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Szanowni Państwo,

polityczne zamieszanie wokół rozwodu Wielkiej Brytanii z Unią Europejską, 
wojna handlowa pomiędzy USA a Chinami, nadszarpnięte zaufanie inwestorów do 
rynku kapitałowego - ostatnich dwanaście miesięcy od poprzedniego spotkania 
w Sopocie przyniosło szereg wydarzeń, które każą dziś zadać kluczowe pytanie: 
Jak żyć w czasach niepewności?

Właśnie to pytanie będą sobie zadawać uczestnicy organizowanego już po raz 
dziewiąty Europejskiego Kongresu Finansowego. A skoro dyskusja podczas 
tegorocznego EKF ma skupić się na rosnących obawach o przyszłość rynków 
finansowych i całej gospodarki, to tym cenniejsze mogą okazać się słowa, które 
będzie miał do przekazania prof. Nouriel Roubini. Światowej sławy ekonomista, 
który już w 2006 roku trafnie przewidział zbliżający się kryzys finansowy z 2008 
roku, podczas wystąpienia inaugurującego EKF przedstawi swoje prognozy dla 
globalnej gospodarki.

Gdy mowa o niepewności na rynkach finansowych i możliwych scenariuszach 
rozwoju sytuacji gospodarczej w Unii Europejskiej, nie sposób pominąć kwestii 
brexitu. Podczas tegorocznego spotkania w Sopocie szereg dyskusji będzie 
poświęconych właśnie wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Uczestnicy 
debat - wśród których znajdzie się Nikhil Rathi, prezes londyńskiej giełdy (London 
Stock Exchange) - będą rozmawiać m.in. o gospodarczych skutkach brexitu, a tak-
że o tym, jak duży wpływ na utratę zaufania uczestników rynku ma przedłużająca 
się dyskusja o ostatecznym kształcie tego rozwodu.

Nie byłoby EKF, gdyby nie rozmowy o nowoczesnej bankowości, wyścigu techno-
logii i zmianach, które niosą ze sobą FinTech, sztuczna inteligencja czy regulacje 
spod znaku PSD2. Tej tematyce poświęcone będzie wiele debat kongresowych. 

WSTĘP
EKF 2019 1



O tym, jak cyfryzacja wpływa na strategie instytucji finansowych, będą rozma-
wiać również prezesi banków, a także zaproszony do dyskusji Ajay Banga, prezes 
Mastercard.

W obliczu rosnącej konkurencji w branży finansowej warto niezmiennie zadawać 
pytania o to, jak budować model działania w oparciu o potrzeby klienta oraz jak 
zyskiwać zaufanie klientów, a także coraz lepiej dbać o bezpieczeństwo powie-
rzanych instytucjom finansowym pieniędzy i danych. W programie tegorocznego 
EKF nie zabraknie szeregu debat odnoszących się do tych zagadnień.

Podczas debat na tematy związane z odpowiedzialnymi finansami będziemy 
zastanawiać się nad nieprawidłowościami występującymi w systemie gospodarki 
rynkowej oraz nad tym, jak sprawić, by na rynku finansowym było coraz więcej 
przestrzeni dla działań prospołecznych czy proekologicznych. Niezależnie  
od „twardych” regulacji ostrożnościowych i nowych wymogów kapitałowych 
opracowane zostały zasady responsible banking, które stanowią wskazówki 
etycznego postępowania dla instytucji finansowych. Dyskutować będziemy  
też o tym, jak zharmonizowane standardy zielonych finansów powinny być 
wdrażane przez inwestorów, instytucje finansowe i organy nadzorcze. Swoimi 
rekomendacjami podzieli się Sir Roger Gifford, Chair of Green Finance Initiative.

EKF to również cykliczne spotkania przy okrągłych stołach. Ekonomiści w ra-
mach „Makroekonomicznego okrągłego stołu EKF” nakreślą mapę wyzwań dla 
polskiej gospodarki na lata 2019-2022. Z kolei „Technologiczny okrągły stół 
EKF” zostanie poświęcony wyzwaniom technologicznym dla sektora bankowego. 
Zwieńczeniem obu tych debat będzie debata „Mapa wyzwań przed sektorem 
bankowym”, w której głos zabiorą prezesi największych polskich banków. 

Kongres w Sopocie co roku kończy się podsumowaniem dorobku merytorycznego 
w postaci m.in. Rekomendacji EKF, które już wielokrotnie stawały się inspiracją 
do wprowadzenia nowych rozwiązań legislacyjnych. Eksperci EKF przygotowują 
także liczne Stanowiska EKF przekazywane międzynarodowym instytucjom 
regulacyjnym. Efektem Kongresu są również cykliczne publikacje książkowe 
poświęcone zagadnieniom poruszanym podczas debat.

EKF to najważniejsze w Polsce spotkanie przedstawicieli sektora finansowego 
z reprezentantami władz, naukowcami, biznesmenami i mediami. Cieszymy się,  
że już po raz dziewiąty możemy gościć Państwa w Sopocie. Życzymy Państwu 
wielu owocnych dyskusji.
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3 CZERWCA 2019 – PONIEDZIAŁEK

10.00 – 10.45 Finał konkursu filmowego „Technologie płatnicze przyszłości; jak będziemy płacić za 
swoje rachunki i zakupy za 5 lat?”
Sala: Marco Polo E
Organizator: Centrum Myśli Strategicznych, Partner konkursu: Visa, Patronat Honorowy 
Prezydenta Miasta Sopot, Partner wspierający: Stowarzyszenie Poland Business Week

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 UROCZYSTE OTWARCIE IX EUROPEJSKIEGO KONGRESU FINANSOWEGO

13.20 WYSTĄPIENIA OTWIERAJĄCE

14.00 – 15.30 WYKŁAD INAUGURACYJNY

 s. 13
Global Economic Outlook
Sala: Columbus
Gospodarz: Bank Pekao S.A.

15.30 – 16.00 Przerwa kawowa

16.00 – 17.20 SESJA PLENARNA

 s. 14
Lekcje z brexitu dla biznesu
Sala: Columbus ABCD
Gospodarz: Gdański Klub Biznesu

17.20 – 17.50 Przerwa kawowa

17.50 – 19.20 SESJA PLENARNA

 s. 16
NewTech – wizje, trendy, wyzwania
Sala: Columbus ABCD
Gospodarz: PKO Bank Polski

20.30 Kolacja w Operze Leśnej – zaprasza Miasto Sopot

21.30 WIECZORNA DEBATA OKRĄGŁEGO STOŁU

 s. 17
Odpowiedzialne finanse i hazard moralny na rynkach finansowych
Sala: Sala Koncertowa PFK, Opera Leśna
Gospodarze debaty: EKF i Uniwersytet Gdański
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4 CZERWCA 2019 – WTOREK

09.00 – 10.15 DEBATY RÓWNOLEGŁE

 s. 20
Zielone finanse – zasady, standardy i raportowanie w sektorze finansowym
Gospodarze debaty: BNP Paribas Bank Polska S.A. i Centrum Myśli Strategicznych
Sala: Columbus AB

 s. 22

Bank oczami klienta – konieczne narządzie czy zaufany partner? Rywalizacja 
o doświadczenie klienta w bankowości i nie tylko
Gospodarz debaty: PwC
Sala: Columbus CD

 s. 25
Konsekwencje brexitu dla polskich przedsiębiorców i krajowej gospodarki
Gospodarz debaty: Polska Agencja Prasowa
Sala: Baltic Panorama

 s. 26

e-Polska w budowie – jak wykorzystujemy kompetencje cyfrowe na rzecz społeczeństwa 
i gospodarki
Gospodarz debaty: Krajowa Izba Rozliczeniowa
Sala: Marco Polo E

 s. 29
Proces kredytowy przyjazny dla klienta i optymalny dla banku, kierunki zmian
Gospodarz debaty: EY
Sala: Marco Polo F

10.15 – 10.40 Przerwa kawowa

10.40 – 11.55 DEBATY RÓWNOLEGŁE

 s. 31

Innowacje w bankowości – czy zaawansowana analityka danych i sztuczna inteligencja 
mogą efektywnie wspomóc wywiązywanie sie instytucji finansowych z obowiązków 
regulacyjnych?
Gospodarze debaty: KPMG i PKO Bank Polski
Sala: Columbus AB

 s. 33
Czy banki będą utrzymywały się z usług niebankowych? Komu VASy dodają wartości?
Gospodarz debaty: Deloitte
Sala: Columbus CD

 s. 35

Ekosystem płatniczy zgodny z PSD2 – rywalizacja i współdziałanie w obliczu otwartej 
bankowości
Gospodarz debaty: Visa
Sala: Baltic Panorama

 s. 37
Makroekonomiczny okrągły stół EKF – mapa wyzwań 2019-2022
Gospodarze debaty: EKF i Bank Pekao S.A.
Sala: Marco Polo E

 s. 39
Dlaczego klienci banków mieliby chcieć nimi być?
Gospodarz debaty: mBank
Sala: Marco Polo F

 s. 41

Jak przygotować bank na wyzwania przyszłości już dzisiaj – czyli pierwsze wnioski 
z badania Future Thinkers 
Gospodarz: Dell Technologies
Sala: Polskie Smaki
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 s. 42

Dziedzictwo na pokolenia, czyli o przedsiębiorczości, tworzeniu i zabezpieczaniu 
majątku oraz sukcesji w polskich Firmach Rodzinnych. 
/udział wyłącznie na podstawie zaproszeń/ 
Gospodarz: HRE Investments
Sala: The Cigar Shop and Whisky Lounge

12.00 Zapraszamy do wspólnego odśpiewania hymnu polskiego w ramach ogólnopolskich 
obchodów „Święta Wolności i Solidarności” 
Miejsce: Plac Przyjaciół Sopotu

12.30 – 13.45 Lunch

13.45 – 15.00 DEBATY RÓWNOLEGŁE

 s. 44
Prezesi o banku przyszłości, czyli cyfrowe finanse jako krwioobieg Gospodarki 4.0
Gospodarz debaty: Mastercard
Sala: Columbus AB

 s. 46
Świat po śmierci LIBORU – reforma IBOR
Gospodarze debaty: EY, Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Sala: Columbus CD

 s. 48
Bezpieczeństwo finansowe Polaków
Gospodarze debaty: PFR TFI i IGTE
Sala: Baltic Panorama

 s. 50
Technologiczny okrągły stół EKF – mapa wyzwań dla sektora bankowego 2019-2022
Gospodarz debaty: EKF
Sala: Marco Polo E

13.15 – 15.00

 s. 52
Polska scena rynku nieruchomości w oczach zagranicy
Gospodarz debaty: HRE Investements
Sala: Marco Polo F

 s. 54
Sprawne zarządzanie zakupami – jako jedno ze zródeł finansowania rozwoju
Gospodarz: Xerox Polska
Sala: Polskie Smaki

15.00 – 15.30 Przerwa kawowa

15.30 – 16.45 DEBATY RÓWNOLEGŁE

 s. 55
Gala wręczenia wyróżnień w rankingu „Gwiazdy Bankowości”
Gospodarz: Dziennik Gazeta Prawna
Sala: Columbus AB

 s. 56
Forum CFO
Gospodarz debaty: KPMG
Sala: Columbus CD

 s. 58
Jak uwolnić potencjał danych?
Gospodarze debaty: EY i Microsoft
Sala: Baltic Panorama

 s. 60

Rynek kapitałowy dla zwiększenia produktywności i konkurencyjności polskiej 
gospodarki
Gospodarz debaty: KDPW we współpracy z IDM
Sala: Marco Polo E
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 s. 62 Kobiety w biznesie – rzeczywistość 4.0
Gospodarz debaty: Fundacja Liderek Biznesu
Sala: Marco Polo F

 s. 64

Trwały nosnik – i co dalej?
Cyfrowa prywatnosc w erze AI, analityki danych i RODO
Gospodarz: Hitachi
Sala: Polskie Smaki

16.45 – 17.15 Przerwa kawowa

17.15 – 18.30 DEBATY RÓWNOLEGŁE

 s. 66
Zagrożenia dla rynku Consumer Finance
Gospodarz debaty: EKF
Sala: Columbus CD

 s. 68

Instrumenty finansowania eksportu w praktyce
Czy krajowy komercyjny rynek finansowy jest gotowy do wpierania polskich firm 
poszukujących swoich rynków zbytu za granicą?
Gospodarze debaty: Bank Pekao S.A.
Sala: Baltic Panorama

 s. 70
Debata Prezesów. Mapa wyzwań przed sektorem bankowym
Gospodarz debaty: EY
Sala: Marco Polo E

 s. 71

Szanse i zagrożenia na polskim rynku nieruchomości komercyjnych
Rynek najemcy czy rynek wynajmującego?
Gospodarz debaty: Centrum Myśli Strategicznych
Sala: Marco Polo F

 s. 73

Obligo-exit czy obligo-enter.  
W którą stronę pójdzie rynek obligacji po tegorocznych zawirowaniach?
Gospodarz debaty: MCI
Sala: Polskie Smaki

 s. 75

Nowa wersja opowieści o czerwonej królowej z „Alicji w krainie czarów”
O ważności przystanków w wyścigu między technologią, a ewolucją
/udział wyłącznie na podstawie zaproszeń/
Gospodarz: Blue Media
Sala: Siedziba Blue Media

18.30 – 18.45 Przerwa kawowa

18.45 – 19.40 DEBATA

 s. 77
W poszukiwaniu reguł – finanse publiczne w dobie niepewności
Gospodarz debaty: Dziennik Gazeta Prawna
Sala: Marco Polo E

GALA WIECZORNA  
Gospodarze: Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
oraz Europejski Kongres Finansowy
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5 CZERWCA 2019 – ŚRODA

09.00 – 10.15 DEBATY RÓWNOLEGŁE

 s. 82
Future of work – czy to jednak już nie teraźniejszość?
Gospodarze debaty: Bank Pekao S.A. i EY
Sala: Columbus AB

 s. 84

Jak instytucje finansowe muszą dbać o klientów na coraz bardziej cyfrowym polskim 
rynku?
Gospodarz debaty: KPMG
Sala: Columbus CD

 s. 86
Czy jesteśmy gotowi na erę postcyfrową?
Gospodarz debaty: Accenture
Sala: Baltic Panorama

 s. 88
Powrót piramid finansowych – jak odróżniać innowacyjność od oszustwa?
Gospodarz debaty: Dziennik Gazeta Prawna
Sala: Marco Polo E

 s. 90
Zagrożenia systemowe dla polskiej gospodarki
Gospodarze debaty: NDI i Centrum Myśli Strategicznych
Sala: Marco Polo F

10.15 – 10.45 Przerwa kawowa

10.45 – 12.00 DEBATY RÓWNOLEGŁE

 s. 92
PSD2 – ułatwienie dla klienta czy hakera?
Gospodarz debaty: KPMG
Sala: Columbus AB

 s. 94

Elektromobilność: postęp technologiczny, presja społeczna, obietnice polityczne i realia 
ekonomiczne
Gospodarz debaty: NDI
Sala: Columbus CD

 s. 96
Zagrajmy w otwarte karty - rola banków, fintechów i bigtechów w świecie po „Open Banking”
Gospodarz debaty: EY
Sala: Baltic Panorama

 s. 98
Pokolenie „Z” w finansach i na rynku pracy
Gospodarze debaty: Puls Biznesu i Provident Polska
Sala: Marco Polo E

20.30 Kolacja w Hotelu Sheraton
Sala: Columbus ABCD

21.30 – 22.30
 s. 78

Debata wieczorna
Europa po brexicie
Sala: Baltic Panorama

21.30 – 22.30
 s. 79

Wykład i dyskusja wieczorna
Zrozumieć „Solidarność” i proces odzyskania Wolności – opowieść uczestnika, 30 lat po
Gospodarze: Akademia EFC i Gdański Klub Biznesu
Sala: Marco Polo F
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 s. 100
Chmura hybrydowa i sztuczna inteligencja - innowacje w ubezpieczeniach 
Gospodarz: Google Cloud 
Sala: Marco Polo F

 s. 101
Okrągły stół rynku kapitałowego 
Gospodarz debaty: EKF
Sala: Polskie Smaki

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa

12.30 – 13.45 DEBATY RÓWNOLEGŁE

 s. 104

Bezpiecznie już było. Hazard moralny zniszczy wiarygodność systemu finansowego
Debata oksfordzka
Gospodarz debaty: Akademia EFC
Sala: Columbus AB

 s. 106
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Gospodarz debaty: HRE Investements
Sala: Marco Polo F

12.30 – 13.15

 s.108
Ogłoszenie wyników II Ratingu Relacji Inwestorskich
Gospodarz: Centrum Myśli Strategicznych
Sala: Baltic Panorama

13.45 REKOMENDACJE IX Europejskiego Kongresu Finansowego i zakończenie Kongresu
Sala: Baltic Panorama

14.15 – 15.00 Lunch

W ramach Kongresu po raz szósty odbędzie się spotkanie Akademii EFC, w którym 
uczestniczyć będzie blisko stu wyróżniających się studentów z uczelni polskich 
i zagranicznych. 

Więcej na stronie  110 
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Forma Czas Sala
sesja otwierająca 13.00 – 14.00 Columbus ABCD

PROWADZĄCA
Monika Zamachowska

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

WYSTĄPIENIA OTWIERAJĄCE
Teresa Czerwińska, Minister Finansów 
Paweł Borys, Prezes Zarządu, Polski Funduszu Rozwoju S.A. 

„Reforma emerytalna. Filar kapitałowy jako fundament bezpieczeństwa 
finansowego i rozwoju” 

OTWARCIE IX EUROPEJSKIEGO KONGRESU 
FINANSOWEGO 

3 CZERWCA
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Forma Czas Sala
wykład inauguracyjny 14.00 – 15.30 Columbus ABCD

WYKŁAD INAUGURACYJNY
Prof. Nouriel Roubini, Stern School of Business, New York University 
„Global Economic Outlook”

KOMENTARZ I ROZMOWA Z PROF. ROUBINIM
Michał Krupiński, Prezes Zarządu, Bank Pekao S.A.

