na poziomie zarówno sektora prywatnego jak i publicznego, trzeba zastosować 
narzędzia, które pozwolą na digitalizację całych procesów, z którymi w sieci może 
mieć do czynienia klient i obywatel. Czy jesteśmy na to gotowi? Kiedy dostępne 
będą kompleksowe rozwiązania? Kto i w jaki sposób może je dostarczyć? Jaki 
kontekst lokalnie tworzą regulacje europejskie?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 » Wyzwania i ryzyka związane z wprowadzeniem dyrektywy PSD2 oraz nowych 
rozwiązań (np. mojeID), w kontekście cyberbezpieczeństwa. 

 » Rola państwa we wspieraniu postępu technologicznego. Jak wygląda Polska 
w kontekście zaawansowania procesów digitalizacyjnych w porównaniu do 
innych państw? Na ile współpraca z sektorem bankowym może usprawnić 
wdrażanie usług cyfrowych?

 » Czy zdalne potwierdzanie tożsamości jest paszportem do „cyfrowego życia”?

 » Banki a PSD2 – czy dyrektywa jest szansą na zrównoważony rozwój sektora? 
Jak zadbać o bezpieczeństwo danych i zaufanie klientów w nowych realiach 
rynkowych?

 » Jak budować synergie między sektorami stawiającymi na rozwój 
gospodarki 4.0?

GOSPODARZ DEBATY

* http://forsal.pl/biznes/aktualnosci/artykuly/1109133,inclusive-internet-index-2018-polska- 
-w-swiatowej-czolowce.html
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DEBATA PREZESÓW. MAPA WYZWAŃ 
PRZED SEKTOREM BANKOWYM

Forma Czas Sala
debata okrągłego stołu 15.30 – 16.45 Marco Polo E

MODERATORZY

Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego  
Kongresu Finansowego 
Iwona Kozera, Partner EY, Lider Doradztwa Biznesowego, Europa Centralna 
i Południowo-Wschodnia

WŚRÓD UCZESTNIKÓW DEBATY

Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A. 
Przemysław Gdański, Prezes Zarządu, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 
Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu, PKO Bank Polski 
Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu, Bank Handlowy w Warszawie S.A. 
Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu, mBank S.A. 
Katarzyna Sułkowska, Prezes Zarządu, Alior Bank S.A. 

OPIS DEBATY

Celem debaty jest omówienie przez zaproszonych panelistów bieżących wyzwań 
sektora bankowego oraz przedstawienie autorskich koncepcji na temat hierar-
chii tych wyzwań. Podczas debaty podejmiemy próbę przedstawienia syntezy 
wyzwań sektora bankowego wskazanych przez Prezesów największych banków. 
Dodatkowo przedstawiona zostanie ocena rzeczywistego wpływu na sektor 
finansowy wyzwań zgłoszonych przez Prezesów w poprzednich latach, dokonana 
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przez panel ekspertów EY. Debata ta z udziałem Prezesów największych banków 
odbywa się już po raz czwarty i wpisała się na stałe w program EKF.

GOSPODARZ DEBATY
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RYNEK FINANSOWY – CZY PIENIĄDZ 
WYKLUCZA ETYKĘ?

Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 15.30 – 16.45 Marco Polo F

MODERATOR

Krzysztof Jedlak, Redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Maciej Kurzajewski, Dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych Urzędu Komisji 
Nadzoru Finansowego 
Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich 
Patrycja Rogowska-Tomaszycka, Członek Zarządu ds. Korporacyjnych,  
Provident Polska 

OPIS DEBATY

Rynek finansowy jest krwiobiegiem gospodarki. Im zdrowszy, tym zdrowsza eko-
nomia. Jak w rzadko której branży liczą się tu: odpowiedni zwrot z kapitału, wyso-
ka rentowność, umiejętne zarządzanie ryzykiem, skuteczna sprzedaż. Co jeszcze 
ma znaczenie? Czy w świecie pieniądza jest miejsce na wartości? Czy zysk może 
czasem ustąpić miejsca etyce? Od czasu do czasu krwiobieg gospodarki mierzy 
się – także w Polsce – z różnymi infekcjami, chorobami, zaburzeniami i przypa-
dłościami, zazwyczaj spektakularnymi. Niedyspozycje rynku mają różne nazwy. 
Były, są i będą. Ale – jak w medycynie – nie jesteśmy wobec nich całkiem bezrad-
ni. Jakie powinny być proporcje efektywności i uczciwości lub przyzwoitości?
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KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 » Czy pogoń za zyskiem i wysoką marża okazuje się zgubna dla instytucji  
finansowych?

 » Walka o nowego klienta i zapominanie o starym – zagrożeniem 
dla wiarygodności 

 » Jakie wnioski zostały wyciągnięte z dotychczasowych kłopotów instytucji? 

 » Nowe, importowane regulacje – poprawa realna czy fikcyjna 

 » Czy potrzebujemy polskiego odpowiednika FCA?

GOSPODARZ DEBATY
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NEW NORMAL. RADYKALNE INNOWACJE – 
TRENDY | TRANSFORMACJA | CZŁOWIEK

Forma Czas Sala
debata & networking od 15.15 Tarasy w siedzibie Blue 

Media S.A., Dom Zdrojowy 
(wejście od strony Molo 
Boutique)

WYSTĄPIENIE I DYSKUSJA

Zuzanna Skalska, partner zarządzający 360Inspiration, analityk trendów 
w obszarze innowacji, designu i biznesu. Urodzona w Polsce, od 26 lat mieszka 
w Holandii. Od 2003 roku współorganizuje Dutch Design Week w Eindhoven. 
Wykładowca na Uniwersytecie TU/e w Eindhoven i na Parsons School of Design 
w Nowym Jorku. Członek zarządu Holenderskiego Instytutu Wnętrz i rady inno-
wacji Holenderskiego Stowarzyszenia Handlu Detalicznego. Współzałożycielka 
School of Form (SOF) w Poznaniu.

OPIS DEBATY

Aby rozpocząć innowacje w swoim biznesie zarządzający musi umieć wyjść poza 
swoją strefę komfortu. Często jest to dla niego prawdziwy skok w przepaść. 
Wymaga pogodzenia się z sytuacją, w której nie ma jasnych odpowiedzi na 
pojawiające się nieustannie pytania. Etap ten wymaga odwagi, mentalnej otwar-
tości na zmiany i chęci do nauki. Świadomość nadchodzących trendów pomaga 
wyrwać się z tej niepewności. Nie chodzi przy tym o trendy rozumiane jako 
zmiany rynkowe inspirowane działaniami marketingowo sprzedażowymi. O tego 
rodzaju trendach piszą magazyny modowe czy pisma kobiece. Trendy strate-
giczne bo o takich będzie tutaj mowa, oznaczają dla biznesu przede wszystkim 
głębokie zmiany w świadomości, odsłaniają nowe obszary wiedzy, nieoczywiste 
informacje pobudzające wyobraźnię do nowych pomysłów rozwojowych firmy. 

UDZIAŁ NA PODSTAWIE Z APROSZEŃ
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Przede wszystkim trend jest niczym innym jak kij włożony w mrowisko. Generuje 
nieoczywiste połączenia idei, daje ekstremalne możliwości. Rozpoznanie i zna-
jomość nadchodzących trendów może być rzeczywistym motorem transformacji 
przedsiębiorstw.