GOSPODARZ

WYKŁAD INAUGURACYJNY

3 CZERWCA
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Forma Czas Sala
sesja plenarna 16.00 – 17.20 Columbus ABCD

PROWADZENIE
Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego 
Kongresu Finansowego

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE
Nikhil Rathi, CEO, London Stock Exchange

“Future challenges and opportunities for European Capital Markets” 

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE
Daniel Boniecki, Senior Partner, McKinsey & Company 
Nick Collier, Managing Director, City of London Corporation’s office in Brussels 
Jacek Fotek, Wiceprezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 
Wojciech Kostrzewa, CEO, Billon 
Michał Krupiński, Prezes Zarządu, Bank Pekao S.A. 
Nikhil Rathi, CEO, London Stock Exchange 
Rafał Stepnowski, Vice President, Boeing Digital Solutions, Director of 
Government Affairs, Boeing International 

OPIS DEBATY
Sama rozmowa o rozwodzie przyczynia się do ograniczenia zaufania i wzrostu 
niepewności. Dla biznesu, być może szczególnie w dzisiejszych czasach niepoko-
jów globalnych, taka sytuacja powoduje dodatkowe trudności w podejmowaniu 
codziennych i strategicznych decyzji. Wielka Brytania i jej gospodarka są połączo-
ne z polskim i europejskim biznesem przez niezliczone więzi i połączenia. 

LEKCJE Z BREXITU DLA BIZNESU

3 CZERWCA
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 / Czy rozpoczęty proces z niepewnym efektem (opuszczenie Wielkiej Brytanii 
bez umowy z UE, z okresem przejściowym, czy w ramach wynegocjowanej 
umowy), nie pozostawił już poważnych i nieodwracalnych skutków dla 
biznesu? 

 / Czy polskie spółki i polscy inwestorzy z rynku kapitałowego będą nadal 
korzystać z giełdy londyńskiej, czy też w większym stopniu będą wybierać 
giełdy europejskie, w tym giełdę warszawską? 

 / Czy po okresie chaosu wywołanego procesem brexitu, biznes nauczy się 
współpracować w nowych warunkach? 

GOSPODARZ DEBATY

3 CZERWCA
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Forma Czas Sala
sesja plenarna 17.50 – 19.20 Columbus ABCD

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE I PROWADZENIE
Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu, PKO Bank Polski 

WYSTĄPIENIA
Robert Bednarski, Dyrektor na Europę Środkowo-Wschodnią, Facebook 
Agile - o marketingu w niepewnym i zmiennym otoczeniu

Ashley Benigno, Group Director, Fjord Part of Accenture Interactive 
The challenge of value and relevance in our times

Chris Forrest, General Manager and Enterprise Sales Leader CEE, Microsoft 
From growth to transformation

Jarosław Królewski, CEO, Synerise 
AI distruption 

Najważniejsze wyzwania technologiczne wg Google 
Magdalena Dziewguć, Territory Manager Central Europe, Google Cloud

KOMENTARZ PRAWNY
Justyna Wilczyńska-Baraniak, Associate Partner/Adwokat, EY Law - IP, IT, Digital 

KONKLUZJE
Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu, PKO Bank Polski

GOSPODARZ

NEWTECH – WIZJE, TRENDY, WYZWANIA

3 CZERWCA
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Forma Czas Sala
debata okrągłego stołu 21.30 – 22.30 Polska Filharmonia 

Kameralna Sopot,  
Opera Leśna

PROWADZENIE
Leszek Pawłowicz, Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego 

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE
Michał Chyczewski, były Wiceminister Skarbu i były Wiceprezes Zarządu Alior Bank 
Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego 
Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich 
Piotr Pisarewicz, Adiunkt, Uniwersytet Gdański 
Jerzy Pruski, p.o. Prezesa Zarządu, Idea Bank S.A. 
Jan Szambelańczyk, Profesor, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

OPIS DEBATY
Niezależnie od „twardych” regulacji ostrożnościowych i nowych wymogów kapi-
tałowych opracowane zostały zasady responsible banking, które stanowią wska-
zówki etycznego postępowania instytucji finansowych. Są one reakcją na dewiacje 
mechanizmu gospodarki rynkowej, a w szczególności na phishing i moral hazard 
oraz dotyczą zagadnień społecznych i ekologicznych. Czy wdrażane obecnie zasady 
responsible banking są trafne, uzasadnione i kompletne? Czy wyeliminują dewiacje 
gospodarki rynkowej?

ODPOWIEDZIALNE FINANSE I HAZARD 
MORALNY NA RYNKACH FINANSOWYCH
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KLUCZOWE ZAGADNIENIA
 / Jakie są najbardziej nieodpowiedzialne zachowania banków?

 / Które dewiacje mechanizmu gospodarki rynkowej stanowią największe 
zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego?

 / Czy moral hazard i phishing kreują ryzyko systemowe dla stabilności systemu 
finansowego?

 / Czy nowe regulacje ostrożnościowe i wymogi kapitałowe ograniczą moral 
hazard?

 / Czy zasady responsible banking ograniczą moral hazard i phishing?

GOSPODARZE DEBATY
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Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 09.00 – 10.15 Columbus AB

MODERATOR
Maciej H. Grabowski, Prezes Zarządu, Centrum Myśli Strategicznych

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE
Sir Roger Gifford, Chair, Green Finance Initiative

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE
Piotr Biernacki, Wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych 
Sir Roger Gifford, Chair, Green Finance Initiative 
Łukasz Kolano, Co-Chair – UNGC Regional Network Council, Eastern Europe and 
Middle East Executive Director, Global Compact Network Poland 
Jarosław Rot, Dyrektor Zarządzający ALM Treasury, BNP Paribas Bank Polska S.A. 
Lucyna Stańczak-Wuczyńska, Director, EU Banks, Financial Institutions, EBRD 
Francis Way, Co-Chief Operating Officer, CDP

OPIS DEBATY
W ubiegłym roku EKF przyjął m.in. rekomendacje dotyczące emisji zielonych ob-
ligacji jako instrumentu w długim horyzoncie o niższym ryzyku oraz o pozytyw-
nych efektach pośrednich na gospodarkę. W tym roku po sukcesie COP-24 chcemy 
iść o krok dalej i podjąć dyskusję na temat Green Finance. I choć sektor finansowy 
jako całość nie może być uznany jako działający w kierunku rozwoju zrówno-
ważonego, to sytuacja się dynamicznie zmienia. Sektor prywatny, i finansowy 
uważany jest za niezbędny do osiągania celu ustalonego w Paryżu. 

ZIELONE FINANSE – ZASADY, STANDARDY 
I RAPORTOWANIE W SEKTORZE FINANSOWYM 
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KLUCZOWE ZAGADNIENIA
 / Jak wdrażać zharmonizowane standardy zielonych finansów przez inwestorów, 

instytucje finansowe i organy nadzorcze? 

 / Czy podejście do standardów monitorowania i raportowania powinno być 
jedne dla wszystkich? Jeśli tak, to jak szczegółowe powinny te standardy być? 
Jeśli nie, to czy mniejsze firmy, fundusze i mniej doświadczeni nadzorcy rynku 
będą w stanie je w sposób efektywny wdrożyć? Jakie doświadczenia już mamy 
w tym zakresie? 

 / Jak finansować zielone pro-klimatyczne projekty?

GOSPODARZE DEBATY
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Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 09.00 – 10.15 Columbus CD

MODERATOR
Przemysław Paprotny, Partner, PwC

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE
Przemysław Paprotny, Partner, PwC 
Marek Chlebicki, Dyrektor, PwC

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE
Marcin Giżycki, Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A. 
Joanna Jabłońska-Białowąs, Dyrektor Departamentu Relacji z Klientami, 
Santander Bank Polska S.A. 
Jacek Kujawa, Wiceprezes Zarządu, LPP S.A. 
Agata Strzelecka, Wiceprezes Zarządu, Alior Bank S.A. 
Piotr Wetmański, Członek Zarządu, Bank Pekao S.A.

OPIS DEBATY
Liderzy bankowości już wiedzą, że dobry produkt i nowoczesne kanały dostępu 
to za mało, aby zbudować trwałą relację z klientem i zdobyć jego lojalność. 
Zapraszamy na panel PwC „Bank oczami klienta – konieczne narzędzie czy 
zaufany partner? Rywalizacja o doświadczenie klienta w bankowości i nie tylko”. 
Do dyskusji dołączą nie tylko bankowcy, ale także przedstawiciele sektora 
detalicznego. Wspólnie zastanowimy się nad tym, w jaki sposób wsłuchać się 

BANK OCZAMI KLIENTA – KONIECZNE 
NARZĘDZIE CZY ZAUFANY PARTNER? 
RYWALIZACJA O DOŚWIADCZENIE KLIENTA 
W BANKOWOŚCI I NIE TYLKO
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w głos klientów, jak umieścić relację z nimi w centrum strategii organizacji oraz 
zbudować przewagę konkurencyjną.

Dziś banki koncentrują się na dynamicznej digitalizacji i migracji klientów do 
kanałów zdalnych, a jednocześnie zadają sobie pytanie o rolę jaką powinni pełnić 
w życiu swoich klientów. Czy klienci postrzegają swój bank jako zaufanego 
partnera finansowego? Jak dużo klientów posiada relację z więcej niż jednym 
bankiem? Ilu klientów rozważa zmianę banku głównego? Co zrobić, aby ugrun-
tować relację z klientem? O szansach i zagrożeniach w bankowości, o źródłach 
inspiracji do dalszych zmian w obszarze zarządzania Customer Experience, 
a także o wynikach badania PwC “Indeks Relacji z Klientem bankowości 2019” 
porozmawiamy podczas naszego panelu 4 czerwca. 

KLUCZOWE ZAGADNIENIA
1. Jak pozyskać klienta? Customer Experience jako główny wyróżnik 

konkurencyjny banków
 / Siła polecenia w akwizycji klientów

 / Percepcja banku przez klienta. Czy bank może i powinien stać się częścią 
codzienności klienta i jego doradcą?

 / Jak pogodzić sprzedaż z CX – czy to połączenie ognia z wodą?

2. Jak zarządzać relacją z klientem? Personalizacja kluczem do satysfakcji 
klienta
 / Dopasowanie produktu bankowego do potrzeb klienta 

 / Produkt, kontekst, kanał, forma komunikacji – w jaki sposób 
personalizować doświadczenie klienta?

 / W jaki sposób analityka danych może pozwolić nam dowiedzieć się więcej 
o kliencie i kreować wartość?

 / Perspektywa przyszłości bez „human touch” i całkowitej cyfryzacji 
bankowości – co na to klienci?

 / W jaki sposób będzie się korzystało z banku przyszłości? Może za pomocą 
głosu? Call center czy voice bot?
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3. Jak zatrzymać klienta? Wyzwania budowy lojalności dla produktów/usług 
commodity
 / Czy rozproszenie relacji będzie postępować przez PSD2?

 / Czy lojalność w bankowości w ogóle istnieje? Czy wyłączność jest wciąż 
możliwa? 

 / Transformacja back office – wsparcie doświadczenia klientów przez model 
operacyjny

GOSPODARZ DEBATY

4 CZERWCA
EKF 201924



Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 09.00 – 10.15 Baltic Panorama 

PROWADZĄCY
Rafał Tuszyński, dziennikarz, PAP Biznes 

OPIS DEBATY
Prezentacja powiązań gospodarczych między Polską i Wielką Brytanią. Wymiana 
handlowa, inwestycje, przepływ osób i kapitału. 

KLUCZOWE ZAGADNIENIA
 / Perspektywa brexitu – możliwe scenariusze wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii po 

wydłużeniu terminu na podpisanie porozumienia 

 / Wpływ niepewności na wymianę handlową z Wielką Brytanią – koszty dla 
gospodarki 

 / Jakie przepisy będą regulować nasze wzajemne relacje gospodarcze? Czy 
warunki wyjścia mogą się jeszcze zmienić?

 / Przemysł spożywczy, motoryzacyjny, logistyka – potencjalnie najbardziej 
zagrożone sektory 

 / Pośredni wpływ brexitu na polski handel – które ogniwa globalnego łańcucha 
dostaw mogą pęknąć?

 / Brexit na tle rosnących napięć w handlu międzynarodowym – apokalipsa dla 
globalnej i krajowej gospodarki?

GOSPODARZ DEBATY

KONSEKWENCJE BREXITU DLA POLSKICH 
PRZEDSIĘBIORCÓW I KRAJOWEJ GOSPODARKI 
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Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 09.00 – 10.15 Marco Polo E

MODERATOR
Robert Trętowski, Wiceprezes Zarządu, Krajowa Izba Rozliczeniowa 

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE
Janusz Cieszyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia  
E-zdrowie; cyfrowe udogodnienia w praktyce

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE
Maciej Biniek, Członek Zespołu Zarządczego, Dyrektor, Departament Allegro Finanse 
Magdalena Borowik, Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech,  
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 
Janusz Cieszyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Justyna Duszyńska, Zastępca Dyrektora, Biuro Analiz i Projektów Strategicznych, 
Ministerstwo Cyfryzacji 
Joanna Erdman, Dyrektor ds. Projektów Strategicznych, mBank S.A. 
Maciej Glapa, Dyrektor Zarządzający, Pion Cash Management, BNP Paribas  
Bank Polska S.A.  
Paweł Jakubik, Członek Zarządu, Microsoft oraz Przewodniczący Forum Technologii 
Bankowych 
Paweł Widawski, Wiceprezes Zarządu, Fundacja Polska Bezgotówkowa

E-POLSKA W BUDOWIE – JAK 
WYKORZYSTUJEMY KOMPETENCJE CYFROWE 
NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA I GOSPODARKI
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OPIS DEBATY
Cyfryzacja wywiera wpływ na coraz więcej dziedzin naszego życia. Rozwój 
technologii kreuje nowe, nie zaadresowane dotychczas potrzeby konsumentów. 
Konsumenci z kolei szybko przyzwyczajają się do udogodnień i żądają coraz 
więcej. Cyfrowi konsumenci z jednej strony pragną korzystać ze wszystkich 
udogodnień cyfrowych usług takich jak np. zakupy i płatności online, zamawianie 
taksówki/jedzenia za pomocą aplikacji mobilnej, streamowanie treści (muzyka, 
wideo), sprawdzenie PIT-a online czy złożenie elektronicznie wniosku do urzędu. 
Z drugiej strony rosną obawy przed cyber zagrożeniami, wzrasta zainteresowa-
nie narzędziami do blokowania reklam, wzrasta świadomość praw związanych 
z przetwarzaniem danych osobowych czy też chęć ograniczania aktywności 
w social media.

Środowisko cyfrowe coraz częściej postrzegane jest jako kluczowa sfera życia. 
W 2018 roku tak uważało już 45 proc. cyfrowych konsumentów - o 22 pkt proc. 
więcej niż w 2016 roku. Do sieci przenosi się coraz więcej aktywności i skokowo 
rosną oczekiwania, co do możliwości zdalnego załatwiania spraw w relacjach 
państwo-obywatel i klient-dostawca. Systematyczne zwiększanie wykorzystania 
Internetu w kontakcie z administracją publiczną, czego przykładem jest m.in. 
Program Rodzina 500+, który wyznaczył kierunek cyfryzacji procesów, stając się 
wzorcem standardu współpracy w modelu federacyjnym, udostępnienie e-dowo-
du czy Internetowego Konta Pacjenta, zmniejsza koszty i zaangażowanie czasu 
po obu stronach – państwa i obywatela.

Rozwinięte gospodarki świadomie dążą do budowania matryc komplementar-
nych rozwiązań cyfrowych. Decyzje administracyjne i regulacje mają krytyczny 
wpływ na tempo wdrażania rozwiązań z zakresu e-państwa i e-commerce. Jednak 
przeniesienie procesów do świata cyfrowego - zarówno w sektorze publicznym 
jaki i prywatnym - zanim pozwoli na uzyskanie wymiernych korzyści, oznacza 
konkretne wyzwania i ryzyka. Elastyczność i szybkie dostosowanie się do zmian 
zachowań konsumentów, jest kluczem do sukcesu w wykorzystaniu potencjału 
rynku e-commerce w Polsce. W rozmowie z zaproszonymi ekspertami skupimy się 
na identyfikacji ‘cyfrowych przebojów’ – rozwiązań, które już zostały wdrożone 
i wyznaczają kierunki dla innych działań oraz poszukiwaniu ‘czarnych dziur’, które 
hamują budowanie Polski w wersji zdigitalizowanej.
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KLUCZOWE ZAGADNIENIA
 / Przez ostatnie trzy lata (2016-2018) cyfrowi Polacy zmienili swój stosunek do 

kanału online. Mówimy o „cyfrowej rewolucji” bo coraz chętniej korzystamy 
z usług udostępnianych zdalnie. Jakie są konsekwencje tego trendu na 
poziomie administracji i gospodarki? Jakie zastosować narzędzia, aby możliwe 
było digitalizowanie całych procesów, z którymi może mieć do czynienia klient 
i obywatel? Kto i w jaki sposób może je dostarczyć?

 / Rewolucja cyfrowa postępuje szybciej niż rewolucja przemysłowa. Masowa 
adopcja telefonu stacjonarnego zajęła 50 lat, Twittera 9 miesięcy. Czy polskie 
przedsiębiorstwa i administracja są przygotowane do wyścigu w rewolucji 
cyfrowej?

 / Pomimo dużych nakładów i zdecydowanego przyspieszenia cyfryzacji kraju 
w ostatnich latach w „Rankingu indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa 
cyfrowego (DESI) 2018” Polska zajmuje 4 miejsce od końca. Mamy zatem 
jeszcze dużo do nadrobienia. Co powinno się wydarzyć aby Polska dobiła do 
czołówki rankingu i osiągnęła poziom porównywalny np. z Estonią (10 miejsce 
w rankingu)?

 / Wygoda korzystania oraz tempo otrzymywania produktów i usług przodują 
jako najbardziej istotne czynniki przy podejmowaniu decyzji konsumenckich – 
czy udostępniane usługi cyfrowe administracji publicznej uwzględnią potrzeby 
cyfrowe obywateli?

 / Wzrostowi aktywności w sieci towarzyszy wzrost liczby udostępnianych 
i przetwarzanych danych o konsumentach. To oznacza nowe możliwości 
ich wykorzystania, ale też zwiększa ryzyko utraty tożsamości. Jak zadbać 
o zapewnienie najwyższych standardów ochrony prywatności użytkowników 
i bezpieczeństwo rozwiązań IT?

 / Cyfrowa tożsamość – jak będziemy się identyfikować w najbliższej przyszłości? 
Jakie korzyści może przynieść wprowadzenie jednej, powszechnie uznawanej 
tożsamości cyfrowej użytkownika na poziomie np. krajowym i/lub globalnym? 
Egalitarność usług cyfrowych – czy cyfryzacja wyrównuje szanse obywateli 
i firm bez względu na region pochodzenia czy poziom dochodów?

 / Czy ignorowanie cyfrowych potrzeb społeczeństwa i gospodarki stanowi 
zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju?

GOSPODARZ DEBATY
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Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 09:00 – 10.15 Marco Polo F

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE ORAZ PROWADZENIE
Michał Kowalewski, Dyrektor SME / Bankowość Korporacyjna, EY

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE
Paweł Michalewski, CFO, Westpol-Teeuwissen sp. z o.o. 
Jakub Papierski, Wiceprezes Zarządu Banku, Obszar Bankowości Korporacyjnej 
i Inwestycyjnej, PKO Bank Polski  
Adam Pers, Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, 
mBank S.A. 
Tomasz Styczyński, Wiceprezes Zarządu Banku, Pion Bankowości Korporacyjnej, 
Rynków i Bankowości Inwestycyjnej, Bank Pekao S.A. 
Katarzyna Wójcik-Borsukowicz, CFO, Meble Wójcik

OPIS DEBATY
Globalne trendy mają wpływ na wszystkie dziedziny życia, dotyczą każdej osoby 
i każdej branży. Zmiany technologiczne, mobilność, dostęp do informacji, wygoda, 
rosnące oczekiwania konsumentów wobec poziomu i jakości oferowanych usług, 
mają znaczący wpływ również na bankowość. 

Efekty już widać w sposobie obsługi klientów detalicznych i w naturalny 
sposób nowe oczekiwania pojawiają się u klientów z obszaru przedsiębiorstw. 
Jednocześnie banki poddawane są presji wynikającej chociażby z rożnych uwa-
runkowań regulacyjnych, co negatywnie wpływa na rentowność sektora. 

Banki obsługujące przedsiębiorstwa zaczęły zatem dopasowywać się do oczeki-
wań klientów, jednocześnie dbając o swoją efektywność. 

PROCES KREDYTOWY PRZYJAZNY  
DLA KLIENTA I OPTYMALNY DLA BANKU, 
KIERUNKI ZMIAN 
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Kredyt jest podstawowym produktem bankowym i organizacje najbardziej 
klientocentryczne przystąpiły do wprowadzenia zróżnicowania ścieżek proce-
sowania kredytowego. Proste transakcje na niewielkie kwoty procesowane są 
ścieżką zautomatyzowaną, natomiast bardziej skomplikowane ścieżką zindywi-
dualizowaną. Instytucje finansowe wciąż poszukują dalszych usprawnień wokół 
procesów finansowania jak np. zintegrowanie procesów monitorowania klientów 
i transakcji, wprowadzenie automatycznych odnowień, rozróżnienie podejścia 
obsługi kredytowej dla klientów nowych i dotychczasowych. 

 Zmieniają się zatem modele bankowości przedsiębiorstw i rola banków będzie 
wiązała się z odpowiedzią na wiele ważnych pytań, między innymi:

 / Gdzie będzie zaczynać się, a gdzie kończyć rola doradcy bankowego?

 / Czym będzie kierował się klient w wyborze partnera finansowego?

 / Czy banki korporacyjne dobrze odczytują oczekiwania klientów reorganizując 
swoje procesy?

PYTANIA
 / Co jest najbardziej istotne z perspektywy klienta w procesie pozyskiwania 

finansowania bankowego?

 / Na czym banki będą budować przewagi konkurencyjne przy procesowaniu 
finansowania przedsiębiorców?

 / W jakich obszarach /etapach procesu kredytowego istotne będzie dla klienta 
wsparcie specjalisty bankowego, a w jakich będą możliwe automatyzm 
i samoobosługa?

 / Co wpływa na decyzję o zmianie dostawcy finansowania? 

 / Jak będą wyglądały procesy finansowania przedsiębiorstw za 5-10 lat? 

GOSPODARZ DEBATY
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Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 10.40 – 11.55 Columbus AB

MODERATOR
Andrzej Gałkowski, Partner, Szef doradztwa dla sektora bankowego, KPMG

WYSTĄPIENIA WPROWADZAJĄCE
 
Michał Podgajny, dyrektor w dziale usług doradczych, Open Banking Lead 
w KPMG w Polsce  
Rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję w regulacjach – czy zaufasz „czarnej 
skrzynce”? 
Marcin Dzienniak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Aplikacji Sprzedażowych 
i Wsparcia, PKO Bank Polski

Rozwiązanie problemu trwałego nośnika w oparciu o technologię blockchain  

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE
Marcin Bartczak, Partner, Kancelaria Prawna Dentons 
Magdalena Borowik, Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech, 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 
Paweł Jakubik, Członek Zarządu ds. Transformacji Cyfrowej, Microsoft 
Piotr Mazur, Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Zarządzania Ryzykiem,  
PKO Bank Polski 

INNOWACJE W BANKOWOŚCI – CZY 
ZAAWANSOWANA ANALITYKA DANYCH 
I SZTUCZNA INTELIGENCJA MOGĄ 
EFEKTYWNIE WSPOMÓC WYWIĄZYWANIE SIĘ 
INSTYTUCJI FINANSOWYCH Z OBOWIĄZKÓW 
REGULACYJNYCH?
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Patryk Nowakowski, CIO Digital Transformation Division, Santander  
Bank Polska S.A. 
Michał Plechawski, Wiceprezes Zarządu, CIO, mBank S.A.

OPIS DEBATY
W ostatnich latach nowe regulacje przyczyniły się do wzrostu kosztów dla sekto-
ra finansowego związanych z wymaganiami dotyczącymi zgodności, sprawozdaw-
czości i nadzoru, co sprawia, że banki muszą znaleźć bardziej efektywne rozwią-
zania, aby z jednej strony zachować rentowność a z drugiej zgodność regulacyjną. 
Obecnie w dużej mierze banki wciąż jednak utrzymują procesy odpowiedzialne za 
zapewnienie zgodności z regulacjami w formie manualnej, która nie zawsze jest 
w stanie podołać coraz większym wymogom stawianym przez nadzorców. 
Czy wykorzystanie nowych technologii takich jak analityka predykcyjna, sztuczna 
inteligencja może dać wymierne korzyści? Czy rozwiązania REGTECH są rzeczy-
wiście odpowiedzią na rosnące koszty dostosowania do wymogów regulacyjnych? 
Jakie są główne bariery dla wdrażania tego typu rozwiązań? Na te i inne pytania 
postaramy się odpowiedzieć podczas debaty.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA
 / W jakich obszarach regulacyjnych zaawansowana analityka danych i sztuczna 

inteligencja mogłyby dać największe korzyści? Jakie korzyści mogłyby być 
osiągnięte dzięki tym narzędziom?

 / Jak regulator sektora podchodzi do wykorzystania pomysłów typu REGTECH?
 / Jakie są główne bariery dla wdrażania takich rozwiązań przez polskie 

instytucje finansowe? 
 / Co instytucje finansowe mogą zrobić, żeby efektywnie wykorzystać 

rozwiązania cyfrowe w wywiązywaniu się z obowiązków regulacyjnych? 

GOSPODARZE DEBATY
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Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 10.40 – 11.55 Columbus CD

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

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE ORAZ PROWADZENIE
Prezentacja wyników badania

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

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE
Gaber Al-Absi, Deputy CEO, OTP Mobil Kft. 
Michał Gajewski, Prezes Zarządu, Santander Bank Polska S.A. 
Marcin Giżycki, Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A. 
Wojciech Rybak, Członek Zarządu, Bank Millennium S.A. 
Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu, mBank S.A. 
Paweł Surówka, Prezes Zarządu, PZU S.A. 
Piotr Wetmański, Członek Zarządu, Bank Pekao S.A.  

OPIS DEBATY
Oferta bankowa dla klientów detalicznych przechodzi nieustanną ewolucję. 
Instytucje finansowe prześcigają się w oferowaniu usług, które coraz mniej mają 
wspólnego z tradycyjną bankowością, za to coraz śmielej wypływają na szerokie 
wody firm usługowych. W celu weryfikacji słuszności tych trendów, Deloitte 
zidentyfikował ponad 200 usług dodanych (tzw. VAS) oferowanych przez krajowe 
i zagraniczne banki, a następnie sprawdził w badaniach ilościowych nastawienie 
polskich klientów do tego rodzaju pomysłów. 

CZY BANKI BĘDĄ UTRZYMYWAŁY SIĘ Z USŁUG 
NIEBANKOWYCH? KOMU VASY DODAJĄ 
WARTOŚCI?
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KLUCZOWE ZAGADNIENIA
 / Czy VASy są pożądane przez polskich klientów i byliby skłonni za nie zapłacić? 

 / Jaką biznesową wartość tworzą VASy dla banków? 

 / Czy VASy mogą być źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej?

GOSPODARZ DEBATY
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Forma Czas Sala
speed presentation, 
dyskusja panelowa 10.40 – 11.55 Baltic Panorama

PREZENTACJA NA OTWARCIE
Jakub Grzechnik, Head of Product, CEE, Visa

MODERATOR
Małgorzata O’Shaughnessy, Dyrektor Zarządzająca Regionem Europy Środkowo-
Wschodniej, Visa

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE
Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A. 
Bartosz Berestecki, Prezes Zarządu, PayU 
Michał Gajewski, Prezes Zarządu, Santander Bank Polska S.A. 
Joanna Erdman, Dyrektor ds. projektów strategicznych, mBank S.A. 
Jakub Kiwior, Dyrektor Generalny na Polskę i Węgry, Visa

OPIS DEBATY
Współczesny mobilny konsument oczekuje intuicyjnych, szybkich i bezpiecznych 
płatności w handlu tradycyjnym i globalnym e-commerce/m-commerce. Co na to 
uczestnicy ekosystemu, instytucje finansowe i inne podmioty sektora płatności?

Rozwój technologiczny cyfrowych płatności oraz otwarta bankowość tworzą 
szanse, ale jednocześnie stawiają wyzwania (poprawa doświadczenia użytkowni-
ka, bezpieczeństwo transakcji, potrzeba silnego uwierzytelniania klienta). Jak im 
sprostać?

EKOSYSTEM PŁATNICZY ZGODNY Z PSD2 – 
RYWALIZACJA I WSPÓŁDZIAŁANIE W OBLICZU 
OTWARTEJ BANKOWOŚCI 

4 CZERWCA
EKF 2019 35



Czy sukces osiągną podmioty działające w pojedynkę, czy też warunkiem rozwoju 
w nowej rzeczywistości jest współdziałanie i czerpanie ze wspólnych doświad-
czeń i dobrych praktyk?

GOSPODARZ DEBATY
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Forma Czas Sala
dyskusja okrągłego stołu 10.40 – 11.55 Marco Polo E

PROWADZENIE
Marcin Mrowiec, Główny Ekonomista Banku Pekao S.A.

OPIS DEBATY
Celem debaty jest stworzenie makroekonomicznej mapy wyzwań. Podczas 
dyskusji zostaną przedstawione prognozy wybranych wskaźników dla polskiej 
gospodarki w horyzoncie do 2022 roku, opracowane w ramach badania przepro-
wadzonego 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.

Dyskusja koncentrować się będzie wokół tematów wskazanych przez ekono-
mistów jako najistotniejsze zagrożenia dla koniunktury gospodarczej w Polsce 
w perspektywie najbliższych lat. Wstępne wyniki ankiety wskazują koncentrację 
obaw wokół dwóch obszarów tematycznych. 

Jeden to potencjalne ryzyka związane z wzrostem nierównowag wynikających 
z wprowadzenia kosztownych dla budżetu programów socjalnych w okresie 
boomu, co może skutkować koniecznością znacznych redukcji wydatków w czasie 
spowolnienia. Zjawiskom w sferze finansów publicznych może towarzyszyć 
wzrost innych nierównowag (np. inflacji), łącznie generując ryzyko sytuacji znacz-
nie słabszego realnego wzrostu gospodarczego, z konsekwencjami dla gospo-
darstw domowych, przedsiębiorstw, budżetu państwa i rynków finansowych. 

MAKROEKONOMICZNY OKRĄGŁY STÓŁ EKF – 
MAPA WYZWAŃ 2019-2022 
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Drugi obszar tematyczny związany jest z coraz wyraźniejszą barierą podaży na rynku 
pracy, ze wszelkimi konsekwencjami dla sektora przedsiębiorstw oraz gospodarki jako 
całości. 

WŚRÓD UCZESTNIKÓW DEBATY
Rafał Benecki, Główny Ekonomista, ING Bank Śląski S.A. 
Piotr Bielski, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych, Santander Bank  
Polska S.A. 
Dariusz Filar, emerytowany profesor Uniwersytetu Gdańskiego 
Janusz Jankowiak, Główny Ekonomista, Polska Rada Biznesu 
Ludwik Kotecki, Centrum Myśli Strategicznych

GOSPODARZE DEBATY
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Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 10.40 – 11.55 Marco Polo F

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE ORAZ PROWADZENIE
Paulina Gasińska, Pełnomocniczka Zarządu ds. kultury myślenia klientem i relacji 
z klientami, Rzeczniczka etyki, mBank S.A.

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE
prof. dr hab. Piotr Sztompka, Socjolog, Profesor UJ i WSE im. J. Tischnera, 
Członek PAN i PAU, Academia Europaea (Londyn) oraz American Academy of Arts 
and Sciences (Cambridge, Mass.) 
Katarzyna Szymielewicz, założycielka i prezes Fundacji Panoptykon, 
Wiceprzewodnicząca European Digital Rights (federacji organizacji europejskich 
na rzecz praw cyfrowych), ekspertka w obszarze przetwarzania danych 
Włodzimierz Grudziński, współtwórca i doradca Zarządu Związku 
Banków Polskich, Wiceprezydent Europejskiej Federacji Banków Etycznych 
i Alternatywnych 
Bartosz Stodulski, projektant nowoczesnych usług cyfrowych, twórca 
Laboratorium EE  

OPIS DEBATY
Na kongresach finansowych koncentrujemy się na trendach ekonomicznych 
w skali makro, wyzwaniach regulacyjnych, modelach… 

Warto sobie również zadać pytanie o klientów, bez których żaden usługodawca 
nie może istnieć. Nasza rzeczywistość jest naznaczona rozwojem nowoczesnych 
technologii; wzrastającą potęgą GAFA; ekspresową produkcją i dystrybucją 
informacji i dezinformacji. Korporacje, w których pracujemy, zatrudniają tysiące 
ludzi, przy czym większość naszych pracowników nigdy klientów nie widuje ani 
z nimi nie rozmawia. 

DLACZEGO KLIENCI BANKÓW MIELIBY  
CHCIEĆ NIMI BYĆ?
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Branża finansowa jest dumna ze swojego dorobku i stabilności a co za tym idzie 
– zaufania, jakim klienci nas darzą. Mamy za sobą trudniejsze momenty, z których 
chyba udało się wyjść z podniesioną głową. Z drugiej strony, w zmiennych, nie-
pewnych i skomplikowanych warunkach reputację stracić nietrudno. 

W pierwszym świecie, którego częścią jesteśmy, oczekiwania klientów i pra-
cowników rosną. W polskiej bankowości postrzegamy to jako wyścig. Co nasza 
branża może zrobić, by w świecie po PSD2 klienci wybrali bank a nie technolo-
gicznego giganta? Czy naszą bronią jest zaufanie klientów? Czy zaufanie to zrodzi 
etyczność naszych decyzji czy raczej bezpieczeństwo pieniędzy, tak systemowe 
jak technologiczne? A może drogą jest przemiana banków w nowoczesne firmy 
technologiczne, oparte o zwinne metody pracy i atrakcyjne, uzależniające rozwią-
zania, czerpiące z osiągnięć neuropsychologii? 

Gdzie w tym wszystkim są pracownicy, i ci w średnim wieku, i ci z młodych 
pokoleń. Czy da się nimi zarządzać w oparciu o dawny paradygmat, hierarchicznie 
i władczo? Jakiej pracy chcielibyśmy dla naszych dzieci i jakiej pracy one będą 
chcieć? 

Czy drogą do znalezienia odpowiedzi może być empatia? Porozmawiajmy o tym, 
co jest i co dopiero będzie. 

GOSPODARZ DEBATY
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Forma Czas Sala
prezentacja i dyskusja 10.45 – 11.55 Polskie Smaki

PROWADZĄCY
Dariusz Piotrowski, VP, General Manager Dell Technologies Polska

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE
Jacek Zawadzki, Członek Zarządu, BEST S.A.  
Radomir Bordon, ISG Technology Consulting Senior Director, CEE,  
Dell Technologies  
Wojciech Wolas, Dyrektor Sprzedaży, Dell Technologies Polska 
Filip Kata, Enterprise Architect, Dell Technologies Polska

OPIS
Zgodnie z hasłem „przyszłość zaczyna się już dziś, nie jutro” Dell Technologies 
Polska zaangażował się w realizację programu „Future Thinkers” w którym osią 
działań jest spojrzenie w przyszłość i wypracowanie płaszczyzny rozmowy o naj-
ważniejszych wyzwaniach i koniecznych działaniach biznesowych menedżerów IT.