„Potrzeba pewnej dyscypliny mentalnej, aby móc spojrzeć na rynek, który jeszcze 
nie istnieje” Scott Anthony

Po debacie zapraszamy na koktail i networking podczas wspólnego oglądania 
inauguracyjnego meczu polskiej reprezentacji podczas Mistrzostw Świata w Piłce 
Nożnej Polska – Senegal

GOSPODARZ DEBATY

www.bluemedia.pl/ekf
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MORAL HAZARD PLAGĄ 
WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

Forma Czas Sala
dyskusja 21.30 – 22.30 Vinoteque

MODERATOR

Wojciech Paprocki, Profesor, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

UCZESTNICY

Mirosław Gronicki, niezależny ekspert, Minister Finansów w latach 2004-2005 
Jerzy Hausner, Profesor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
Leszek Pawłowicz, Profesor, Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego  
Andrzej Rzońca, Profesor, Główny Ekonomista Platformy Obywatelskiej

OPIS DEBATY

Żyjemy w świecie, w którym moral hazard* jest praktyką stosowaną przez elity 
społeczne, w tym polityków, a także przez top inwestorów i menedżerów. Do 
tej praktyki dołączają także poszczególne grupy społeczne oddając swój głos 
w wyborach i referendach bez przemyślenia skutków swoich decyzji.

Choć jest to zjawisko niechciane, moral hazard stał się trwałym elementem 
aktywności społeczno-gospodarczej. Jego mechanizm wywołuje trzy negatywne 
skutki:

 » przyczynia się do pogłębiania dysproporcji dochodowych zarówno w spo-
łeczeństwie, jak i między podmiotami gospodarującymi,

WIECZORNA DYSKUS JA O SPOŁECZNO-GOSPODARCZ YCH SKUTK ACH 
MORAL HAZARD
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 » osłabia skuteczność działania mechanizmu rynkowego, gdyż kreuje 
pozasystemową ochronę dla niektórych podmiotów, które tracą zdolność 
do regulowania swoich zobowiązań,

 » przyczynia się do wzrostu frustracji społecznej, gdy społeczeństwo 
dostrzega bezkarność elit politycznych i biznesowych.

Środowiska opiniotwórcze, w tym liderzy biznesu, stoją przed wyzwaniem wy-
kreowania i wprowadzenia w życie rozwiązań, które zapobiegałyby, a co najmniej 
ograniczyły zasięg praktyk określanych jako pokusa nadużycia (moral hazard). 
Celem jest zapewnienie we współczesnym świecie ładu, który uzyska akceptację 
społeczną. 

Na rynkach globalnych obserwowany jest rozwój operatorów wirtualnych 
platform, aktywnych zarówno w sferze społecznej jak i gospodarczej. Są oni 
uznawani za najbardziej innowacyjnych przedstawicieli gospodarki cyfrowej. Ich 
powiązania z elitami społecznymi i gospodarczymi zasługują na szczególną uwa-
gę. Istnieje podejrzenie, iż zjawisko moral hazard przybiera nowe formy i mnożą 
się negatywne skutki jego występowania.

Podczas debaty uwzględnione będą propozycje podejmowania pozytywnych 
działań społecznych i gospodarczych, które zostały opisane w Publikacji Euro-
pejskiego Kongresu Finansowego pt. Polski archipelag rozwoju w warunkach 
globalnej niepewności.

GOSPODARZ DEBATY

* http://forsal.pl/biznes/aktualnosci/artykuly/1109133,inclusive-internet-index-2018-polska- 
-w-swiatowej-czolowce.html
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NOWY TREND: KOBIETY NA 
NAJWYŻSZYCH SZCZEBLACH 
ZARZĄDZANIA. TRWAŁA ZMIANA 
KULTURY ORGANIZACJI?

Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 09.00 – 10.15 Columbus CD

MODERATOR

Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego 
Kongresu Finansowego

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE

Agnieszka Maciejewska, Prezes Zarządu, Fundacja Liderek Biznesu

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Roksana Ciurysek-Gedir, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A. 
Andrzej Jacaszek, Wydawca HBR Polska, Wiceprezes ICAN Institute 
Iwona Kozera, Partner EY, Lider Doradztwa Biznesowego, Europa Centralna 
i Południowo-Wschodnia, Fundator Fundacji Liderek Biznesu 
Małgorzata O’Shaughnessy, Dyrektor Zarządzająca Regionem Europy 
Środkowo-Wschodniej, Visa 
Katarzyna Sułkowska, Prezes Zarządu, Alior Bank S.A.

DEBATA FUNDAC JI LIDEREK BIZNESU
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OPIS DEBATY

Fundacja Liderek Biznesu prowadzi od kilku lat badania dynamiki zmian liczby 
kobiet w zarządach i w radach nadzorczych w Polsce. W obecnym okresie niezwy-
kle szybkich zmian otoczenia biznesowego, technologicznego oraz oczekiwań 
pracowników, styl przywództwa kobiet jest uznawany za niezwykle cenny dla 
sukcesu organizacji. Pomimo tego liczba kobiet zarządzających pozostaje niewiel-
ka.  Wobec faktu, że kobiet w sektorach technologicznych jest mało, udział kobiet 
w zarządzaniu może się jeszcze zmniejszyć. 

Chcemy rozmawiać podczas panelu o sukcesach kobiet. Pokazać, że kobiety 
otwierają nowe możliwości, są bardzo dobre w komunikacji i pracy w między-
narodowym otoczeniu. Kobiety są też nastawione na poszukiwanie konsensusu, 
są otwarte na innowacje, motywowanie pracowników, adaptację organizacji do 
zmian oczekiwań pracowników.  Dlatego styl przywództwa kobiet i ich udział 
w zarządzaniu dla wielu organizacji jest krytycznym czynnikiem sukcesu.

GOSPODARZ DEBATY
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W JAKI SPOSÓB MOŻNA POMÓC POLSKIM 
FINTECHOM W ODNIESIENIU SUKCESU?

Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 09.00 – 10.15 Baltic Panorama

MODERATOR

Jerzy Kalinowski, doradca zarządu KPMG w Polsce

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE

Benjamin Malka  
Prezentacja izraelskiego fintechu Personetics, który odniósł ogólnoświatowy 
sukces rynkowy dotycząca czynników dzięki którym spółka odniosła spektakular-
ny sukces międzynarodowy. 

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Michał Bolesławski, Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A. 
Jacek Figuła, Szef Strategii i Sprzedaży, Billon 
Krzysztof Konopiński, Partner, MCI Capital/PEM 
Benjamin Malka, Personetics 
Jarosław Mastalerz, Managing Partner, mAccelerator 

OPIS DEBATY

Fintechy są w tej chwili źródłem głównych innowacyjności i wzrostu konkuren-
cji na rynku bankowym. Innowacyjność jest w tej chwili jednym z kluczowym 
elementów strategii rozwoju polskiej gospodarki. Polskie banki są powszechnie 
postrzegane jako bardzo zaawansowane we wdrażaniu rozwiązań cyfrowych, ale 
jak na razie żaden polski fintech nie odniósł spektakularnego sukcesu na arenie 
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polskiej ani tym bardziej międzynarodowej. Celem dyskusji będzie znalezienie 
odpowiedzi na pytanie co można zrobić, aby wspomóc rozwoju innowacyjnych 
fintechów, które odniosą też sukces poza granicami Polski. 