Zapraszamy serdecznie do udziału w panelu eksperckim z udziałem partnerów 
i klientów Dell Technologies podczas którego omówimy 10 scenariuszy przyszło-
ści zidentyfikowanych podczas realizacji programu i zastanowimy się które z nich 
warto rozważać w krótkim terminie, a które warto uwzględnić w długoterminowej 
strategii rozwoju organizacji. 

GOSPODARZ

JAK PRZYGOTOWAĆ BANK NA WYZWANIA 
PRZYSZŁOŚCI JUŻ DZISIAJ – CZYLI PIERWSZE 
WNIOSKI Z BADANIA FUTURE THINKERS
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Forma Czas Sala

zamknięta sesja ekspercka 10.40 – 12.30 Cigar Shop and Whisky 
Lounge

PROWADZĄCY
Dariusz Duma, filozof, przedsiębiorca, konsultant biznesowy, trener zarządzania 
i przywództwa, mentor, wykładowca, twórca programów rozwojowych dla liderów 
i organizacji

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE
Michał Cebula, Prezes Zarządu, Heritage Real Estate  
Rafał Lis, Prezes Zarządu, Credit Value Investments Sp. z o.o.  
Jacek Ptaszek, Członek Zarządu JMP Flowers, Członek Zarządu Family Business Network  
Michał Sapota, Prezes Zarządu, HRE Invetsments 
Piotr Smołuch, Adwokat i wspólnik zarządzający, Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar 
i Wspólnicy Sp. k. 

KLUCZOWE ZAGADNIENIA
 / Polska rewolucja przedsiębiorczości - i co dalej?

 / Siła i znaczenie Firm Rodzinnych dla gospodarki i rozwoju życia społecznego. Czy 
i dlaczego powinno nam na nich zależeć?

 / Atuty i słabości polskich Firm Rodzinnych

DZIEDZICTWO NA POKOLENIA, CZYLI 
O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, TWORZENIU 
I ZABEZPIECZANIU MAJĄTKU ORAZ SUKCESJI 
W POLSKICH FIRMACH RODZINNYCH

4 CZERWCA
EKF 201942



 / Problemy z sukcesją, inwestowaniem i zabezpieczaniem majątku w Firmach 
Rodzinnych

 / Przyszłość Firm Rodzinnych w Polsce i na świecie: wystarczy nie przeszkadzać, 
czy jednak dobrze by było mądrze wspomagać?

UDZIAŁ WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE ZAPROSZEŃ

GOSPODARZ
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Forma Czas Sala
fireside chat, 
dyskusja moderowana 13.45 – 15.00 Columbus AB

MODERATOR
Piotr Chęciński, dziennikarz ekonomiczny

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE
Ajay Banga, Prezes i Dyrektor Generalny, Mastercard

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE
Ajay Banga, Prezes i Dyrektor Generalny, Mastercard 
Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu, PKO Bank Polski 
Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu, mBank S.A.

OPIS DEBATY
Rewolucja technologiczna zbiega się w czasie ze zmianą modeli biznesowych 
banków i koniecznością określenia na nowo roli instytucji finansowej w gospo-
darce. Cyfryzacja wpływa nie tylko na krajobraz branży finansowej, ale też na 
strategie banków. Czy tradycyjni gracze mogą być pionierami innowacji? Jak 
mogą sprostać nowym rodzajom konkurencji? Jakie sojusze budować, aby przygo-
tować się na nowe otwarcie w bankowości?

PREZESI O BANKU PRZYSZŁOŚCI, CZYLI 
CYFROWE FINANSE JAKO KRWIOOBIEG 
GOSPODARKI 4.0
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KLUCZOWE ZAGADNIENIA
 / Technologiczny wyścig zbrojeń i otwarta bankowość, jako nowy kontekst dla 

usług finansowych, w tym płatności.

 / Innowacyjność w branży finansowej: Czy gigant może być zwinny?

 / Regulacje: Czy w innych częściach świata widoczna jest transformacja 
bankowości, jaką w Polsce i Europie stymuluje PSD2?

 / Innowacje to nie wszystko. Czy cyberzagrożenia zniwelują korzyści ze zdobyczy 
technologii?

 / Nowe rozdanie: Kto wygra wyścig banków, FinTech-ów i BigTech-ów?

 / Strategie rozwoju: przejęcia, partnerstwa, wzrost organiczny, czy nowe rynki? 

GOSPODARZ DEBATY
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Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 13.45 – 15.00 Columbus CD

MODERATOR
Paweł Preuss, Partner, EY

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE
Janusz Miszczak, Associate Partner, EY 

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DYSKUSJI
Michał Kruszka, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, Urząd Komisji Nadzoru 
Finansowego 
Marek Lusztyn, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A. 
Tomasz Mironczuk, Prezes, Instytut Rynku Finansowego 
Dariusz Odzioba, Dyrektor Zarządzający, PKO Bank Polski 
Anna Trzecińska, Wiceprezes, Narodowy Bank Polski

OPIS DEBATY
Zapoczątkowane w latach 70. XX wieku indeksy stóp procentowych stanowią 
dzisiaj jeden z fundamentalnych elementów systemu finansowego na świecie, 
dostarczając podstaw do wyceny szerokiego wachlarza instrumentów dłużnych 
i pochodnych. Opisane na przestrzeni ostatnich kilku lat przypadki manipulacji 
wskaźnikami finansowymi przez niektóre banki biorące udział w codziennym 
procesie kalkulacji poziomu indeksów stały się przyczynkiem do gruntownego 
przebudowania tej sfery funkcjonowania rynków. Zgodnie z oczekiwaniami 
regulatorów i nadzorców zreformowane wskaźniki finansowe w najszerszym, 
dostępnym zakresie powinny bazować na rzeczywistych transakcjach za-
wieranych w poszczególnych segmentach rynku reprezentowanych przez te 
wskaźniki. Jednocześnie ostatni kryzys finansowy spowodował głębokie zmiany 

ŚWIAT PO ŚMIERCI LIBORU – REFORMA IBOR
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w strukturze rynku depozytów międzybankowych, których efektem jest dra-
styczny spadek płynności stawek terminowych. Dlatego uczestnicy rynku, także 
w Polsce, rozważając przyszłość stawki WIBOR wciąż poszukują właściwych 
rozwiązań pozwalających na efektywne zaadresowanie oczekiwań nadzorczych, 
ograniczenie ryzyka i wykorzystanie pojawiających się szans biznesowych wyni-
kających z reformy wskaźników finansowych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA
 / Czy wskaźniki -IBOR dobrze spełniały swoją rolę? Czy ich wartość informacyjna 

odpowiada potrzebom rynku i realiów funkcjonowania systemu finansowego?

 / Jeśli nie -IBOR to co? Jakie są lub mogą być alternatywy dla -IBOR? Czy 
transakcyjność indeksów jest niezbędna?

 / Czy BIS ma rację wskazując na konieczność inicjatyw oddolnych, wytworzenia 
kilku alternatywnych wskaźników nie tylko typu ‘risk free’, ale zawierających 
informacje o ryzyku kredytowym, jak również o koszcie krańcowym 
finansowania (odniesienie do artykułu Beyond Libor z BIS Quarterly Review)?

 / Reforma wskaźników finansowych oznacza konieczność wprowadzenia 
zmian w nowych oraz istniejących umowach z klientami. Czy oczekiwania 
sektora bankowego są w tym przypadku spójne z interesem klientów? Czy 
banki powinny poszukiwać rozwiązań sektorowych, czy raczej skupić się na 
indywidualnych propozycjach zmian dla klientów? Czy reforma może być 
szansą na zbudowanie przewagi konkurencyjnej dzięki lepszej ofercie dla 
klienta? Jaka powinna być strategia komunikacji z klientami?

GOSPODARZE DEBATY
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Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 13.45 – 15.00 Baltic Panorama

WPROWADZENIE DO DYSKUSJI
Łukasz Srokowski, Instytut Millenials

Podejście Millenialsów do PPK 

PROWADZĄCY
Marek Tejchman, Zastępca Redaktorka Naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DYSKUSJI
Łukasz Kozłowski, Główny Ekonomista, Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) 
oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) 
Ewa Małyszko, Prezes Zarządu, PFR TFI 
Krzysztof Nowak, Prezes Zarządu, Mercer Polska 
Małgorzata Rusewicz, Prezes, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych 
Łukasz Srokowski, Instytut Millenials

OPIS DEBATY
Zapewnienie bezpieczeństwa finansowego Polaków, rozumianego jako optymalny 
rozkład dochodu w cyklu życia – zarówno w skali mikro, jak również makro, jest 
aktualnym i niezwykle pilnym wyzwaniem. Niska świadomość finansowa, brak 
nawyków oszczędzania, nieświadomość zmian demograficznych i wynikających 
z nich konsekwencji oraz nadwyrężone zaufanie do systemu emerytalnego to 
problemy, z którymi musimy zmierzyć się jako społeczeństwo. Otwarte pozo-
staje pytanie, jak zmienić obecny stan rzeczy oraz kto powinien być głównym 
architektem tej zmiany. Pewne jest natomiast to, że w procesie muszą z równym 
zaangażowaniem wziąć udział wszyscy jej interesariusze, a rynek finansowy ze 
swoimi kompetencjami, powinien pełnić w nim szczególną rolę. Pracownicze 

BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE POLAKÓW
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Plany Kapitałowe to pionierski projekt, który przez współpracę i współodpo-
wiedzialność państwa, pracodawców i pracowników, może stanowić impuls do 
odbudowy i wzrostu poziomu kapitału społecznego, a w dłuższej perspektywie 
znacząco poprawić bezpieczeństwo finansowe Polaków w okresie po zakończeniu 
aktywności zawodowej.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA
 / Świadomość ekonomiczna i umiejętność zarządzania finansami osobistymi 

wśród Polaków

 / Pożądany model edukacji ekonomicznej w społeczeństwie aspirującym 

 / Kapitał społeczny i wzajemne zaufanie oraz rola społecznego konsensusu 
w trwałości rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo finansowe Polaków

 / Rola sektora finansowego w zmianie odpowiedzialności Polaków w podejściu 
do finansów osobistych

 / Wyzwania polskiego systemu emerytalnego w dobie zmian demograficznych 
oraz oczekiwań społecznych w kontekście realnych możliwości

 / PPK szansą na nową współpracę i współodpowiedzialność państwa, 
pracodawców i pracowników za bezpieczeństwo ekonomiczne na emeryturze

 / Wpływ aspektów międzypokoleniowych na rozbudowę systemu 
bezpieczeństwa finansowego Polaków i dynamikę jego wzrostu

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

MODERATOR
Piotr Alicki, Prezes Zarządu, Krajowa Izba Rozliczeniowa

WSPÓŁPROWADZĄCY
Jarosław Kroc, Country Managing Director, Accenture

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE
Marcin Dzienniak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Aplikacji Sprzedażowych 
i Wsparcia, PKO Bank Polski 
Marek Lenz, Dyrektor Centrum IT, Bank Pekao S.A.  
Katarzyna Majewska, Członek Zarządu, Bank Handlowy w Warszawie S.A. 
Patryk Nowakowski, CIO Digital Transformation Division, Santander Bank Polska S.A. 
Jaromir Pelczarski, Wiceprezes Zarządu, BNP Paribas Bank Polska S.A.  
Michał Plechawski, Wiceprezes Zarządu, mBank S.A. 
Lorenzo Tassan-Bassut, Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A.

OPIS DEBATY
Strategia i pozycja sektora bankowego jest silnie powiązana z technologią IT. 
Globalne trendy związane z blockchain, sztuczną inteligencją, rozszerzoną rze-
czywistością, Big Data czy komputerami kwantowymi kształtują realia funkcjono-
wania banków obecnie i w przyszłości. Zarówno tempo rozwoju technologii, jak 
również zmiany regulacyjne o niebagatelnym wypływie na ICT (Information and 
Communication Technologies), są głównym motywem opracowania mapy wyzwań IT 
dla sektora bankowego. 

TECHNOLOGICZNY OKRĄGŁY STÓŁ EKF – 
MAPA WYZWAŃ DLA SEKTORA BANKOWEGO 
2019-2022
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Identyfikacja zagadnień najsilniej wpływających na IT w sektorze bankowym, 
w horyzoncie kolejnych kilku lat i z uwzględnieniem perspektywy globalnych 
trendów, pozwoli na wypracowanie rekomendacji – zarówno dla sektora banko-
wego, jak i dla administracji rządowej – dotyczących rodzaju i zakresu wspólnych 
działań jakie powinny być podjęte sektorowo lub z perspektywy niezbędnego 
wsparcia rządowego. Dyskusja, mapa wyzwań oraz rekomendacja, opracowana po 
debacie, dotyczyć będą horyzontu lat 2019-2022.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA
 / Cyberbezpieczeństwo – ochrona przed atakiem na „najsłabsze ogniwo” 

ekosystemu, współdziałanie w ramach sektora bankowego i poza nim. 

 / Jak działania graczy spoza tradycyjnego sektora bankowego (GAFAA/Fintech/
Start-up) mogą wpłynąć na biznes bankowy w kontekście PSD2 i open 
bankingu. 

 / Czy zaawansowana personalizacja usług bankowych jest ważna i w jakim 
zakresie? 

 / Zwiększenie zakresu regulacji krajowych i unijnych a możliwości realizacji 
projektów innowacyjnych. 

 / Automatyzacja pracy, wzrost zapotrzebowania na uzupełnienie kompetencji 
pracowników w cyfrowym środowisku pracy. 

 / Wyzwania technologiczne w bankowości: blockchain, sztuczna inteligencja, 
rozszerzona rzeczywistość, rozwiązania chmurowe, Big Data, komputery 
kwantowe. 

GOSPODARZ DEBATY
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Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 13.15 – 15.00 Marco Polo F

PROWADZĄCY
Piotr Pilewski, Business Insider Polska

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE
Michał Cebula, Prezes Zarządu, Heritage Real Estate 
Piotr Goździewicz, Dyrektor CEE capital markets, BNP Paribas Real Estate 
Maciej Grabowski, HRE Think Thank 
Dieter Lobnig, Department Director, Investment Banking and Commercial Real 
Estate Financing Department, Bank Pekao S.A. 
Michał Sapota, Prezes Zarządu, HRE Investments

OPIS DEBATY
W porównaniu z historycznie dobrze rozwiniętymi rynkami nieruchomości w kra-
jach starej UE, polski rynek w niektórych segmentach wciąż raczkuje. Ze względu 
na zapóźnienie potencjał wzrostowy jest znacznie większy w naszym kraju niż 
innych krajach europejskich. Tym bardziej, że Polska jest rosnącą gospodarką, 
która będzie potrzebowała różnego typu inwestycji. Jakie są doświadczenia 
z inwestowania w nieruchomości w Polsce? Dlaczego niektóre typu inwestycji są 
zdominowane przez inwestorów zagranicznych? Które dają najpewniejszą stopę 
zwrotu? Jak i kiedy wychodzić z inwestycji? 

KLUCZOWE ZAGADNIENIA
 / HRE Index 1Q 2019

 / Polska oczami inwestorów z zagranicy

POLSKA SCENA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 
W OCZACH ZAGRANICY 
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 / Polska, a kluczowe rynki „starej Unii”: stopy zwrotu, ryzyka

 / Podaż nowoczesnej powierzchni biurowej: czy zbliżamy się do limitu? 

 / Value-added assets (retail i offices): Polska wymarzonym rynkiem dla 
wyspecjalizowanych inwestorów? 

 / Wielofunkcyjne inwestycje w centrach polskich miast: zabytkowa tkanka, 
miastotwórczy charakter, tradycja zobowiązuje?

GOSPODARZ DEBATY
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Forma Czas Sala
prezentacja i dyskusja 13.45 – 15.00 Polskie Smaki

PROWADZĄCY
Dominik Łabiński, BPO/BPS Business Development Manager, Xerox Global 
Document Outsourcing

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE
Marcin Miller, Współwłaściciel, Efematic 
Jarosław Pazdro, Director of Procurement Office, Credit Agricole Bank Polska S.A. 
Artur Pęcak, Współwłaściciel, Skill&Chill 
Adam Polkowski, Wicedyrektor Departamentu Zakupów i Administracji, mBank S.A.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA
 / Source-to-Pay kompleksowe podejście do zarządzania zakupami

 / Rola technologii w optymalizacji zakupów – mity vs. dobre praktyki

 / Wdrożenie strategii a nie tylko wdrożenie narzędzi systemowych

GOSPODARZ

SPRAWNE ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI – JAKO 
JEDNO ZE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ROZWOJU
JAK GENEROWAĆ OSZCZĘDNOŚCI W INST Y TUC JACH FINANSOW YCH 
W CZ A SACH W ZROSTU PRES JI PŁ ACOWE J I OTOCZENIA 
KONKURENC YJNEGO?
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Forma Czas Sala
gala 15.30 – 16.45 Columbus AB

PROWADZĄCY
Łukasz Wilkowicz, dziennikarz, Dziennik Gazeta Prawna

 WYSTĄPIENIE OTWIERAJĄCE
Rafał Mikusiński, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

 WPROWADZENIE DO METODOLOGII RANKINGU
Mariusz Śpiewak, Partner, Lider zespołu usług dla sektora finansowego,  
PwC Polska

Dziennik Gazeta Prawna wspólnie z firmą doradczą PwC organizuje piątą edycję 
rankingu „Gwiazdy Bankowości”, w ramach którego zostaną wyłonione najlepsze 
banki w 2018 roku. Ocenie zostaną poddane wyniki finansowe banków za rok 
2018, a także wprowadzone przez nie innowacje.

Pełny ranking opublikowany zostanie na łamach Dziennika Gazety Prawnej.

GOSPODARZ

GALA WRĘCZENIA WYRÓŻNIEŃ W RANKINGU 
„GWIAZDY BANKOWOŚCI” 
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Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 15.30 – 16.45 Columbus CD

MODERATOR
Stacy Ligas, Partner i szef działu instytucji finansowych w KPMG w Polsce 
i Europie Środkowo-Wschodniej

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE
Jean-Charles Aranda, Wiceprezes Zarządu, CFO, BNP Paribas Bank Polska S.A. 
Tomasz Biłous, Wiceprezes Zarządu, CFO, Alior Bank S.A. 
Dariusz Górski, Członek Rady Nadzorczej, PKO Bank Polski 
Tomasz Kubiak, Wiceprezes Zarządu, CFO, Bank Pekao S.A. 
Magdalena Łapsa-Parczewska, Dyrektor Zarządzający Pionem Nadzoru nad 
Rynkiem Kapitałowym, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego  
Maciej Reluga, Członek Zarządu, CFO, Santander Bank Polska S.A.

OPIS DEBATY
Informacja finansowa prezentowana przez banki na zewnątrz jest bardzo 
obszerna – roczne sprawozdania finansowe przygotowane, w olbrzymiej 
większości przypadków, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej, liczą często więcej niż 200 stron i zawierają 
nie tylko dane finansowe ale również rozbudowane opisy sposobu zarządzania 
ryzykami czy szacunek wartości godziwej, który teoretycznie najlepiej powinien 
oddawać prawdziwą wartość bilansu jednostki. Można byłoby oczekiwać, 
że jakość informacji finansowych prezentowanych przez banki powinna być 
wysoka – powstaje ona w oparciu o rozbudowany system kontroli wewnętrznej, 
którego coroczna atestacja jest wymagana przepisami nadzorczymi. Banki są 
w awangardzie również jeśli chodzi o wymogi w zakresie corporate governance 
– od lat przepisy wymagają, aby funkcjonowały w nich komitety audytu, ryzyka, 
aby istniała osobna funkcja audytu wewnętrznego, compliance. Tak mocno 
rozbudowanego systemu kontroli wewnętrznych i regulacyjnych nie ma chyba 
żadna inna branża.

FORUM CFO
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Tymczasem gdy spojrzymy na wycenę giełdową np. banków europejskich 
i porównamy ją z wartością bilansową aktywów netto, zdarza się iż kapitalizacja 
jest niższa niż wartość księgowa. Czy oznacza to brak zaufania inwestorów do 
informacji finansowych czy może obawy przed tym, iż w przyszłości wartość 
księgowa będzie mocno spadać?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA
 / Banki są jednymi z najbardziej transparentnych podmiotów na rynku 

ujawniając szczegółowe dane finansowe oraz niefinansowe. Jednocześnie 
sprawozdania finansowe stają się coraz bardziej obszerne. Jak należy je czytać, 
aby móc zidentyfikować zagadnienia, które rzeczywiście są istotne? Co jest 
najbardziej interesujące dla różnych grup interesariuszy i jak zapewnić przekaz, 
który odpowiadałby ich potrzebom?

 / Czy bilanse banków zawierają niespodzianki? Na ile wdrożony w 2018 r. 
standard MSSF9 odpowiedział na potrzebę odpowiednio wczesnego ujawniania 
strat kredytowych? Czy sprawdzi się on w czasie spowolnienia gospodarczego 
antycypując wzrost ryzyka. Czy złożoność modeli utraty wartości wpływa na 
porównywalność banków między sobą? 

 / Podejmując rękawicę rzuconą przez fintechy, banki zaczynają upodabniać 
się do firm technologicznych. Czy pomoże to zmienić sentyment inwestorów 
w stosunku do sektora bankowego? Czy przełoży się na wyceny banków? 
Czy odpowiedzią na oczekiwania klientów są banki-challengery czy bardziej 
efektywna jest transformacja cyfrowa banku uniwersalnego? Czy nowe ryzyka 
wynikające z takiej transformacji nie przełożą się na wycenę?

 / Jaka jest rola nadzoru bankowego i audytorów w odbudowie zaufania do 
sektora bankowego? Jak wygląda komunikacja pomiędzy nadzorem, bankami, 
audytorami a interesariuszami. Czy są jakieś elementy, które można byłoby 
zmienić, aby ułatwić wczesną identyfikację potencjalnych problemów 
a jednocześnie kreować dobre rozwiązania regulacyjne, które polepszą 
efektywność ale również bezpieczeństwo działania banków?

 / Jakie są najważniejsze priorytety na przyszłość z punktu widzenia kreowania 
przez banki właściwego przekazu na zewnątrz?

GOSPODARZ DEBATY
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Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 15.30 – 16.45 Baltic Panorama

MODERATOR ORAZ WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE
Robert Małysz, Associate Partner, EY, Zespół Data & Analytics

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE
Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej S.A. 
Małgorzata Chruściak, Adwokat, Associate Partner, Kancelaria EY Law 
Jarosław Królewski, CEO, Synerise 
Marek Łach, Dyrektor Centrum Ryzyka Kredytowego Klienta Detalicznego,  
PKO Bank Polski 
Piotr Wetmański, Członek Zarządu, Bank Pekao S.A. 
Paweł Jakubik, Członek Zarządu, Microsoft

OPIS DEBATY
Dane – ropa XXI wieku – coraz częściej zaczynają być postrzegane przez banki 
jako kluczowe aktywa pozwalające na budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki 
wykorzystaniu informacji. Instytucje finansowe, które nie przeprowadzą w pełni 
transformacji w obszarze AI/AA (Artificial Intelligence / Advanced Analytics) i nie 
zainwestują w rozwój zaawansowanej analityki mogą, z uwagi na dynamiczne zmia-
ny, utracić pozycję konkurencyjną. Innowacje w obszarze biznesu oraz ryzyka oparte 
na AI/AA mogą wyposażyć instytucje finansowe w automatyczne algorytmy oraz 
poważnie wpłynąć na wyniki i sposób działania instytucji finansowych. Pojawiają się 
również opinie, że w niedalekiej przyszłości instytucje finansowe mogłyby w wielu 
obszarach działać operacyjnie bez udziału ludzi.

JAK UWOLNIĆ POTENCJAŁ DANYCH?
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KLUCZOWE ZAGADNIENIA
 / Czy dzisiejsze banki są instytucjami data-driven? Jak rozwijać kulturę 

traktowania danych jako kluczowe aktywa banku? Gdzie komercjalizacja 
danych może przynieść najwięcej korzyści? Co jest kluczowe dla efektywności 
budowanych rozwiązań?

 / Czy polskie instytucje finansowe są przygotowane do wdrożeń w obszarze 
AI/AA? Jakie są główne problemy we wdrożeniach z obszaru AI/AA?

 / Jakie zmiany w otoczeniu instytucji finansowych przyśpieszyłyby transformacje 
w obszarze AI/AA (nowe podmioty, dane zewnętrzne, polskie API, chmura, 
regulacyjne/prawne, np. wykorzystanie AI/AA w szacowaniu ryzyka)?

 / Czy polscy klienci są otwarci na wdrożenie AI/AA? Na które potrzeby klientów 
może odpowiedzieć sektor finansowy wdrażając AI/AA (chatboty/roboadvisory/
autentykacja)?

 / Jak wdrożenia AI/AA mogą wpłynąć na przyszłość sektora finansowego? 

GOSPODARZE DEBATY
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Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 15.30 – 16.45 Marco Polo E

MODERATOR
Tomasz Prusek, Prezes Zarządu Fundacji Przyjazny Kraj

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE
Waldemar Markiewicz, Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich, Santander 
Securities S.A. 
Jakub Papierski, Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski 
Małgorzata Rusewicz, Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych 
Maciej Trybuchowski, Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

OPIS DEBATY
Według analiz OECD do roku 2060 głównym źródłem wzrostu gospodarczego 
na świecie ma być wzrost produktywności. Oznacza to, że zdolność zwiększania 
produktywności, a nie wzrost samych nakładów, będzie najsilniej determinować 
tempo rozwoju gospodarczego. Rynki kapitałowe bardziej efektywnie niż sektor 
bankowy i menedżerowie przedsiębiorstw przesuwają kapitał z branż tradycyj-
nych do najbardziej produktywnych zastosowań – innowacyjnych przedsięwzięć 
gospodarczych o podwyższonym ryzyku i oczekiwanej stopie zwrotu. Finansowanie 
innowacyjnego rozwoju wymaga więc zwiększenia roli instrumentów rynkowych 
kosztem bankowych. Liczne opracowania, w tym Zielona Księga UE „Tworzenie unii 
rynków kapitałowych”, wskazują niski udział rynku kapitałowego względem finan-
sowania bankowegow UE jako główną przyczynę poszerzającej się luki produktyw-
ności między USA i UE. Czy opublikowana Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego 
w Polsce wychodzi naprzeciw głównym wyzwaniom polskiej gospodarki jakim jest 

RYNEK KAPITAŁOWY DLA ZWIĘKSZENIA 
PRODUKTYWNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI 
POLSKIEJ GOSPODARKI
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we współpracy z

 

zwiększenie jej produktywności oraz wzrost zamożności społeczeństwa.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA
 / Cele i priorytety Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego służące rozwojowi 

polskiego rynku kapitałowego wobec wyzwań polskiej gospodarki.

 / Kluczowe działania dla zwiększenia udziału krajowego rynku kapitałowego 
w finansowaniu polskich przedsiębiorstw, w szczególności innowacyjnych firm.

 / Znaczenie kapitału krajowego i krajowych inwestorów instytucjonalnych 
wobec wyzwań wynikających z zagranicznej konkurencji.

 / Model kontynentalny z przewagą finansowania bankowego vs anglosaski 
z dominującym udziałem rynku kapitałowego; który lepszy dla Polski? Czy 
propozycja tzw jednolitej licencji bankowej odpowiada potrzebom polskiej 
gospodarki zwiększenia jej produktywności? Plusy i minusy.

 / Przyszłość polskiego rynku kapitałowego wobec wyzwań technologicznych.

GOSPODARZ DEBATY
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Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 15.30 – 16.45 Marco Polo F

MODERATOR
Iwona Kozera, Fundator Fundacji Liderek Biznesu

 WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE
Agnieszka Maciejewska, Prezes Fundacji Liderek Biznesu, Dyrektor HR EY

Prezentacja raportu Fundacji Liderek Biznesu: Kobiety w biznesie – marzenia 
a rzeczywistość

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE
Przemysław Gdański, Prezes Zarządu, BNP Paribas Bank Polska S.A. 
Andrzej Jacaszek, Wydawca, Harvard Business Review Polska 
Małgorzata O’Shaughnessy, Regional Managing Director CEE, Visa  
Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Bank Handlowego w Warszawie S.A. 
Iwona Słomska, Członek Zarządu, KRUK S.A. 
Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.

OPIS DEBATY
Kobiety stanowią poważną i niedocenianą siłę ekonomiczną. Brak kobiet 
w zarządach i radach nadzorczych to niewykorzystane źródło zwiększania 
konkurencyjności przedsiębiorstw. Większa obecność kobiet we władzach firm 
daje bardziej zrównoważone zarządzanie, lepszy nadzór nad działalnością 
spółki, lepsze przestrzeganie norm etycznych, sprawniejszy system zarządzania 
ryzykiem, a w efekcie – lepsze wyniki finansowe. W zespołach zróżnicowanych 
pod względem płci, wieku czy kultury o wiele lepiej rozwija się talenty, zwiększa 
zaangażowanie oraz kreatywność. Czy w czasach ostrej konkurencji rynkowej, 

KOBIETY W BIZNESIE – RZECZYWISTOŚĆ 4.0
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bitwy o talenty, poszukiwania źródeł wzrostu, temat różnorodności w biznesie 
trafia na agendę zarządów polskich przedsiębiorstw? Jak przyśpieszyć drogę 
kobiet do najwyższych stanowisk? Jak tę drogę widzą same kobiety – młode 
menedżerki oraz dojrzałe liderki biznesu, które wzięły udział w badaniu „Kobiety 
w biznesie – marzenia a rzeczywistość”.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA
 / Czy kultura organizacyjna firmy może być kluczem do jej sukcesu finansowego?

 / Czy różnorodność zawsze przynosi korzyści, jeśli postęp w jej wprowadzaniu 
jest niewielki? 

 / Jak wdrażać różnorodność i kogo trzeba do niej przekonywać?

 / Najlepsze praktyki ułatwiające kobietom realizację kariery zawodowej 

GOSPODARZ DEBATY
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Forma Czas Sala
prezentacja i dyskusja 15.30 – 16.45 Polskie Smaki

PROWADZĄCY
Tadeusz Woszczyński, Country Manager – Poland, Austria, Czech Rep., Slovakia 
& Baltics, Hitachi Europe Ltd. 
Mariusz Sudoł, Operations Director CEE, Hitachi Europe Ltd.

 WYSTĄPIENIA
Make Data Uses Like Analytics, AI & Data Sharing Lawful  
Nasya Bennacer, Business Development Executive, Financial Services Business 
Unit, Hitachi Vantara

Embed Privacy controls into your data to maximise data utility, and meet 
regulatory requirements 
Peter Fell, Technical Director, Anonos

Re-establishing trust in data 
Sascha Maschek, CTO & Co-Founder, Akarion

OPIS
Firma Hitachi – która rozwiązała problem trwałego nośnika w polskim sektorze 
bankowym – po raz pierwszy w Polsce przedstawi na Europejskim Kongresie 
Finansowym nowy strategiczny temat dla sektora bankowego.
Bankowość stała się najbardziej regulowanym sektorem. Obecnie instytucje 
finansowe koncentrują się na wdrażaniu wymogów PSD II, AML, GDPR i MIFID2. 
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie o ochronie danych osobowych 
(RODO), którego celem jest ochrona prywatności danych osobowych w erze 
cyfrowej. Szczególnie zaniepokojone są banki, które mają do czynienia z ogromną 

TRWAŁY NOŚNIK – I CO DALEJ?  
CYFROWA PRYWATNOŚĆ W ERZE AI, 
ANALITYKI DANYCH I RODO
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liczbą klientów, a potencjalny brak przestrzegania prywatności prowadzi do 
ogromnych kar.
Z drugiej strony większość banków intensywnie pracuje nad implementacją 
sztucznej inteligencji, analityki danych czy systemów typu machine learning. 
Zebrane dane klientów mają wysoką wartość i mogą zostać skapitalizowane 
w celu generowania nowych strumieni przychodów. Ponieważ RODO nie pozwala 
na przeprowadzanie analityki danych bez legalnej podstawy, Hitachi i jego 
partner Anonos proponują certyfikowane rozwiązanie wykorzystujące pseudo-
nimizację danych, umożliwiającą przeprowadzenie analizy, przy jednoczesnym 
zachowaniu pełnej zgodności z prawem i oczywiście zachowaniu prywatności 
klientów banku.
W wielu obszarach biznesowych, a zwłaszcza w sektorze finansowym, ważne 
jest, aby polegać na wiarygodnych dowodach. Blockchain to wyjątkowa tech-
nologia sprawdzająca integralność danych między niezaufanymi stronami. 
Jednak zazwyczaj nie jest możliwe zapisanie danych biznesowych bezpośrednio 
do publicznej sieci blockchain. Wspólnie z partnerem Hitachi – firmą Akarion 
z Austrii, wyjaśnimy w jaki sposób wesprzeć dostosowanie do RODO za pomocą 
rozwiązania wykorzystującego podstawowe cechy blockchain, tj. niezmienność 
czy przejrzystość, jednocześnie omijając jego wady w celu przywrócenia zaufania 
do danych biznesowych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA
 / W świecie ograniczonym RODO, mającego na celu ochronę prywatności 

danych, pseudonimizacja pomaga zachować swobodę potrzebną do efektywnej 
analizy danych, pozostając w zgodzie z prawem

 / Ponieważ Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) nałożył już pierwsze 
kary na firmy w Polsce, ważne jest, aby wprowadzić odpowiednią kontrolę 
w celu zapewnienia, że dane są przetwarzane zgodnie z prawem

 / Blockchain to wyjątkowa technologia sprawdzająca integralność danych 
między niezaufanymi stronami. Jednak zazwyczaj nie jest możliwe zapisanie 
danych biznesowych bezpośrednio w publicznej sieci blockchain, ponieważ 
brakuje im skalowalności, zachowania poufności i rozwiązania problemu 
związanego z prawem do zapomnienia.

GOSPODARZ
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Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 17.15 – 18.30 Columbus CD

MODERATOR
Marta Penczar, Dyrektor Obszaru „Bankowość i Rynki Finansowe”, Instytut Badań 
nad Gospodarką Rynkową 

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE
Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu, BEST S.A. 
Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej S.A. 
Ewa Wernerowicz, Prezes Zarządu, Vivus Finance  
Artur Zwaliński, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zbiorowych 
Interesów Konsumentów, UOKiK 
Marcin Żuchowski, Dyrektor ds. ryzyka kredytowego na poziomie regionu, 
Członek Zarządu, Provident Polska S.A. 

PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE DZIAŁAŃ OGRANICZAJĄCYCH RYZYKA 
DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU RYNKU CONSUMER FINANCE
Agnieszka Wachnicka, Prezes, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego 
Andrzej Roter, Prezes, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce 
Jarosława Ryba, Prezes, Polski Związek Instytucji Pożyczkowych 

OPIS DEBATY
Celem debaty jest stworzenie mapy zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju 
rynku consumer finance. Podczas dyskusji przedstawione zostaną wyniki badania 
eksperckiego mającego ma celu zidentyfikowanie katalogu ryzyk/wyzwań 
stających przed sektorem CF. Uczestnicy debaty odniosą się do nich i ocenią 
prawdopodobieństwo oraz wagę poszczególnych zagrożeń. W podsumowaniu 

ZAGROŻENIA DLA RYNKU CONSUMER FINANCE
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debaty przedstawiciele instytucji zrzeszających uczestników rynku (KPF, FRRF, 
PZFP) zarekomendują niezbędne działania, które należy podjąć w najbliższym 
czasie aby zapobiec negatywnym konsekwencjom materializacji zidentyfikowa-
nych ryzyk na rynku CF.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA
 / Czy i na ile w strategiach biznesowych podmiotów z rynku CF uwzględniane 

jest ryzyko spowolnienia gospodarczego w Polsce?