GOSPODARZ DEBATY
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PRZEDSMAK REWOLUCJI NA RYNKACH 
FINANSOWYCH?  
WSKAŹNIKI STÓP PROCENTOWYCH 
– KONIECZNOŚĆ DOSTOSOWANIA 
DO WYMOGÓW REGULACYJNYCH BMR

Forma Czas Sala
debata okrągłego stołu 09.00 – 10.15 Marco Polo E

MODERATOR

Marta Penczar, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE

Piotr Mielus, Instytut Rynku Finansowego

UCZESTNICY DEBATY

Aleksandra Bluj, Wiceprezes Zarządu, GPW Benchmark S.A. 
Rafał Kozłowski, Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Finansów 
i Rachunkowości, PKO Bank Polski 
Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu, Instytut Rynku Finansowego 
Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
Przemysław Szczygielski, Partner, Deloitte 
Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, 
Członek Komitetu Nadzorczego GPW Benchmark S.A. 
Anna Trzecińska, Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego 
Agnieszka Wachnicka, Dyrektor Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego, Biuro 
Rzecznika Finansowego
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OPIS DEBATY

Manipulacje wykryte przez nadzorców rynków finansowych w roku 2009 na 
stopach referencyjnych LIBOR i EURIBOR doprowadziły do wdrożenia reformy 
wskaźników finansowych i rozporządzenia normującego proces powstawania 
i stosowania wskaźników w instrumentach finansowych (BMR). Określenie wymo-
gów względem procesu obliczania wskaźników i ich wartości informacyjnej jest 
wydarzeniem bez precedensu, coraz silniej oddziałującym na strategie biznesowe 
instytucji finansowych.

Jak wskazują doświadczenia innych krajów europejskich, reforma wskaźników nie 
jest zadaniem łatwym i wiąże się z dużym ryzykiem prawnym, ekonomicznym 
i reputacyjnym.

Polskę prawdopodobnie te ryzyka dotyczą znacznie mocniej niż wiele krajów 
europejskich, z uwagi na ponadprzeciętnie wysoki udział kredytowania opartego 
o zmienne stopy procentowe i wyeksponowanie na ryzyko stosowania wskaźni-
ków referencyjnych. 

Już otwarcie mówi się o zaniechaniu reformy EONIA i LIBOR, a to sugeruje 
wzrastające prawdopodobieństwo braku tych wskaźników. Może to nastąpić 
na przestrzeni najbliższych dwóch lat. Z punktu widzenia uczestników rynku 
oznacza to niezwłoczną konieczność wytworzenia alternatywnych rozwiązań 
i przygotowanie ich wdrożenia. Jednakże możliwość implementacji opracowanych 
rozwiązań istotnie różni się w przypadku podmiotów profesjonalnych i klientów 
indywidualnych. Może również się okazać, że dotychczas stosowane wskaźniki: 
LIBOR, WIBOR, EURIBOR nie będą mogły być stosowane w nowych umowach.

Klienci w Polsce, szczególnie po doświadczeniach z kredytami w CHF, mogą 
wyrażać niezrozumienie dla zmiany dotychczasowego sposobu obliczania opro-
centowania, mogą zakwestionować zarówno prawidłowość stosowania obecnych 
wskaźników, jak i być przeciwni zmianom, które będą proponowane przez sektor 
finansowy.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 » Czy dostosowanie do wymogów BMR oznacza rewolucję na rynkach 
finansowych?

 » Czy rynki są przygotowane do wdrożenia wymogów regulacji BMR? 
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 » Czy ryzyko niemożności używania wskaźników lub zaprzestania ich publikacji 
dotyczy tylko LIBOR i EONIA? Czy EURIBOR i WIBOR są w tym kontekście 
lepiej zabezpieczone?

 » Jakie ryzyka dotkną podmioty stosujące wskaźniki referencyjne stóp procen-
towych, jaki jest wymiar materialny tych ryzyk?

 » Czy sektor finansowy ma argumenty w konfrontacji z konsumentami?  
Czy konsumenci nie poczują się oszukani? Kogo wskażą klienci jako winnego 
tego problemu?

 » Czy możliwe jest zastosowanie rozwiązań z innych krajów? Czy w Polsce 
mamy przygotowany plan działania?

GOSPODARZ DEBATY

 
we współpracy z
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UCZENIE MASZYNOWE (ML) W PROSTYCH 
SŁOWACH I PRZYPADKACH UŻYCIA

Forma Czas Sala
warsztat 09.00 – 10.15 Polskie Smaki

PROWADZĄCY

Krzysztof Borzuchowski, Technology Consulting Senior Manager, Accenture 
Roman Arcea, Senior Program Manager, Google Cloud

OPIS WARSZTATU

 » Współczesne słowa klucze: Sztuczna Inteligencja (AI – Artificial Intelligence), 
Uczenie Maszynowe (ML – Machine Learning) i Głębokie uczenie (DL – Deep 
Learning). Co oznaczają i jak mają się nawzajem do siebie?

 » Sztuczna inteligencja wczoraj i jutro. Jakie nowe możliwości otwiera współ-
czesna technologia i Big Data?

 » Machine Learning w praktyce – przykładowe zastosowania Uczenia Maszy-
nowego w sektorze finansowym.

 » Sztuczna Inteligencja w bankowości. Teraźniejszość czy przyszłość?  
Panel dyskusyjny.

GOSPODARZE WARSZTATU
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STRATEGIA ROZWOJU RYNKU 
KAPITAŁOWEGO

Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 10.45 – 12.00 Columbus AB

MODERATOR

Jacek Fotek, Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Paweł Górecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej, KDPW S.A. 
István Máté-Tóth, Deputy-CEO, Budapest Stock Exchange Ltd. 
Marcin Obroniecki, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku 
Finansowego, Ministerstwo Finansów 
Witold Słowik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
Mariusz Więckowski, Partner Zarządzający, Areto Sp. z o.o. 
Grzegorz Zieliński, Dyrektor EBOR na Polskę i Kraje Bałtyckie 

OPIS DEBATY

Celem debaty jest omówienie aktualnego stanu prac nad strategią rynku 
kapitałowego w Polsce. Wspólne zrozumienie celu, do którego dążymy poprzez 
kreowanie Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego jest kluczowe, aby mogła ona 
odnieść sukces.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 » Dlaczego potrzebna jest Rządowa Strategia Rynku Kapitałowego? 

 » Jak zapewnić, by Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego była sukcesywnie 
wdrażana? 

 » Jakie obszary powinna uwzględniać Strategia? 
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 » Jak zwiększyć rolę rynku długu?

 » Długoterminowe inwestycje obywateli – źródło finansowania wzrostu gospo-
darczego i rozwoju przedsiębiorstw w Polsce

GOSPODARZ DEBATY
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JAK KREOWAĆ MOBILNOŚĆ 
W INTELIGENTNEJ AGLOMERACJI?

Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 10.45 – 12.00 Columbus CD

MODERATOR

Wojciech Paprocki, Profesor, Katedra Transportu, Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE

Jana Pieriegud, Profesor, Katedra Transportu, Szkoła Główna Handlowa  
w Warszawie

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Jerzy Gajewski, Prezes Zarządu, Grupa NDI S.A. 
Bartosz Grucza, Katedra Transportu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
Jacek Karnowski, Wiceprezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego 
Gdańsk-Gdynia-Sopot, Prezydent Miasta Sopotu 
Karina Rembiewska, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Śródmieścia, 
Menadżer Śródmieścia Gdańska

OPIS DEBATY

Na początku XIX wieku w miastach zamieszkiwało niecałe 2,5% ludności, 
w 1950 roku – ok. 30%, na początku XXI wieku liczba mieszkańców miast 
zwiększyła się do prawie 50%. Szacuje się, że w 2050 roku blisko 2/3 mieszkań-
ców globu będzie mieszkało na terenach zurbanizowanych. Miasta i osiedla je 
otaczające generują wiele problemów gospodarczych, społecznych, ekologicz-
nych. W aglomeracjach szuka się rozwiązań tych problemów. 
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Miasta i aglomeracje przyszłości będą coraz bardziej usieciowione (connected), 
stanowiąc złożoną strukturę współzależnych sieci fizycznych i wirtualnych: 
infrastruktury technicznej, powiązań społecznych, interakcji interesariuszy oraz 
cyberprzestrzeni. Zarządzanie miastem będzie zmierzało w kierunku modelu 
„w chmurze” (cloud city). Aglomeracja przyszłości będzie cyfrową platformą 
(City-as-a-Platform, City-as-a-Service), która ułatwi synergię i zapewni interope-
racyjność między poszczególnymi systemami cyberfizycznymi i rozwiązaniami, 
takimi jak: Mobility-as-a-Service (MaaS) czy Energy Network-as-a-Service.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 » Jaki jest potencjał rozwiązań Mobility-as-a-Service? W jakiej perspektywie 
czasowej może nastąpić przełom w tym zakresie w Polsce? Jak na „ścieżce 
dojścia do punktu krytycznego” zapewnić zrównoważoną mobilność miesz-
kańcom aglomeracji? 

 » W jaki sposób specyficzne cechy poszczególnych aglomeracji mogą sprzyjać 
lub ograniczać rozwój nowych koncepcji mobilności?

 » W jaki sposób kształtować infrastrukturę transportową, elektroenergetyczną 
i teleinformatyczną, aby ułatwiła ona w przyszłości rozwój nowych koncepcji 
w aglomeracjach? 

 » Jak się zmieni rola interesariuszy w zarządzaniu zasobami w aglomeracjach?

 » Jak zapewnić cyberbezpieczeństwo w aglomeracjach przyszłości?

GOSPODARZ DEBATY
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TRANSFORMACJA CYFROWA I STRATEGIA 
ZORIENTOWANA NA KLIENTA – 
SPOJRZENIE POZA FRONT OFFICE

Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 10.45 – 12.00 Baltic Panorama

MODERATOR

Leszek Wroński, partner, szef działu usług doradczych w KPMG w Polsce i CEE

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE

Prezentacja KPMG koncentrująca się na tym w jaki sposób funkcja back office 
może wpływać na customer experience oraz co oznacza cyfrowa transformacja 
dla funkcji operacji i back office. Dodatkowo poruszone zostaną kwestie roli 
funkcji IT, ryzyka i compliance jak również kultury organizacyjnej w kontekście 
cyfrowej transformacji.

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A. 
Paweł Jakubik, Polish Cloud Leader (Digital Transformation), Członek Zarządu, 
Microsoft Polska 
Przemysław Furlepa, Wiceprezes Zarządu, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 
nadzorujący Obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej 
Bartosz Zborowski, Dyrektor Departamentu, Departament Innowacji i Płatności, 
Bank Pekao S.A. (tbc)

OPIS DEBATY

Transformacja cyfrowa, której celem jest adaptacja modelu operacyjnego banku 
do dynamicznej cyfryzacji konsumenta, pracowników i możliwości poprawy efek-
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tywności i obniżenia kosztów działania banku w wyniku wdrożenia nowoczesnych 
technologii cyfrowych, jest w tej chwili kluczowym wyzwaniem dla wszystkich 
instytucji finansowych. Cyfryzacja to nie tylko zaoferowanie produktów adre-
sujących potrzeby klientów cyfrowych jak również omnikanałowych systemów 
obsługi klienta cyfrowego. Dużym, często niedocenianym wyzwaniem jest też 
cyfryzacja tzw. back office, dzięki czemu będzie możliwa sprawna i efektywna 
kosztowo obsługa klienta. Istotnym elementem transformacji cyfrowej jest 
również kultura organizacyjna oraz rola ryzyka i compliance w procesie. Celem tej 
sesji ma być dyskusja strategii transformacji cyfrowej, priorytetów w cyfryzacji, 
wyzwań technologicznych oraz ryzyk związanych z cyfrową transformacją.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 » W jaki sposób back office może wpływać na customer experience? 
Zaawansowane cyfrowe możliwości funkcji front-office często znacznie 
przewyższają te w funkcjach back- i middle- office. Banki koncentrując się 
głównie na oferowaniu coraz bardziej innowacyjnych produktów adresują-
cych potrzeby klientów cyfrowych jak również na omnikanałowych syste-
mach obsługi klienta cyfrowego, często nie doceniają szans związanych 
z ogólną poprawą customer experience poprzez optymalizację modelu 
operacyjnego. Często niedoinwestowane funkcje middle- i back-office nie 
są w stanie nadążyć za zaawansowanymi front-office tym samym stwarzają 
ryzyko ograniczonej możliwości do pozyskiwania, utrzymywania i ciągłej 
poprawy satysfakcji klientów.

 » Co cyfrowa transformacja oznacza dla funkcji operacji i back office? 
Banki znajdują się pod ciągłą presją związaną z obniżaniem kosztów opera-
cyjnych. Dla funkcji back-office oznacza to przede wszystkim zwiększanie 
automatyzacji procesów, w tym wykorzystanie digital labor oraz innych 
narzędzi automatyzujących procesy, jak również skoncentrowanie zasobów 
ludzkich na zadaniach eksperckich i podejmowaniu kluczowych decyzji. Wiele 
banków będzie musiało również dostosować swoją architekturę IT koncen-
trując się na rozwiązaniach bardziej skalowalnych wykorzystując możliwości 
technologii cloud. Jednakże przede wszystkim funkcja back-office ma szansę 
stać się głównym ośrodkiem dostarczającym dane w czasie rzeczywistym, 
który wspiera analitykę predykcyjną i podejmowanie kluczowych decyzji. 
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 » “Bi-modal IT” – czy jest to przewaga konkurencyjna czy konieczność w cyfro-
wym świecie? 
W najbliższej przyszłości funkcje IT w bankach będą musiały utrzymy-
wać obecne główne systemy IT, które zapewniają stabilność, wydajność, 
bezpieczeństwo i efektywność kosztową. Jednocześnie funkcja IT musi być 
bardziej „zwinna” i innowacyjna żeby wspierać nowe cyfrowe inicjatywy, 
które kreują przychody i wzrost. W efekcie może dojść do powstania funkcji, 
która jest nazywana „two-speed IT”, „bi-modal IT”, or „hybrid IT”.