 / Czy oczekiwane jest dalsze zacieśnianie regulacyjne? Jakie obszary mogą być 
objęte regulacjami?

 / Czy prognozowany w perspektywie 2020 roku wzrost stóp procentowych może 
zagrozić biznesowi CF? Jakie będą obszary negatywnego oddziałania?

 / Na ile realne jest pogorszenie jakość portfela pożyczkowo-kredytowego? 
Czy skala nieregularnych kredytów ograniczy w istotny sposób rentowność 
biznesu?

 / Czy ryzyko „przekredytowania” konsumentów jest obecnie wysokie? 
Jaka jest skala tego zjawiska? Klientami jakich instytucji są najczęściej 
„przekredytowane” osoby?

GOSPODARZ DEBATY
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Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 17.15 – 18.30 Columbus CD

MODERATOR
Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE
Piotr Stolarczyk, Dyrektor Departamentu Bankowości Międzynarodowej 
i Finansowania Eksportu, Bank Pekao S.A.

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE
Artur Bogusz, Wiceprezes Zarządu, SBB ENERGY S.A.  
Piotr Jabłoński, Dyrektor Departamentu Finansowania Handlu,  
BNP Paribas Bank Polska S.A. 
Grzegorz Kiczor, Dyrektor ds. rynków zagranicznych, RAFAKO S.A.  
Michał Mrożek, Dyrektor Generalny (CEO), HSBC France (Spółka Akcyjna)  
Oddział w Polsce 
Michał Popiołek, Dyrektor Zarządzający ds. bankowości globalnej i inwestycyjnej, 
mBank S.A. 
Piotr Stolarczyk, Dyrektor Departamentu Bankowości Międzynarodowej 
i Finansowania Eksportu, Bank Pekao S.A.  
Janusz Władyczak, Prezes Zarządu, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów 
Eksportowych S.A.

INSTRUMENTY FINANSOWANIA EKSPORTU 
W PRAKTYCE
CZ Y KR A JOW Y KOMERC YJNY RYNEK FINANSOW Y JEST GOTOW Y  
DO WSPIER ANIA POL SKICH FIRM POSZUKUJĄC YCH SWOICH RYNKÓW 
ZBY TU Z A GR ANIC Ą? 
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OPIS DEBAT Y
W ostatnich kilku latach dynamika eksportu była średnio ponad dwukrotnie wyż-
sza od tempa wzrostu PKB. Wyraźnie widać, iż wzmocnienie aktywności polskich 
przedsiębiorstw na zagranicznych rynkach pozytywnie przekłada się na tempo 
wzrostu gospodarczego.
Ważnym zjawiskiem towarzyszącym rozwojowi polskiego handlu jest zmiana 
jego geograficznej struktury. Coraz większego znaczenia dla polskich firm nabiera 
współpraca z krajami rozwijającymi się z Europy Środkowo-Wschodniej, Afryki, 
Ameryki Południowej oraz dalekiej i bliskiej Azji. Dalszy wzrost eksportu ogółem 
będzie zależał od intensyfikacji współpracy handlowej z tymi właśnie krajami. 
Warto zaznaczyć, iż są to również kraje, z którymi obecnie odnotowuje się naj-
wyższe ujemne saldo wymiany handlowej.
Współpraca handlowa w dużej mierze zależy od dostępności finasowania. Liczne 
badania naukowe dowodzą istnienia ścisłego związku pomiędzy rozwojem 
handlu na świecie, a finansowaniem eksportu. 80 procent wymiany handlowej 
wymaga finansowania, z czego połowa dotyczy finansowania zewnętrznego, na 
które składa się przede wszystkim kredyt bankowy
Jednym z istotnych wyzwań przed jakim stoją eksporterzy, w szczególności 
koncertujący swoją uwagę na rynku poza UE, to dostępność finansowania oraz 
obawa przed ryzykiem braku płatności za realizowane kontrakty.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA
 / Czy polski komercyjny rynek finansowy jest gotowy do wspierania polskich 

firm poszukujących swoich rynków zbytu za granicą? Czy banki otworzą się 
bardziej na finansowanie ekspansji na rynki krajów rozwijających się?

 / W jaki sposób banki komercyjne i instytucje państwowe mogą wzmocnić 
współpracę na rzecz wsparcia eksportu? Czy i w jakim zakresie jest miejsce dla 
współpracy między bankami?

 / Jakie są doświadczenia i oczekiwania eksporterów względem systemu 
finansowania eksportu i oferty banków komercyjnych? Co może wpłynąć na 
zwiększenie determinacji eksporterów do ekspansji na rynki pozaeuropejskie?

GOSPODARZ DEBATY
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Forma Czas Sala
debata okrągłego stołu 17.15 – 18.30 Marco Polo E 

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

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE
Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A. 
Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego 
Michał Gajewski, Prezes Zarządu, Santander Bank Polska S.A. 
Przemysław Gdański, Prezes Zarządu, BNP Paribas Bank Polska S.A. 
Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu, PKO Bank Polski  
Michał Krupiński, Prezes Zarządu, Bank Pekao S.A. 
Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu, Bank Handlowy w Warszawie S.A. 
Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu, mBank S.A. 
Anna Trzecińska, Wiceprezes, Narodowy Bank Polski

OPIS DEBATY
Sektor bankowy stoi przed licznymi wyzwaniami, ale ich znaczenie dla każdego 
banku jest inne. Zmieniające się oczekiwania klientów oraz inwestorów, coraz 
ostrzejsze regulacje czy niepewne otoczenie makroekonomiczne. Warto na nie 
spojrzeć z punktu widzenia prezesów największych banków w Polsce i ocenić, 
jaki wpływ na sektor finansowy miały wyzwania analizowane w tym gronie 
w poprzednich latach. 

GOSPODARZ DEBATY

DEBATA PREZESÓW. MAPA WYZWAŃ PRZED 
SEKTOREM BANKOWYM
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Forma Czas Sala
prezentacja i dyskusja 17.15 – 18.30 Marco Polo F

MODERATOR
Allan Saunderson, Editor-in-Chief, Business Immo Europe. Financial journalist 
specialised in European real estate investment

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE
Maciej Kandybowicz, Leasing Manager, Vastint Poland 
Anna Kicińska, Partner, EY, Real Estate Group Leader 
Adam Konieczny, MRICS, Development Director Europe, Louvre Hotels Group 
Kornelia Łukaszewska, Odpowiedzialna za wynajem powierzchni biurowych 
z ramienia Skanska CDE, obszar północnej Polski 
Zuzanna Paciorkiewicz, PhD, MRICS, Head of Operations, Asset Services Poland 
at Cushman & Wakefield 

KLUCZOWE ZAGADNIENIA
 / Perspektywy wzrostu: okazje inwestycyjne w Polsce

 / Rynek powierzchni biurowych: czy rynek największych miast Polski jest już 
nasycony? Czy też wciąż są szanse na nowe projekty? Jeśli tak to gdzie?

 / Rynek hoteli: Polska jest postrzegana jako jeden z najbardziej obiecujących 
rynków z powodu niedostatecznej podaży nowoczesnych hoteli w każdym 
segmencie rynku. Jakie są perspektywy na najbliższe 5-10 lat?

 / Obecne warunki na polskim rynku nieruchomości komercyjnych w porównaniu 
do Zachodniej Europy – czy Polska jest postrzegana jako stabilna rosnąca 
gospodarka

 / Wpływ perspektywy spowolnienia światowej gospodarki na rynek 

SZANSE I ZAGROŻENIA NA POLSKIM RYNKU 
NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH
RYNEK NA JEMC Y CZ Y RYNEK W YNA JMUJĄCEGO? 
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nieruchomości w Polsce

 / Powierzchnie handlowe: jakie obiekty handlowe zostaną oddane do użytku 
w przyszłości? Czy na polskim rynku ciągle jest miejsce dla tradycyjnych 
centrów handlowych czy też kluczem do sukcesu jest przygotowywanie 
wielofunkcyjnych projektów, tematycznych obiektów handlowych 
dostarczających wyjątkowych doświadczeń klientom wykorzystując między 
innymi nowoczesne technologie? 

GOSPODARZ DEBATY
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Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 17.15 – 18.30 Polskie Smaki

MODERATOR
Marek Tejchman, Zastępca Redaktora Naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE
Tomasz Czechowicz, CEO, MCI Capital 
Dariusz Filar, emerytowany profesor Uniwersytetu Gdańskiego 
Robert Gwiazdowski, ekonomista 
Emil Szweda, Prezes Zarządu, Obligacje.pl

KLUCZOWE ZAGADNIENIA
 / Rynek obligacji korporacyjnych dalej nie powrócił do stanu sprzed 2018, gdy 

problemy poszczególnych spółek spowodowały exodus inwestorów. Czy to 
prawda czy może w połowie roku już jest lepiej?

 / Zauważalne odbicie widać tylko wśród największych spółek - co może sprawić, 
że inwestorzy znowu zaczną się interesować SME?

 / Jakie ryzyko dla polskiej gospodarki niesie ograniczenie finansowania 
przedsiębiorstw obligacjami?

 / Czy obligacje to produkt dla inwestorów indywidualnych, czy tylko dla 
instytucjonalnych? Czy konieczna jest dalsza regulacja rynku?

 / Co muszą zrobić spółki, aby zainteresować inwestorów (np. zabezpieczenia, 
marze, IR)?

OBLIGO-EXIT CZY OBLIGO-ENTER 
W KTÓR Ą STRONĘ PÓJDZIE RYNEK OBLIGAC JI PO TEGOROCZNYCH 
Z AWIROWANIACH? 
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 / Czy wyjście na euro rynek ma sens i czy jest realne dla małych i średnich 
emitentów (wielkość i marże vs popyt zagranicznych inwestorów) 

GOSPODARZ DEBATY
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Forma Czas Sala
debata & networking od 17.15 Siedziba Blue Media

WYSTĄPIENIE
prof. dr hab. Piotr Płoszajski, Katedra Teorii Zarządzania, Szkoła Główna 
Handlowa

OPIS DEBATY
Czwarta Rewolucja Technologiczna, cechująca się zamazywaniem granic 
między światem materialnym, cyfrowym i biologicznym, rozwija się w tempie 
wykładniczym. Poprzednie rewolucje dawały czas na dostosowanie do przyno-
szonym przez nie zmian na poziomie stylów pracy i życia, relacji społecznych 
i w ostatecznym rezultacie – wartości. Ta obecna już na ten komfort (jakkolwiek 
był on względny) nie pozwala. Krzywa uczenia, po etapie kumulowania doświad-
czeń, dotarła do momentu, kiedy radykalne aplikacje wczorajszych innowacji 
technologicznych pojawiają się w ciągu ostatnich 2-3 lat lawinowo, w wielu 
różnych obszarach równocześnie, a i ich potencjalne, długofalowe skutki są 
trudne do oszacowania. Przykłady: sztuczna inteligencja i robotyzacja, inżynieria 
genetyczna (CRIPR/Cas9), Internet Rzeczy, profilowanie perswazyjne (polityczne 
zastosowania trolli sieciowych), czy zaawansowane algorytmy rozpoznawania 
twarzy. Ludzie i społeczeństwa, odruchowo, próbują sobie z tym radzić „metodą” 
kameleona („agile”) i Czerwonej Królowej: biegnąc ile sił, żeby się „dostosowy-
wać” - w czasie realnym. Groźnie rośnie popyt na „działanie”, który pozostawia 
mało czasu na myślenie i z konieczności prowadzi do wybierania gotowych, 

NOWA WERSJA OPOWIEŚCI O CZERWONEJ 
KRÓLOWEJ Z „ALICJI W KRAINIE CZARÓW”: 
O WAŻNOŚCI PRZYSTANKÓW W WYŚCIGU 
MIĘDZY TECHNOLOGIĄ, A EWOLUCJĄ
UDZIAŁ NA PODSTAWIE Z APROSZEŃ
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wczorajszych rozwiązań (najlepsze praktyki, benchmarking, etc). Paradoksalnie, 
w czasach szybkich zmian, fundamentalne znaczenie ma nie tylko tempo biegu, 
ale również umiejętność przystawania na chwilę. „Busy is the new stupid”, jak 
powiedział ostatnio Bill Gates.

Po debacie zapraszamy na spotkanie networkingowe.

Do dyspozycji gości „szwedzki” bufet, bar z koktajlami. Wszystko w otoczeniu 
pięknych widoków na Zatokę Gdańską z naszych tarasów.

GOSPODARZ
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Forma Czas Sala
dyskusja 18.45 – 19.40 Marco Polo E

PROWADZĄCY
Bartek Godusławski, dziennikarz, Dziennik Gazeta Prawna

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE
Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Programowej EKF 
Teresa Czerwińska, Minister Finansów 
Ludwik Kotecki, ekonomista, twórca reguły wydatkowej 

OPIS
Jak odpowiedzialnie zarządzać finansami publicznymi? Czy należy fetyszyzować 
nadwyżki budżetowe, czy też deficyt jest niezbędny dla rozwoju gospodarki 
wschodzącej, jaką wciąż jest Polska? Dlaczego państwa narzucają sobie reguły 
fiskalne, które wiążą im ręce w polityce gospodarczej?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA
 / Unijne kotwice budżetowe z Traktatu z Maastricht – relikt przeszłości czy 

tarcza przed nieodpowiedzialnymi politykami?
 / Dlaczego rządy zakładają sobie kaganiec wydatkowy, a później kombinują jak 

go obejść?
 / Czy można odpowiedzialnie zarządzać finansami państwa bez zewnętrznych 

ograniczeń w postaci limitów zadłużenia, wydatków?
 / Czy porażka budżetu zadaniowego oznacza, że planowanie wieloletnie też 

ulegnie krótko- i średnioterminowym priorytetom politycznym?

GOSPODARZ DEBATY

W POSZUKIWANIU REGUŁ – FINANSE 
PUBLICZNE W DOBIE NIEPEWNOŚCI
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Forma Czas Sala
rozmowa wieczorna 21.30 – 22.30 Baltic Panorama

PROWADZĄCA
Monika Zamachowska
Rozmowa o politycznych i gospodarczych konsekwencjach brexitu, o bezpieczeństwie 
oraz wnioskach z brexitu dla rządzących i obywateli w krajach europejskich

z udziałem:

Jonathana Knotta, Ambasadora Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii  
i Irlandii w Polsce

oraz

Janusza Lewandowskiego, Komisarza UE ds. budżetu i finansów w latach 2010-2014

EUROPA PO BREXICIE
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Forma Czas Sala
wykład i rozmowa 
wieczorna

21.30 – 22.30 Marco Polo F

PROWADZENIE
Leszek Pawłowicz, Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego

Spotkanie z Jackiem Merklem, działaczem i członkiem władz NSZZ „Solidarność” 
w latach 1980 - 1990, uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu i szefem sztabu 
wyborczego Lecha Wałęsy w 1990 roku

 

GOSPODARZE

ZROZUMIEĆ „SOLIDARNOŚĆ” I PROCES 
ODZYSKANIA WOLNOŚCI – OPOWIEŚĆ 
UCZESTNIKA, 30 LAT PO
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Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 09.00 – 10.15 Columbus AB 

MODERATOR
Michał Grzybowski, Partner, EY

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE
Jarosław Bachowski, Managing Partner, Egon Zehnder International 
Roksana Ciurysek-Gedir, President of Pekao International 
Marcin Eckert, Członek Zarządu, PZU S.A. 
Jakub Wojnarowski, Head of ACCA Poland & Baltic Countries  
Barbara Zych, Prezes, Employer Branding Institute

OPIS DEBATY
Dzisiejszy rynek pracy jest bez wątpienia rynkiem pracownika, a technologia wkro-
czyła w codzienne życie. Świat zmienia się coraz szybciej, a digitalizacja umożliwia 
nowe sposoby pracy. Coraz powszechniejsze stają się elastyczne i alternatywne 
metody zatrudnienia, a pracownik jest rekrutowany na całym świecie. Cztery  
pokolenia pracują razem, każde z różnymi preferencjami, postawami i oczekiwa-
niami. Pracownik staje się dobrem, o które trzeba walczyć, a pracodawca marką, 
którą stara się „sprzedać” i do której buduje zaufanie. Coraz częściej proces 
rekrutacyjny jest transakcją handlową. Jednocześnie organizacje odpowiedzialne 
społecznie i mające niebiznesowe cele stały się magnesami dla młodych talentów. 

Te wszystkie trendy, nowe zachowania i oczekiwania pracowników są coraz więk-
szym wyzwaniem dla pracodawców. Jak więc będzie wyglądać „Future of work” 
i jak daleko jej od dzisiejszych realiów? 

FUTURE OF WORK – CZY TO JEDNAK  
JUŻ NIE TERAŹNIEJSZOŚĆ?
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KLUCZOWE ZAGADNIENIA
 / Czy budowa strategii biznesowej powinna opierać się na talentach 

funkcjonujących w organizacji oraz dostępnych na rynku? Czy też tym 
„problemem” nowoczesna firma może zająć się później?

 / Cel organizacji – latarnia wszystkich działań czy wyłącznie mit? Dlaczego 
firmy osiągające sukces finansowy mają również niekomercyjny azymut 
wskazujący długofalowy cel funkcjonowania?

 / Jak skutecznie wykorzystać naturalną pomysłowość i przedsiębiorczość 
pracowników? Co zrobić, żeby pobudzoną aktywność podtrzymywać przez 
dłuższy czas, z sukcesem dla organizacji i ciągłą motywacją pracowników?

 / Czy to przy jakim biurku się pracuje, kto siedzi obok i jaka kawa jest dostępna 
może wzmacniać produktywność pracowników? Miejsce pracy, zróżnicowany 
pod względem płci, wieku lub doświadczeń zespół współpracowników może 
więcej.

 / Czy w erze cyfrowej oraz czasach „rynku pracownika” pracodawca może sobie 
pozwolić na różne traktowanie pracownika i klienta zewnętrznego? Jak bardzo 
dzisiejsze organizacje powinny czerpać ze wzorców marketingowych?