 » Cyfrowa kultura organizacyjna – co oznacza i czy jest istotna w cyfrowym 
świecie? 
Z natury cyfrowa transformacja wymaga zmiany modelu operacyjnego i za-
ciera granice między różnymi zespołami i funkcjami. Oznacza to, że kluczo-
wym elementem udanej cyfrowej transformacji jest zintegrowany program 
zmiany kultury organizacyjnej. Zachęcanie do nowatorskiego myślenia na 
wszystkich szczeblach organizacji pozwala ludziom podejmować ryzyko 
i propagować innowacyjne pomysły. W takim środowisku wyzwania cyfrowe 
nie są traktowane jako zagrożenie, ale szansa na stworzenie innowacyjnych 
produktów i usług.

 » Compliance i ryzyko a transformacja cyfrowa  
Postępująca cyfryzacja i automatyzacja pomaga bankom w zapewnieniu 
zgodności regulacyjnej. Banki łączą technologię i wymogi regulacyjne, aby 
skuteczniej rozwiązywać problemy i szybciej reagować na zmieniające się 
zmiany regulacyjne. Ponieważ dotychczasowe systemy nie zostały zapro-
jektowane, aby sprostać coraz większej liczbie regulacji, z którymi banki 
muszą się dziś mierzyć, rozwiązania RegTech pomagają bankom w lepszym 
rozpoznawaniu, monitorowaniu i mitygowaniu ryzyk dzięki wykorzystaniu 
inteligentnych danych, uczenia maszynowego i robotyki.

GOSPODARZE DEBATY

          

20.06.2018

76 EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY



ROLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH 
W KSZTAŁTOWANIU RYNKU 
NIERUCHOMOŚCI W POLSCE 

Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 10.45 – 12.00 Marco Polo E

MODERATOR

Marcin Piasecki, redaktor serwisów ekonomicznych, Rzeczpospolita

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Jacek Bielecki, Doradca Zarządu, BGK Nieruchomości S.A. 
Jacek Łaszek, Profesor SGH i pracownik Departamentu Analiz 
Ekonomicznych NBP (tbc) 
Andrzej Olszewski, Członek Zarządu PKP S.A. 
Jan Pamuła, Prezes, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego 
Andrzej Schleser, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Innowacji, Lasy Państwowe

OPIS DEBATY

Na rynku nieruchomości komercyjnych coraz aktywniej operują podmioty pu-
bliczne, oraz firmy, dla których nie jest wiodącą działalnością oferowanie produk-
tów tradycyjnie „zarezerwowanych” dla deweloperów. Jakie są główne przyczyny 
podejmowania takich działań? Czy tylko optymalizacja wykorzystania aktywów 
nieruchomościowych? Szukanie efektów synergicznych pomiędzy główną działal-
nością a inwestycjami w nieruchomości? Czy szersze cele strategiczne?
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KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 » zamierzenia i plany wybranych firm i organizacji związanych z rynkiem 
nieruchomości

 » wpływ działań tych podmiotów na rynek nieruchomości

 » bilans kosztów i korzyści dla podmiotów, konsumentów oraz gospodarki

 » faza koniunktury na rynku a podejmowanie decyzji podmiotów publicznych

GOSPODARZE DEBATY
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JAK SPOWODOWAĆ, ABY 
RESTRUKTURYZACJA BYŁA PRZYJAZNA 
DLA BIZNESU? NOWE REKOMENDACJE

Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 12.30 – 13.45 Columbus AB

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE

Sylwia Morawska, Profesor, Szkoła Główna Handlowa 

MODERATORZY

Paweł Antonowicz, Profesor, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział 
Zarządzania Uniwersytet Gdański 
mec. Małgorzata Chruściak, EY Law – Kancelaria Prawna 

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Raj Apte, Lider Praktyki Restrukturyzacji, Europa Centralna 
i Południowo-Wschodnia, EY 
mec. Maciej Geromin, Instytut Allerhanda 
Anna Hrycaj, Profesor, Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego 
i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, Uczelnia Łazarskiego 
Stefan Kawalec, Prezes Zarządu, Capital Strategy Sp. z o.o. 
Kamil Liberadzki, dr hab., Szkoła Główna Handlowa 
Anna Markowska, Wicedyrektor Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji, 
mBank S.A. 
Jarosław Waśniewski, Profesor, Instytut Organizacji i Zarządzania, Wydział 
Zarządzania Uniwersytet Gdański.
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OPIS DEBATY

Minęły dwa lata od wejścia w życie w Polsce nowych regulacji, których celem 
było wprowadzenie rozwiązań ułatwiających restrukturyzację przedsiębiorców 
borykających się z problemami finansowymi, tak aby mogli oni kontynuować 
działalność. W trakcie debaty podejmiemy próbę diagnozy oraz odpowiedzi 
na pytanie, co jest wymagane, aby proces ten był przeprowadzony w sposób 
przyjazny dla biznesu – patrząc zarówno na doświadczenia polskie jak i ciekawe 
przykłady i rozwiązania z innych krajów europejskich. Zastanowimy się także nad 
tym, czy bank w procesie restrukturyzacji może pełnić rolę podmiotu wspierają-
cego przedsiębiorcę w kryzysie.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 » Czy rozwiązania oferowane przez polskie prawo są przyjazne dla biznesu?

 » Czy rozwiązania stosowane w innych jurysdykcjach są przyjazne dla biznesu? 
Ocena na podstawie kilku wybranych jurysdykcji? 

 » Rola banku jako podmiotu wspierającego przedsiębiorstwo w kryzysie.

 » Dlaczego korporacyjne papiery hybrydowe ułatwiają restrukturyzację?

 » Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w kryzysie – kiedy niezbędna dla 
powodzenia procesu restrukturyzacji?

GOSPODARZE DEBATY

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

KONGRES RESTRUKTURYZACYJNY                   
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PRZEZ INNOWACJE DO EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ

Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 12.30 – 13.45 Columbus CD

MODERATOR

Krzysztof Bolesta, Polityka Insight

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE

Mikael Lemstrom, VP Heating and Cooling City Solution, Fortum S.A.