GOSPODARZE DEBATY
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Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 09.00 – 10.15 Columbus CD 

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE I PROWADZENIE
Jerzy Kalinowski, doradca zarządu KPMG w Polsce 

Prezentacja syntetycznych wyników specjalnego raportu KPMG poświęconego 
analizie oceny polskich konsumentów ich doświadczeń w relacjach z bankami. 
Raport został przygotowany na bazie badań rynkowych bazujących na unikalnej 
metodzie KPMG Sześciu Filarów Customer Experience.

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE
Przemysła Furlepa, Wiceprezes Zarządu, BNP Paribas Bank Polska S.A.  
Marta Guzek, Finance Industry Head, Google Poland 
Jacek Iljin, Pion Klienta Detalicznego, mBank S.A. 
Agata Zgliczyńska, Członek Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu,  
Plus Bank S.A. 
Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.

OPIS DEBATY
Cyfryzacja radykalnie zmieniła zachowania, oczekiwania i preferencje polskich 
konsumentów. Jej wynikiem jest też „komodytyzacja” większości usług finan-
sowych. Doświadczenia oferowane klientom przez banki podczas pełnego 
cyklu „życia klienta” zaczynając od poznania marki banku oraz jego produktów, 
poprzez zakup produktów, obsługę (także podczas „tzw. momentów prawdy”, 
w których klient oczekuje od banku szybkiego rozwiązania jego problemów), 
aż do momentu zakończenia współpracy z bankiem, względnie przedłużenia tej 

JAK INSTYTUCJE FINANSOWE MUSZĄ DBAĆ 
O KLIENTÓW NA CORAZ BARDZIEJ CYFROWYM 
POLSKIM RYNKU?
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relacji. Z punktu widzenie banków kluczowym czynnikiem sukcesu dla utrzyma-
nia oraz pozyskania nowych klientów jest oferowanie pozytywnych doświadczeń 
klientów. 

Jak pokazują coroczne analizy KPMG, polscy konsumenci nie oceniają zbyt 
wysoko doświadczeń klienckich oferowanych przez polskie instytucje finanso-
we. Wdrożenia dyrektywy PSD2 otworzy rynek usług finansowych dla zupełnie 
nowych cyfrowych graczy, z których wielu buduje swój biznes właśnie na 
rozumienie potrzeb cyfrowego klienta i doskonałość jego obsługi. Dlatego dbanie 
o klienta staje się w tej chwili jednym z głównych priorytetów biznesowych. 
Celem sesji jest dyskusja wyzwań związanych z zarządzaniem przez instytucje 
finansowe doświadczeniami klientów w coraz bardziej cyfrowym świecie 

KLUCZOWE ZAGADNIENIA
 / Jak polscy konsumenci oceniają obecnie swoje doświadczenia z bankami 

i ubezpieczycielami? Które instytucje finansowe są najlepiej oceniane 
i dlaczego? 

 / Co oznacza cyfryzacja polskich konsumentów? Na co instytucje finansowe 
muszą zwrócić szczególna uwagę na coraz bardziej cyfrowym rynku?

 / W jaki sposób instytucje finansowe powinny dbać o polskich klientów? Jakie 
powinny być priorytety? 

 / Jakie są największe wyzwania we wdrażaniu inicjatyw ukierunkowanych na 
poprawę doświadczeń klientów?

GOSPODARZ DEBATY
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Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 09.00 – 10.15 Baltic Panorama

MODERATOR
Karol Mazurek, Managing Director, Accenture

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE
Czy jesteśmy gotowi na erę postcyfrową – Accenture Technology Vision 2019

Jacek Borek, Dyrektor Zarządzający, Accenture Technology w Polsce

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE
Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A. 
Marcin Dzienniak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Aplikacji Sprzedażowych 
i Wsparcia, PKO Bank Polski 
Paweł Jakubik, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Transformacji Cyfrowej w Chmurze, 
Microsoft 
Jowita Michalska, Prezes Fundacji Digital University 
Bartłomiej Nocoń, Ekspert sektora finansowego 
Roman Młodkowski, Dyrektor Strategii i Komunikacji, Operator Chmury Krajowej 
(OChK)

OPIS DEBATY
Technologie cyfrowe są obecnie strategicznym priorytetem każdego przedsię-
biorstwa. W badaniu Accenture Technology Vision 2019 przeprowadzonym wśród 
ponad 6 600 przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej biznesem oraz IT na 
całym świecie, 94 proc. respondentów stwierdziło, że w ciągu ostatnich trzech lat 
tempo wprowadzania innowacji technologicznych w ich organizacjach znacznie 
przyspieszyło.

CZY JESTEŚMY GOTOWI NA ERĘ 
POSTCYFROWĄ?
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W naszym najnowszym raporcie, skoncentrowanym na branży bankowej, 
odsłaniamy jeszcze więcej wniosków w sposób szczególny ważnych dla sektora 
finansowego.

Biorąc pod uwagę priorytetyzację technologii cyfrowej, przedsiębiorstwa 
znalazły się w punkcie zwrotnym. Nowoczesne rozwiązania cyfrowe, które do 
tej pory zapewniały przewagę konkurencyjną, stały się standardem, oczywistym 
elementem większości biznesów. Innymi słowy: szanse na cyfrowym polu gry 
w końcu się wyrównują.

Jak więc będzie wyglądać postcyfrowa era? Jej wyróżnikiem będą firmy poszuku-
jące nowych źródeł przewagi konkurencyjnej.

Firmy stawiają dziś czoła rosnącym oczekiwaniom konsumentów, pracowników 
i partnerów biznesowych. Potencjał cyfrowych technologii umożliwiający maso-
wą personalizację – tworzenia najpierw dwóch, później dziecięciu, a następnie 
stu różnych opcji towaru lub usług – został już wykorzystany.

Sukces, jaki firmy odniosły dzięki takiemu podejściu, stworzył iluzję, że potrafią 
zaspokoić każdą, nawet najbardziej zindywidualizowaną potrzebę klienta. Jeśli 
chcą spełniać nieustannie zmieniające się oczekiwania swoich klientów, będą 
musiały sprawić, by ta iluzja stała się rzeczywistością.

Nadchodząca era to czas wywierania presji na firmy, bo klienci, pracownicy i spo-
łeczeństwo w końcu wprost sprecyzują swoje oczekiwania. To oznacza ogromne 
możliwości dla tych firm, które potrafią dostarczać odpowiednie doświadczenie 
w odpowiednim czasie.

GOSPODARZ DEBATY
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Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 09.00 – 10.15 Marco Polo E

MODERATOR
 Patryk Słowik, dziennikarz, Dziennik Gazeta Prawna

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE
Radosław Płonka, Członek Konwentu i Ekspert Prawny BCC 
Agnieszka Wachnicka, Prezes Zarządu, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego  
Marcin Warchoł, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Artur Zwaliński, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zbiorowych 
Interesów Konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

OPIS DEBATY
Niskie stopy procentowe spowodowały, że coraz więcej Polaków szuka okazji 
do zarobku. Coraz większą popularnością cieszą się więc różnej maści przekręty 
finansowe oraz działalność skrajnie ryzykowna – piramidy finansowe, rynek 
forex, obligacje prywatne. W ostatnim roku Polacy w piramidy finansowe włożyli 
tyle pieniędzy, ile stracili w Amber Gold. Jak temu przeciwdziałać? I czy państwo 
nie działa za późno?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA
 / Jak rozpoznać dziś piramidę finansową? Pod jakie produkty finansowe 

podszywają swoje schematy oszuści?

 / Jak skutecznie walczyć z piramidami finansowymi?

POWRÓT PIRAMID FINANSOWYCH – JAK 
ODRÓŻNIAĆ INNOWACYJNOŚĆ OD OSZUSTWA?
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 / Zadania dla UOKiK-u, KNF-u czy prokuratury? Kto powinien stanowić pierwszy 
front walki?

 / Czy edukacja obywatelska pomaga? A może nie da się nauczyć ludzi tego, by 
nie byli chciwi?

GOSPODARZ DEBATY
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Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 09.00 – 10.15 Marco Polo F

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE
Jerzy Hausner, Profesor, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

MODERATOR
Wojciech Paprocki, Profesor, Dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu 
i Mobilności, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE
Dariusz Filar, emerytowany profesor Uniwersytetu Gdańskiego 
Jerzy Gajewski, Prezes Zarządu, Grupa NDI S.A. 
Mirosław Gronicki, niezależny ekspert, Minister Finansów w latach 2004-2005 
Leszek Pawłowicz, Profesor, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański 
Andrzej Sławiński, Profesor, Katedra Ekonomii Ilościowej, Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie

OPIS DEBATY
Uczestnicy debaty przygotowali publikację EKF pt. Dewiacje finansjalizacji, 
w której są przedstawione różne aspekty deformacji systemu społeczno-gospo-
darczego wynikającej z agresywnej działalności uczestników globalnego systemu 
finansowego. Przedmiotem zainteresowania jest pogłębiająca się luka między 
zachowaniami uczestników rynków finansowych oraz rynków produktowych, 
obejmujących zarówno działanie w świecie realnym (analogowym) oraz w świecie 
wirtualnym (cyfrowym). Odwołując się do autorskich tekstów formułowane będą 

ZAGROŻENIA SYSTEMOWE DLA POLSKIEJ 
GOSPODARKI 
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opinie, na ile i w jaki sposób możliwe jest przywrócenie w gospodarce globalnej 
racjonalnych i akceptowalnych społecznie reguł uczestnictwa w rynku. 

KLUCZOWE ZAGADNIENIA
 / Finansjalizacja to proces, który doprowadził do zbudowania rynków 

finansowych stanowiących odbicie gospodarki procesów wytwarzania, 
dystrybucji i konsumpcji typowe dla wykrzywionego zwierciadła. Z tego 
powodu decyzje podejmowane na rynkach finansowych przestały być 
racjonalne i są źródłem pogłębiania nierównowagi w całym systemie 
społeczno-gospodarczym. 

 / W erze czwartej rewolucji przemysłowej ujawniają się różnorodne formy 
nierównowagi rynkowej, które wywołuje zróżnicowanie tempa rozwoju 
nowych technologii oraz tempa ich implementacji.

 / Na rynkach finansowych po 2008 roku występuje nadmiar kapitału, czego 
konsekwencją jest wzrastające zainteresowanie inwestorów nowymi 
projektami podejmowanymi przez start-up’y, które walczą o wzrost udziału na 
rynku mimo, że nie posiadają zdolności do kreowania pozytywnego wyniku 
ekonomicznego. Wzrost produktywności został wyeliminowany z zestawu 
celów działalności wielu nowych i zasiedziałych uczestników rynku, ponieważ 
aspekt sukcesu ilościowego wyparł aspekt sukcesu jakościowego.

 / Społeczności oraz elity w krajach europejskich, w tym w Polsce, straciły 
zdolność do promowania przedsiębiorców zdolnych do wprowadzania 
innowacji i prowadzenia walki o uzyskanie sukcesu komercyjnego na rynku 
globalnym. Jedną z przyczyn jest fałszywe rozumienie wyzwań polityki 
klimatycznej, która powinna promować zrównoważony rozwój zamiast 
prowadzić do blokowania aktywności w sferze wytwarzania dóbr rzeczowych 
i usług przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań.

GOSPODARZE DEBATY
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Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 10.45 – 12:00 Columbus AB

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE I PROWADZENIE DEBATY
Michał Kurek, Partner w dziale usług doradczych, Szef zespołu ds. 
cyberbezpieczeństwa, KPMG w Polsce

Jako wprowadzenie do dyskusji panelowej Michał Kurek omówi wyzwania 
dla bezpieczeństwa bankowości elektronicznej wynikające z dyrektywy PSD2 
opierając się m.in. na wynikach badania ZBP i KPMG z marca 2019: „PSD2 i Open 
Banking: Rewolucja, czy ewolucja”.

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE
Piotr Kalbarczyk, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, PKO Bank Polski 
Maciej Kostro, Sekretarz Rady Bankowości Elektronicznej ZBP, Związek Banków 
Polskich 
Aleksander Naganowski, Dyrektor ds. rozwoju nowego biznesu, polski oddział 
Mastercard Europe 
Krzysztof Słotwiński, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa,  
BNP Paribas Bank Polska S.A. 
Robert Trętowski, Wiceprezes Zarządu, Krajowa Izba Rozliczeniowa

OPIS DEBATY
Cyberataki nakierowane na kradzież środków pieniężnych zarówno detalicznych 
jak i korporacyjnych klientów usług płatności elektronicznych są zjawiskiem 
powszechnym. PSD2 to nowy model dostępu do usług bankowych, z którym będą 
się wiązały nowe, trudne obecnie do przewidzenia sposoby cyberataków. 

Dyskusja będzie dotyczyła przygotowania polskich banków oraz fintechów do za-
pewnienia bezpieczeństwa w ramach nowego modelu realizacji usług bankowych 

PSD2 – UŁATWIENIE DLA KLIENTA,  
CZY HAKERA?
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opartego na PSD2. Poszczególne aspekty bezpieczeństwa będą analizowane 
z różnych perspektyw – dużych i małych banków, fintechów (TPP) oraz regulato-
ra. Debata będzie miała na celu nakreślenie głównych kierunków działań, które 
powinny zaowocować zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa sektora bankowe-
go w erze open bankingu.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA
 / Czy fintechy będą w stanie wdrożyć zabezpieczenia na poziomie banków? 

 / Jak skutecznie kontrolować bezpieczeństwo w złożonym ekosystemie? 

 / Czy banki będą w stanie sprawnie dostosować systemy wykrywania 
i przeciwdziałania nadużyciom by sprostać nowym wyzwaniom? 

GOSPODARZ DEBATY
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Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 10:45 – 12:00 Columbus CD

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE
Jana Pieriegud, Profesor SGH, Kierownik Katedry Badań nad Infrastrukturą 
i Mobilnością, Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie

MODERATOR
Wojciech Paprocki, Profesor, Dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu 
i Mobilności, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE
Krzysztof Bolesta, Wiceprezes Zarządu, Fundacja Promocji Pojazdów 
Elektrycznych 
Rafał Czyżewski, Prezes Zarządu, GreenWay 
Jerzy Gajewski, Prezes Zarządu, Grupa NDI S.A. 
Agata Rzędowska, dziennikarz, WysokieNapięcie.pl 
Leszek Wieciech, Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny, Polska Organizacja 
Przemysłu i Handlu Naftowego 

OPIS DEBATY
Pod koniec drugiej dekady XXI wieku nasila się dysonans poznawczy wśród 
specjalistów oraz w szerokich grupach społecznych. Z jednej strony uświadamia-
na jest coraz bardziej niedojrzałość nowych rozwiązań technologicznych i narasta 

ELEKTROMOBILNOŚĆ: POSTĘP 
TECHNOLOGICZNY, PRESJA SPOŁECZNA, 
OBIETNICE POLITYCZNE I REALIA 
EKONOMICZNE
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doświadczenie, że jeszcze będzie trwać faza doskonalenia tych technologii, zanim 
osiągnięty zostanie moment upowszechnienia rozwiązań przynoszących zyski 
inwestorom oraz oszczędności użytkownikom elektromobilności. Z drugiej strony 
nasila się presja społeczna, w tym wyrażana przez coraz liczniejsze grupy euro-
pejskiej młodzieży szkolnej uczestniczącej w proteście „Fridays for Future”, aby 
politycy promowali rozwiązania proekologiczne i proklimatyczne jednocześnie 
rozbudowując administracyjne bariery dla użytkowania tradycyjnych technologii 
generowania energii elektrycznej oraz wykorzystywania paliw stałych i płynnych 
pochodzenia organicznego w przemyśle i transporcie.

W zaistniałych okolicznościach coraz większe znaczenie ma prezentacja fachowej 
wiedzy o dostępnych rozwiązaniach technologicznych, o osiągniętym postępie 
w realizacji planów oraz o warunkach, które muszą zostać spełnione, aby elektro-
mobilność stała się efektywnym ekonomicznie elementem systemów mobilności 
oraz łańcuchów dostaw.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA
 / Jaki jest obecny stan rozwoju technologii w zakresie magazynowania energii, 

jakie bariery napotyka przemysł? 

 / Czego nas uczą sukcesy i porażki globalnych liderów elektromobilności?

 / Jaką rolę odrywa presja społeczna?

 / Jak wygląda polski rynek elektromobilności na tle najbliższych sąsiadów?

 / Jak oszacować popyt na stacje ładowania pojazdów elektrycznych?

GOSPODARZ DEBATY
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Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 10.45 – 12.00 Baltic Panorama 

MODERATOR
Wojciech Soleniec, Partner, EY

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE
Łukasz Kąpielewski, Menedżer, EY 
Justyna Wilczyńska-Baraniak, Adwokat, Associate Partner, Kancelaria EY Law

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE
Adam Khalifa, Google EMEA Partnership Solutions Team 
Adrian Kurowski, Country Manager Poland, VISA Europe 
Sebastian Ptak, Członek Zarządu, Blue Media S.A. 
Andrzej Pyka, Chief Retail Transformation Officer, Santander Bank Polska S.A. 
Karol Sadaj, Country Manager, Revolut Polska

OPIS DEBATY
Największy wpływ na przyszły kształt rynku finansowego mają 3 grupy: banki, 
fintechy i bigtechy. Wszystkie, w związku z nowymi regulacjami i zmieniającymi 
się oczekiwaniami odbiorców, zmagają się z różnymi wyzwaniami i mają różne 
szanse. Ale ich działania zmierzają do tego samego celu – polepszenia do-
świadczeń klienta. Jaką rolę dla siebie widzą poszczególne grupy w przyszłych 
procesach finansowych? Z jakimi wyzwaniami się borykają i jakie widzą dla siebie 
szanse? 