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Marcin Lewandowski, Członek Zarządu GPEC S.A. 
Mikael Lemstrom, VP Heating and Cooling City Solution, Fortum S.A. 
Artur Łeszczyński, Innovations and Sustainability, Skanska Residential 
Development Poland Sp. z o.o. (tbc) 
Andrzej Nowakowski, Prezydent Płocka (tbc) 
Marcin Popkiewicz, Analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się 
powiązaniami w obszarach gospodarka-energia-zasoby-środowisko 

OPIS DEBATY

Polska gospodarka ma wciąż duże rezerwy w obszarze efektywności energe-
tycznej. Z drugiej strony nie jest ona postrzegana, jako dziedzina szczególnie 
nastawiona na absorpcję nowych rozwiązań technologicznych przynoszących 
skokowy wzrost efektywności. Czy ciepło systemowe, najbardziej ekologicz-
ne, i często najbardziej wydajne może stanowić wyzwanie dla innowacyjnych 
wdrożeń z pożytkiem wdrażanych dla klienta i producenta ciepła? Jakie są 
realne doświadczenia w tym zakresie? Czy końcowi odbiorcy mogą korzystać 
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np. z nowoczesnych rozwiązań sterowania zapotrzebowaniem na ciepło i chłód 
w swoich nieruchomościach? Jak gospodarka o obiegu zamkniętym wpływa na 
efektywność energetyczną?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 » Bilans skumulowanych w czasie kosztów i odłożonych korzyści z inwestycji 
w efektywność energetyczną, jako wyzwanie dla konsumenta i operatora 

 » Elastyczność rozwiązań ciepła systemowego jako warunek efektywnego 
sterowania zapotrzebowaniem na ciepło i chłód w nieruchomościach

 » Bariery we wdrażaniu nowych rozwiązań – doświadczenia operatorów

 » Współpraca z samorządem i wysoki poziom partycypacji społecznej, jako 
klucz do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w ciepłownictwie

GOSPODARZ DEBATY
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BLOCKCHAIN NA RYNKU KAPITAŁOWYM 
– PREZENTACJA ZASTOSOWAŃ

Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 12.30 – 13.45 Marco Polo E

MODERATORZY

Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu, KDPW S.A. 
Karolina Marzantowicz, IBM Distinguished Engineer, CEE Chief Technology 
Officer, IBM Academy of Technology

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Michael Coletta, Lead Blockchain Architect & Developer – Emerging Tech, 
London Stock Exchange Group 
Jarosław Dominiak, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 
Maciej Kropidłowski, Wiceprezes Zarządu, Bank Handlowy w Warszawie S.A. 
Izabela Olszewska, Dyrektor Zarządzający, Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. 
Marcin Pachucki, Zastępca Przewodniczącego, Komisja Nadzoru Finansowego

OPIS DEBATY

Zgodnie z prognozami rozwoju technologii IT blockchain oraz tzw. technologie 
rozproszonego rejestru będą rozwijać się w sposób dynamiczny, zmieniając mode-
le biznesowe w wielu sektorach. Ich wykorzystanie pozwoli na zwiększenie efek-
tywności obrotu gospodarczego, udrożnienie łańcuchów wymiany danych oraz 
zwiększy bezpieczeństwo i transparentność procesów, przy zapewnieniu wpływu 
i aktywnego współuczestniczenia. Patrząc z tej perspektywy, rynek kapitałowy, 
podobnie jak finansowy, wydaje się idealnym obszarem dla tych rozwiązań.

W ramach wystąpienia wprowadzającego zostanie zaprezentowane praktyczne 
zastosowanie technologii blockchain, opracowane w oparciu o tę technologię, 
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w ramach projektu badawczego KDPW S.A., stanowiącego ekwiwalent głosowa-
nia na WZ (eVoting). W trakcie debaty uczestnicy otrzymają aplikację umożli-
wiającą aktywne wykorzystanie rozwiązania i samej sieci blockchain w procesie 
głosowania nad wybranymi pytaniami (zagadnieniami) powiązanymi z tematem 
panelu.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 » Czy polski sektor finansowy jest gotowy do wykorzystania technologii 
blockchain? 

 » Jakie są obszary zastosowań technologii blockchain na rynku kapitałowym? 
Przykłady z innych rynków. 

 » Jakie szanse dla sektora bankowego (np. w obszarze relacji bank – klient, 
szczególnie korporacyjny) niesie ze sobą technologia blockchain?

 » Jakie są bariery regulacyjne wykorzystania technologii na polskim rynku? 

 » Jakie zagrożenia niesie technologia blockchain?

GOSPODARZ DEBATY

we współpracy z IBM Polska

20.06.2018

84 EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY



Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 15.00 – 16.15 Columbus CD

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE

Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego

MODERATOR

Maciej H. Grabowski, Prezes Zarządu, Centrum Myśli Strategicznych

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poznania (tbc) 
Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu 
Radosław Kubaś, Partner, Lider ds. sektora publicznego, innowacji i zachęt 
inwestycyjnych, Deloitte (tbc) 
Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego 
Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny, Global Compact Network w Polsce 

OPIS DEBATY

Negocjacje związane z nową perspektywą finansową UE zbliżają się do końca. 
Wiemy, że środków europejskich będzie dla naszego kraju mniej, również na po-
trzeby rozwojowe naszych miast. Jednocześnie przygotowanie do podejmowania 
nowych wyzwań i ich rozpoznanie jest w naszych regionach i miastach coraz lep-
sze. Powstają plany adaptacji do zmian klimatu, koncepcje nowych rozwiązań in-
frastrukturalnych czy komunikacyjnych. Rynek finansowy również się zmienia, co 
wynika ze zmian regulacyjnych i technologicznych, oraz coraz powszechniejszego 

FINANSOWANIE ROZWOJU MIAST 
W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 

SESJA SPEC JALNA EKF
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dostrzegania nowych ryzyk związanych np. zmianami klimatycznymi czy demo-
graficznymi. Czy priorytety europejskie nie utrudnią wykorzystania funduszy EU 
w miastach? Jak w takim środowisku nasze miasta mogą zapewnić finansowanie 
potrzeb rozwojowych? Jak środki europejskie będą uzupełniane przez środki 
własne miast? Czy coraz powszechniejsze na świecie Green Bonds staną się 
instrumentami finansowania naszych miast i regionów? 

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 » Rola finansowania dłużnego miast w nowej perspektywie finansowej

 » Zasady kształtowania polityki miejskiej, wyzwania infrastrukturalne a inicja-
tywy zmieniające zachowania mieszkańców 

 » Ograniczone środki europejskie a efektywność ich wykorzystania w nowej 
perspektywie finansowej

 » Bariery partycypacji i narzędzia je usuwające jako warunek podejmowania 
nowych inwestycji

 » Znaczenie green bonds jako narzędzia finansowania inwestycji związanych 
z adaptacją do zmian klimatu

GOSPODARZ DEBATY
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WYDARZENIA 
TOWARZYSZĄCE 
EKF 2018



Po raz drugi Poland Capital Summit odbywa się podczas Europejskiego Kongresu 
Finansowego. W tym roku podążając za opiniami uczestników oraz zmianami na 
rynku podejmujemy zagadnienia związane z rynkiem nieruchomości komercyj-
nych, zmianom, jakim podlega, współpracy z instytucjami finansowymi. Polski 
rynek nieruchomości komercyjnych rozwija się dynamicznie. Obecne są na nim 
zarówno firmy globalne jak i znaczący inwestorzy krajowi. Zmiany następują 
w sposobie podejścia do inwestycji, przy czym coraz istotniejsze znaczenie 
mają firmy zarządzające pełnym cyklem inwestycyjnym od zakupu gruntu i/lub 
zniszczonego obiektu czy obszaru przez jego restrukturyzację lub przeprojekto-
wanie do operowania i ewentualnej sprzedaży. Wymaga to unikalnych umiejęt-
ności nie tylko z rynku nieruchomości, ale również z bankowości inwestycyjnej 
czy zarządzania aktywami. Proponujemy dyskusję nad zagadnieniami z zakresu 
nieruchomości biurowych, związanych z logistyką oraz z inwestowaniem w ho-
tele. W każdym z tych segmentów następują intersujące zjawiska tak po stronie 
finansowania, jak budowy czy zarządzania i utrzymania.

PARTNERZY

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY
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POTENCJAŁ INWESTYCYJNY NA POLSKIM 
RYNKU NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH

Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 20.06.2018 / 09.00 – 10.15 Marco Polo F

MODERATOR

Marcin Piasecki, redaktor serwisów ekonomicznych, Rzeczpospolita

ZAPROSZENI UCZESTNICY DEBATY

Daniel Draga, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Cavatina Holding S.A. 
Anna Duchnowska, Director – Asset Management, Head of Polish Operations, 
Invesco Real Estate 
Dieter Lobnig, Dyrektor Zarządzający, Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków 
i Bankowości Inwestycyjnej, Departament Finansowania Strukturyzowanego 
i Nieruchomości Komercyjnych, Bank Pekao S.A.

OPIS DEBATY

Polski rynek biurowy bardzo dynamicznie się rozwija i nic nie wskazuje na to, aby 
ten trend miał się odwrócić. Popyt na biura jest ogromny. Powierzchni biurowych 
sukcesywnie przybywa. Wiodącym rynkiem jest Warszawa z zasobami szacowa-
nymi na koniec I kwartału 2018 na 5,3 mln mkw., a w ośmiu kolejnych aglome-
racjach łączne zasoby przekroczyły 4,5 mln mkw. Jak długo potrwa jeszcze hossa 
na rynku? Czy stale rosnące oczekiwania rynku wpływają na zwiększenie konku-
rencyjności w sektorze biurowym?  Jak wygląda efektywne zarządzanie budżeto-
we w cyklu realizacji inwestycji komercyjnych ? Jakie są czynniki wpływające na 
sukces w zakresie realizacji inwestycji biurowych w Polsce?

GOSPODARZE DEBATY

           

POL AND C APITAL SUMMIT
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Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 20.06.2018 / 10.45 – 12.00 Marco Polo F

MODERATOR

Anna Krzyżanowska, redaktor działu nieruchomości, Rzeczpospolita

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Adam Nowacki, CCIM, CEO Querco Property 
Katarzyna Pyś-Fabiańczyk, Dyrektor Działu Powierzchni Logistycznych 
i Magazynowych, BNP Paribas Real Estate na Europę Środkowo-Wschodnią 
Bartosz Puzdrowski, odpowiedzialny za inwestycje grupy Marvipol w projekty 
magazynowe 
Karina Trojańska, Dyrektor ds. Operacyjnych i Finansowych w Polsce, Panattoni 
Europe 

GOSPODARZ DEBATY

POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE 
I LOGISTYCZNE  – NAJSZYBCIEJ ROSNĄCY 
SEKTOR RYNKU NIERUCHOMOŚCI 
KOMERCYJNYCH

POL AND C APITAL SUMMIT
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OPIS DEBATY

Sektor powierzchni magazynowych i logistycznych był najszybciej rosnącym 
spośród wszystkich sektorów rynku nieruchomości komercyjnych w 2017 roku. 
Motorem napędowym pozostają projekty realizowane w formule BTS.  
Od stycznia do grudnia 2017 dostarczono o 77 proc. więcej nowej powierzchni 
niż w roku 2016. Perspektywy rozwoju rynku wydają się dla Polski pozytywne, 
m.in.: pozycja geopolityczna predestynuje Polskę do odgrywania ważnej roli 
jako huba logistycznego łączącego wschód z zachodem oraz południe z północą. 
Gdzie dziś szukać nowych możliwości na rozwój ? Kim są nowi gracze na rynku 
i jaką mają ofertę dla inwestorów?
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Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 20.06.2018 / 12.30 – 13.45 Marco Polo F

MODERATOR

Anna Krzyżanowska, redaktor działu nieruchomości, Rzeczpospolita

ZAPROSZENI UCZESTNICY DEBATY

Adam Konieczny, MRICS, Louvre Hotels Group 
Krzysztof Łuczak, Hotele Value 
Miguel Martins, Intercontinental Hotels Group 
Krzysztof Wiśniewski, Hotele Value 

OPIS DEBATY

Niemal każda inwestycja hotelowa jest odmienna. I każda zwykle wymaga pogo-
dzenia interesów różnych stron. Sieci hoteli chcą ograniczyć ryzyko operacyjne, 
inwestorzy wymagają stałych i wysokich stóp zwrotu, bezpośredni operatorzy 
muszą dbać o koszty i zapewnić odpowiednią jakość usług itd. Polski rynek 
dopiero zaczyna oferować możliwości inwestowania bezpośredniego w aktywa 

GOSPODARZE DEBATY

           

 

NOWE SPOSOBY INWESTOWANIA 
W HOTELE – SZANSE I WYZWANIA

POL AND C APITAL SUMMIT
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hotelowe inwestorom indywidualnym, czy inne rozwiązania innowacyjne takie 
jak najem hybrydowy czy najem dopuszczający podnajem przez najemcę.  
Jak polski rynek odpowie na te nowe oferty? Jaka jest perspektywa wyspecja-
lizowanych firmy oferujących aktywne zarządzanie hotelami oraz zarządzanie 
inwestycjami w hotele?
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Forma Czas Sala
20.06.2018 / 12.30 – 13.15 Baltic Panorama 

PROWADZĄCY

Maciej Grabowski, Centrum Myśli Strategicznych

WPROWADZENIE

Ludwik Kotecki, Centrum Myśli Strategicznych

KOMENTARZ

Przedstawiciel KDPW

Relacje inwestorskie zmieniają rynek kapitałowy, a zarazem same podlegają 
ewolucji. Coraz ważniejsza funkcja relacji inwestorskich jest konsekwencją zmian 
na rynkach finansowych wymuszających na spółkach przekazywanie odpo-
wiednich informacji, w odpowiednim czasie, formie i przy użyciu odpowiednich 
narzędzi i instrumentów. Nowoczesny rynek kapitałowy nie mógłby spełniać 
swoich funkcji bez odpowiedniej komunikacji pomiędzy uczestniczącymi w nim 
podmiotami. Relacje inwestorskie stanowią dziś istotną część aktywności spółki 
publicznej. Spółki wciąż poszukują najlepszego dla siebie modelu prowadzenia 
relacji inwestorskich, wiedząc, że muszą dbać o należytą komunikację z inwe-
storami, analitykami i pozostałą częścią społeczności finansowej, prowadząc 
przejrzystą i skuteczną politykę informacyjną. Rynek niejako wymusza gromadze-
nie, przetwarzania i publikowanie informacji obejmujących nowe obszary, choćby 
związanych z CSR czy ryzykami klimatycznymi. Regulatorzy i nadzorcy nakładają 
również nowe obowiązki informacyjne. Spółki publiczne muszą z tymi wyzwania-
mi się zmierzać.

RATING RELACJI INWESTORSKICH
OGŁOSZENIE W YNIKÓW
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Celem ratingu relacji inwestorskich spółek giełdowych jest oprócz promowania 
i premiowania transparentności w spółkach, podnoszenie jakości udostępnianych 
informacji i zwiększenie stopnia spełniania oczekiwań społeczności finansowej, 
poprzez wyznaczanie „ponadminimalnych” czy ponad tych, które są wymagane 
prawem, standardów polityki informacyjnej i komunikacji z inwestorami. Polityka 
informacyjna nie może być bowiem utożsamiana z nałożonymi na spółki przez 
prawo obowiązkami informacyjnymi – nawet sumienne wypełnianie obowiązków 
informacyjnych nie tworzy jeszcze polityki informacyjnej. 