ZAGRAJMY W OTWARTE KARTY – ROLA 
BANKÓW, FINTECHÓW I BIGTECHÓW W ŚWIECIE 
PO „OPEN BANKING”
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Równie ważna jest obecna jak i przyszła relacja między nimi, w tym tworzenie 
przez banki dedykowanych usług przy wsparciu fintechów czy też pojawianie się 
dedykowanych rozwiązań w usługach bigtechów, świadczonych dzięki współpra-
cy z bankami. Technologie kształtują przyszłość rynku płatniczego oraz redefiniu-
ją dokonywanie płatności. Które z istniejących technologii zapewnią dalszy 
rozwój, więc są dla poszczególnych grup priorytetowe? Jakie usługi bankowe 
pozostaną domeną banków, a jakie znajdą się w innych, niefinansowych usługach, 
z których korzystają klienci?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA
 / Czy usługi bankowe przestaną być zarezerwowane tylko dla banków i przyjmą 

zupełnie nowy wymiar gdzie wszystkie 3 grupy (banki, fintech, bigtech) będą 
tworzyć jeden produkt lub usługę idealnie dopasowaną do potrzeb klienta?

 / Czy Open Banking to początek redefinicji ról w sektorze finansowym?

 /  Jak usługa PIS oraz nowe technologie wpłyną na „krwiobieg” systemu 
finansowego, czyli płatności?

 / Jakie nowinki w obszarze płatności szykują nam fintechy, a czym zaskoczą nas 
uznani dostawcy tych usług?

 / Czy fintech to silna konkurencja dla banków czy też platforma testowa nowych 
usług bankowych?

 / Czy zdobycie statusu banku zmieni fintech w korpo?

 / Czy bigtech mają aspirację być niezależnym dostawcą usług finansowych czy też 
platformą do współpracy z otwartymi na innowacje bankami?

GOSPODARZ DEBATY
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Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 10.45 – 12.00 Marco Polo E

MODERATOR
Łukasz Korycki, Zastępca Redaktora Naczelnego „Pulsu Biznesu” 

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE
Ignacy Morawski, Dyrektor, SpotData Platforma Analizy Danych

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE
Maja Chabińska-Rossakowska, Dyrektor Pionu HR, ING Bank Śląski S.A. 
Wojciech Kardyś, Influencer&Social Media Consultant 
Małgorzata Mudyna, Branch Manager, Randstad 
Sławomir Tryfon, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Życiowych, Uniqa 
Artur Zabielski, Dyrektor Marketingu, Provident Polska S.A. 

OPIS DEBATY
Na rynek pracy i na rynek finansowy zaczyna wchodzić nowe pokolenie Z. , tzw. 
postmilenialsi. To osoby urodzone już po 2000 roku, które w przeciwieństwie do 
milenialsów, od dziecka dorastały w świecie nowych technologii, internetu, ta-
bletów, smartfonów. Jak to pokolenie, potocznie nazywane „cichym pokoleniem”, 
będzie zachowywać się na rynku finansowym, jak odnajdą się na rynku pracy? Jak 
na współpracę z nimi przygotowane są instytucje finansowe oraz firmowe działy 
HR? 

POKOLENIE „Z” W FINANSACH I NA RYNKU 
PRACY 
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KLUCZOWE ZAGADNIENIA
 / Definicja pokolenia Z. Czym różni się od milenialsów i pokolenia Y. 

 / Jakimi pracownikami będą ludzie pokolenia Z, jak powinni reagować pracodawcy?

 / Jak pokolenie Z zachowuje się na rynku finansowym?

 / Jak skłonić do inwestowania i oszczędzania pokoleniu, które nic nie potrzebuje?

 / Czy instytucje finansowe mają już ofertę dla pokolenia Z?

GOSPODARZE DEBATY
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Forma Czas Sala
warsztat 10.45 – 12.00 Marco Polo F

PROWADZENIE
Maciej Skowroński, Dyrektor Praktyki Inteligentnej Automatyzacji, Accenture 
Jakub Skuratowicz, Inżynier rozwiązań chmurowych, Google Cloud

OPIS DEBATY
Podczas warsztatu zobaczą Państwo prawdziwy przypadek wykorzystania metod 
sztucznej inteligencji w likwidacji szkód. Zobaczycie Państwo, jak stworzyć takie 
nowoczesne rozwiązanie w oparciu o chmurę hybrydową w technologii firmy 
Google i z wykorzystaniem wiedzy specjalistów firmy Accenture

GOSPODARZ DEBATY

CHMURA HYBRYDOWA 
I SZTUCZNA INTELIGENCJA - INNOWACJE 
W UBEZPIECZENIACH
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Forma Czas Sala
debata okrągłego stołu 10.45 – 12.00 Polskie Smaki

PROWADZENIE
Jacek Socha, Wiceprezes PwC i były Przewodniczący KPWiG

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE, PREZENTACJA WYNIKÓW ANKIETY 
I REKOMENDACJI
Katarzyna Urbańska, Wicedyrektor ds. regulacji, PwC Polska

WŚRÓD UCZESTNIKÓW DEBATY
Jacek Bartkiewicz, Członek Zarządu, Narodowy Bank Polski 
Grzegorz Chłopek, Prezes Zarządu, Nationale-Nederlanden PTE S.A. 
Paweł Górecki, Wiceprezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 
Iwona Kozera, Partner EY, Lider Doradztwa Biznesowego, Europa Centralna, 
Wschodnia, Południowo-Wschodnia i Centralna Azja 
Waldemar Markiewicz, Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich, Santander 
Securities S.A. 
Rafał Mikusiński, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego 
Leszek Muzyczyszyn, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych 
i Partner Zarządzający Innova Capital 
Izabela Olszewska, Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  
Jakub Papierski, Wiceprezes Zarządu, Obszar Bankowości Korporacyjnej 
i Inwestycyjnej, PKO Bank Polski 
Wiesław Rozłucki, b. Prezes GPW S.A. 
Małgorzata Rusewicz, Prezes, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych 
Piotr Sobków, Członek Zarządu, Izba Domów Maklerskich 
Iwona Sroka, Członek Zarządu Murapol S.A., b. Prezes Zarządu KDPW 
Maciej Trybuchowski, Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 
Marek Wierzbowski, Partner, Kancelaria Wierzbowski & Partners 
Konrad Wilczak, Associate Director, Senior Banker, Europejski Bank Odbudowy 
i Rozwoju 

OKRĄGŁY STÓŁ RYNKU KAPITAŁOWEGO
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KONTEKST I CEL DYSKUSJI

Celem debaty jest dyskusja o roli i znaczeniu zasady proporcjonalności w two-
rzeniu regulacji rynku finansowego. W trakcie debaty zostaną zaprezentowane 
przykłady nieproporcjonalnych regulacji tworzonych na poziomie UE, nieprawi-
dłowości na etapie implementacji przepisów unijnych do porządków krajowych, 
a także przykłady gold platingu, jako niepożądanego zjawiska, które ogranicza 
nie tylko konkurencyjność instytucji finansowych, ale także zmniejsza atrakcyj-
ność danego rynku.

Drugim celem dyskusji jest wypracowanie propozycji działań dla poprawy 
jakości ładu instytucjonalnego w zakresie nadzoru nad systemem finansowym, 
podniesienia konkurencyjności rynku finansowego oraz zwiększenia zaufania do 
instytucji rynku finansowego. W trakcie debaty zostaną zaprezentowane również 
przykłady modeli nadzoru nad rynkiem finansowym funkcjonujących w kliku 
wybranych krajach świata, celem zwrócenia uwagi na niektóre rozwiązania, które 
można by rozważyć do zaimplementowania w Polsce.

Przyczynkiem do powstania idei okrągłego stołu reformatorów rynku finansowe-
go były kwestie związane z przygotowywaniem regulacji prawnych rynku finan-
sowego, sposobu ich implementacji do porządku krajowego oraz ich stosowania 
w praktyce, a także kwestie związane ze sposobem funkcjonowania nadzoru nad 
rynkiem finansowym.

Organizatorzy EKF przygotowali ankietę, której celem było zebranie opinii od 
uczestników i ekspertów rynku finansowego na temat:

 / zwiększenia roli zasady proporcjonalności w procesie stanowienia regulacji 
rynku finansowego, w celu wspierania rozwoju rynku finansowego w Polsce,

 / ewentualnie potrzebnych reform instytucjonalnych nadzoru nad rynkiem 
finansowym w Polsce.
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Ankieta została przeprowadzona w okresie od 1 kwietnia do 24 kwietnia 2019 
roku, wśród 20 wybranych uczestników i ekspertów rynku finansowego. Na 
ankietę składało się 18 pytań dotyczących ładu instytucjonalnego nadzoru nad 
rynkiem finansowym oraz tworzenia regulacji rynku finansowego.

GOSPODARZ DEBATY
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Forma Czas Sala
debata w stylu oksfordzkim 12.30 – 13.45 Columbus AB

PROWADZĄCY
Grzegorz Kuliszewski, Dyrektor Sektora Finansowego, IBM

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE 

Strona Zwolenników tezy:

Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu, BEST S.A.

Mateusz Mach, New York University Abu Dhabi

Krzysztof Rentflejsz, University of Warwick

Michael Richter, University College London

Strona Przeciwników tezy:

Agnieszka Wachnicka, Prezes Zarządu, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego

Ida Adamczak, Uniwersytet Gdański

Michał Poświatowski, Uniwersytet Gdański

Kacper Staroszczyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

LOŻA MĘDRCÓW
Sebastian Skuza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego

BEZPIECZNIE JUŻ BYŁO. HAZARD MORALNY 
ZNISZCZY WIARYGODNOŚĆ SYSTEMU 
FINANSOWEGO
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KONTEKST DEBATY
Systemu kapitalizmu wolnorynkowego nie wybrano w krajach postsocjalistycz-
nych dlatego, że uznano go za sprawiedliwy. Wybrano go dlatego, że okazał się 
w historii gospodarczej najbardziej efektywnym mechanizmem rozwoju gospo-
darczego. Niestety mechanizm ten jest daleki od doskonałości. Pogłębia m.in. 
nieuzasadnione dysproporcje dochodowe, powoduje rozgoryczenie i frustracje 
społeczne, zanieczyszczenia środowiska naturalnego i inne negatywne zjawiska. 
Jedną z najważniejszych dewiacji gospodarki rynkowej, która te negatywne 
konsekwencje powoduje jest hazard moralny. Moral hazard nadal funkcjonuje 
w otoczeniu instytucjonalnym obfitującym w konflikty interesów i nie wydaje się 
prawdopodobne, abyśmy mogli całkowicie wyeliminować to zjawisko. 

Czy jednak moral hazard może być etyczny? Czy nowe otoczenie instytucjonal-
no-regulacyjne przywróci zaufanie na rynkach finansowych i ograniczy ryzyko 
systemowe? Na te i inne pytania odpowiedzą w debacie dyskutanci dwóch 
zespołów, konfrontując argumenty za z argumentami przeciw tezie postawionej 
w tytule debaty. 

GOSPODARZ DEBATY
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Forma Czas Sala
dyskusja panelowa 12.30 – 13.45 Marco Polo F

PROWADZĄCY
Paweł Jabłoński, Redakcja Forbes

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE
Marcin Golly, Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu, NDI S.A. 
Jacek Markowski, Naczelnik Wydziału Mienia, Urząd Miejski w Giżycku  
Bartłomiej Pawlak, Członek Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju 
Arkadiusz Połojański, Sekretarz Miasta Giżycka 
Michał Sapota, Prezes Zarządu, HRE Investments 
Marcin Skwierawski, Wiceprezydent Miasta Sopotu

OPIS DEBATY
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) to metoda współpracy sektora publicz-
nego i jednostek prywatnych w celu realizacji zadań publicznych. Dla jednostek 
publicznych PPP jest szansą wykorzystywania umiejętności podmiotów prywat-
nych ograniczania kosztów i poprawy jakości świadczonych usług publicznych.  
Za włączeniem sektora prywatnego w świadczenie usług publicznych jest podział 
ryzyka oraz możliwość uzyskania dodatkowych źródeł finansowania. Działania 
takie umożliwiają rozwój infrastruktury, dają całemu społeczeństwu korzyści.  
Na przedsięwzięciach w ramach PPP zyskuje również strona prywatna, która 
otwiera się na nowe rynki zbytu oraz posiada stałe źródła spłaty wcześniej 
zaangażowanego kapitału. 

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE
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KLUCZOWE ZAGADNIENIA
 / Podział zaangażowania się w projekt i jego poprawne zdefiniowanie

 / Główne bariery przystąpienia oraz realizacji projektu w ramach PPP

 / Korzyści vis ryzyko w trakcie realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP

 / PPP, jako wsparcie w rozwoju strukturalnym i absorpcji środków z funduszy 
unijnych

 / Zwiększenie samodzielności finansowej JST, dzięki zaangażowaniu środków 
prywatnych na podstawie wybranych przykładów

 / Podsumowanie panelu w formie krótkich ocen dotychczasowych działań 
w ramach PPP oraz wniosków na przyszłość

GOSPODARZ DEBATY
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Forma Czas Sala
12.30 – 13.15 Baltic Panorama

PROWADZENIE
Bartek Godusławski, dziennikarz, Dziennik Gazeta Prawna

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE
Ludwik Kotecki, Centrum Myśli Strategicznych

OPIS
W ubiegłym roku przedstawiliśmy I Rating relacji inwestorskich dla spółek 
z indeksu WIG30. To pionierskie działanie spotkało się z przychylnym przyjęciem 
na rynku. Projekt ma na celu zwiększenie przejrzystości na rynku kapitałowym 
oraz promowanie najlepszych praktyk w zakresie relacji inwestorskich. Biorąc 
pod uwagę trzy główne filary badania tj. komunikację spółki on-line, opinię o RI 
wśród inwestorów i mediów branżowych oraz opinię analityków i zarządzających 
nt. komunikacji spółek, ostatecznie każdej z 30 spółek przyznano końcowy 
rating bazujący na trzech ocenach cząstkowych. Wyniki zeszłorocznego badania 
były ciekawe i zaskakujące: żadna ze spółek nie zbliżyła się do maksymalnego 
wyniku a zróżnicowanie wyników było relatywnie duże. W tym roku powtarzamy 
to ćwiczenie, również dla spółek WIG30. Czy spółki poprawiły swoje relacje 
z inwestorami? I w jakim stopniu? Jakie są perspektywy zmian tych relacji? 
Obok nowych wyników ratingu Relacji Inwestorskich na takie i podobne 
pytania odpowiemy podczas uroczystego ogłoszenia wyników II Ratingu relacji 
inwestorskich.

GOSPODARZ

OGŁOSZENIE WYNIKÓW RATINGU RELACJI 
INWESTORSKICH
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AKADEMIA EFC



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 szósty 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 Kongresu współtworzą m.in. debaty i spotkania kongresowe, 
jak również jedną z publikacji książkowych EKF.
Na tegoroczną publikację pt. Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie? składa się  
25 esejów autorstwa członków Akademii EFC, którzy mogli wybrać jeden spośród 
trzech obszarów tematycznych:
 / Europa na rozdrożu. Czy dalsza integracja Wspólnoty zagrozi jej, czy wspomoże 

rozwój gospodarczy?
 / Responsible finance – jak nadać praktyczny wymiar tej koncepcji?
 / Jaki bank przyszłości? 

Autorzy esejów wyróżnionych publikacją uczestniczyli także w organizowanym 
po raz trzeci konkursie Akademii EFC na najciekawszy esej. Teksty oceniło eks-
perckie Jury w składzie:
Małgorzata O’Shaughnessy, Dyrektor Zarządzająca Regionem Europy 
Środkowo-Wschodniej, Visa – Przewodnicząca Jury 
Piotr Alicki, Prezes Zarządu, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 
Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu, BEST S.A. 
Roksana Ciurysek-Gedir, President, Pekao International 
Maciej Głogowski, Zastępca Redaktor Naczelnej, Radio TOK FM 
Sebastian Skuza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego
Podczas IX EKF po raz drugi przyznana zostanie 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.
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W programie tegorocznej Akademii EFC tradycyjnie znalazły się m.in. debata 
otwarcia pt.: Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie?, prowadzona przez Janusza 
Lewandowskiego, a także Spotkania z Liderami, których gośćmi są w tym roku: 
Bartosz Ciołkowski, Dyrektor Generalny polskiego oddziału Mastercard 
Przemysław Gdański, Prezes Zarządu, BNP Paribas Bank Polska S.A. 
Agnieszka Kłos, Prezes Zarządu, Provident Polska 
Wojciech Kostrzewa, CEO, Billon  
Iwona Kozera, Partner EY, Lider Doradztwa Biznesowego, Europa Centralna, 
Wschodnia, Południowo-Wschodnia i Centralna Azja  
Radosław Kwiecień, Członek Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego  
Stacy Ligas, Partner, szef działu audytu instytucji finansowych, szef sektora 
finansowego w CEE i Polsce, KPMG  
Piotr Wetmański, Członek Zarządu, Bank Pekao S.A.
Podczas Kongresu członkowie Akademii EFC uczestniczyć będą też w wykładach 
Marii Pasło-Wiśniewskiej z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz Jacka Merkla, działacza NSZZ „Solidarność” w latach 1980 - 1990, a także 
w specjalnie przygotowanych warsztatach.
5 czerwca Akademia EFC będzie gospodarzem debaty w stylu oksfordzkim pt. 
Bezpiecznie już było. Hazard moralny zniszczy wiarygodność systemu finanso-
wego, w której wystąpią młodzi uczestnicy EKF oraz zaproszeni eksperci.

PARTNER STRATEGICZNY AKADEMII EFC PARTNER AKADEMII EFC

PARTNER INSTYTUCJONALNY 
AKADEMII EFC

PARTNER PUBLIKACJI AKADEMII EFC

PARTNER MEDIALNY  
KONKURSU AKADEMII EFC
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WSPÓŁORGANIZATORZY

PARTNER GŁÓWNY
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PARTNERZY  I ORGANIZATORZY
EKF 2019 115



PARTNERZY  I ORGANIZATORZY
EKF 2019116



PARTNERZY INSTYTUCJONALNI
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PARTNERZY MEDIALNI

GŁÓWNI PARTNERZY MEDIALNI
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PARTNER TECHNOLOGICZNY
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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