Podczas tegorocznego EKF przedstawiamy pierwszą, pilotażową edycję ratingu 
spółek WIG30. Powstała ona w Centrum Myśli Strategicznych. Patronat nad tym 
projektem objął Dziennik Gazeta Prawna. Rating relacji inwestorskich ma cha-
rakter cykliczny i będzie aktualizowany i publikowany co roku, a naszym celem 
i ambicją jest by edycja 2019 objęła znacznie większą liczbę spółek

GOSPODARZ
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Akademia EFC to inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do 
wyróżniających się studentów i młodych absolwentów uczelni polskich i zagra-
nicznych, zainteresowanych szeroko pojętą tematyką gospodarczą i finansową 
oraz wiążących z tym obszarem swą przyszłość zawodową. Organizowana w tym 
roku już po raz piąty Akademia EFC stała się integralną częścią Europejskiego 
Kongresu Finansowego. Corocznie w wyniku rekrutacji do grona Akademii przyj-
mowanych jest około stu nowych członków.

Młodzi uczestnicy EKF współtworzą m.in. debaty i spotkania kongresowe, jak 
również jedną z publikacji książkowych w serii wydawniczej EKF.

Na tegoroczną publikację pt. Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie? składają się 
wybrane eseje autorstwa członków Akademii EFC napisane na tematy uporządko-
wane według trzech rozdziałów:

 » Która Polska szybciej dogoni gospodarki zachodniej Europy – liberalna czy 
etatystyczna?

 » Nowe technologie w finansach – szansa czy rosnące zagrożenie?

 » Polska w strefie euro – wstępować możliwie szybko czy czekać?

Autorzy esejów wyróżnionych publikacją uczestniczyli także w organizowanym 
po raz drugi konkursie na najciekawszy esej. Teksty oceniło eksperckie Jury 
w składzie:

Małgorzata O’Shaughnessy, Dyrektor Zarządzająca Regionem Europy 
Środkowo-Wschodniej, Visa – Przewodnicząca Jury 
Piotr Alicki, Prezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. 
Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST S.A. 
Roksana Ciurysek-Gedir, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. 
Sebastian Ptak, Członek Zarządu Blue Media S.A. 
Sebastian Skuza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego
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Podczas VIII EKF zainaugurowana zostanie ponadto Nagroda im. Profesora Jana 
Winieckiego dla członka Akademii EFC będącego autorem najlepszego eseju 
inspirowanego liberalną myślą ekonomiczną. Inicjatorem nagrody jest BEST S.A. 
– Partner Strategiczny Akademii EFC.

W programie tegorocznej Akademii EFC tradycyjnie znalazły się m.in. deba-
ta otwarcia pt.: Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie?, a także Spotkania 
z Liderami. Zaproszonymi Gośćmi Spotkań z Liderami są w tym roku: 

Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. 
Roksana Ciurysek-Gedir, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. 
Marek Dietl, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu mBanku S.A. 
Jacek Zawadzki, Członek Zarządu BEST S.A.

17 czerwca 2018 Akademia EFC wspólnie z Miastem Gdańsk zorganizowała 
w Europejskim Centrum Solidarności otwartą debatę gdańską pt. Katastrofa 
demograficzna – kto za nią odpowiada?, w której wystąpili zarówno najmłodsi 
uczestnicy EKF, jak i zaproszeni eksperci.

PARTNERZY AKADEMII EFC

PARTNER STRATEGICZNY AKADEMII EFC

PATRONAT HONOROWY AKADEMII EFC 2018
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Forma Czas Sala
spotkanie autorskie, debata  19.06.2018 / 21.30 – 22.30 Columbus CD

WYSTĄPIENIE

Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu, BEST S.A.

Rozmowa wokół tez z książki Marcina Mrowca pt. Austriacka Szkoła Ekonomii. 
Jak może pomóc wyjaśnić stagnację gospodarki Japonii?

Rozmowę z Marcinem Mrowcem, Głównym Ekonomistą, Dyrektorem Biura Analiz 
Makroekonomicznych Banku Pekao S.A. prowadzi prof. Dariusz Filar, ekonomista, 
Członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 2004-2010.

Jakich zaskakujących wniosków może nam dostarczyć analiza współczesnych 
gospodarek uwzględniająca poglądy Austriackiej Szkoły Ekonomii? Z czego tak 
naprawdę wynikają kryzysy na świecie, i co ma z tym wspólnego Japonia?

W książce zaprezentowano paradygmat Austriackiej Szkoły Ekonomii (ASE) 
w ujęciu jakiego do tej pory w literaturze nie było. Autor rozpoczyna od przed-
stawienia najważniejszych elementów poglądów założyciela ASE, Carla Mengera, 
rozwijanych później przez Ludwiga von Misesa, Friedricha von Hayeka oraz 
Murraya Rothbarda. Wykład zasadniczych twierdzeń ASE stanowi interesującą 
syntezę, która ukazuje ścisłą spójność logiczną teorii tej Szkoły, opisującej tak 
aspekt realny, jak i monetarny gospodarki. Wątki teoretyczne stanowią wstęp do 
wieloaspektowej analizy gospodarki Japonii, mającej na celu znalezienie przyczyn 
już ponad dwóch „straconych dekad”. Autor próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak 

LIBERALIZM W GOSPODARCE – SCHYŁEK, 
RENESANS CZY EWOLUCJA?
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to się stało, że kraj zdyscyplinowanych pracowników, w wielu aspektach będący 
symbolem niebywałego zaawansowania technologicznego, znalazł się na czele 
listy najbardziej zadłużonych krajów świata. 

Źródło: PWN
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Forma Czas Sala
strefa kibica  19.06.2018 / 17.00 – 19.00 Columbus AB

19 czerwca (wtorek) o godzinie 17.00 zapraszamy Państwa  
do Strefy Kibica EKF Visa na transmisję meczu Polska – Senegal  
w ramach Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2018.
To będzie z pewnością bardzo emocjonujące wydarzenie. Nasi piłkarze 
w imponującym stylu przeszli przez eliminacje i mamy nadzieję, że równie  
dobrze poradzą sobie podczas turnieju. Tego nie można przegapić!

STREFA KIBICA EKF VISA 
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ORGANIZATORZY 
I PARTNERZY



WSPÓŁORGANIZATORZY

PARTNER GŁÓWNY

PATRONAT HONOROWY

Organizatorzy i Partnerzy
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PARTNERZY
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Organizatorzy i Partnerzy



GŁÓWNI PARTNERZY MEDIALNI

Organizatorzy i Partnerzy
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PARTNERZY MEDIALNI
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Organizatorzy i Partnerzy



PARTNERZY INSTYTUCJONALNI

Organizatorzy i Partnerzy
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Organizatorzy i Partnerzy
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Instytut Badań
nad Gospodarką Rynkową

ul. Do Studzienki 63
80-227 Gdańsk

tel. 58 524 49 01
fax 58 524 49 09

efc@ibngr.pl
www.efcongress.com




