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Witamy na Europejskim Kongresie Finansowym. 

Spotykamy się już po raz siódmy, by rozmawiać o tym, w jaki sposób 
międzynarodowe i krajowe rynki finansowe oraz narzędzia będące 
w gestii banków centralnych mogą wesprzeć długofalowy, zrówno-
ważony rozwój gospodarek państw członkowskich Unii, uwzględ-
niając równocześnie bieżące problemy ekonomiczne i  społeczne 
zjednoczonej Europy. 

Temat wiodący tegorocznego Europejskiego Kongresu Finansowe-
go to Kapitał, podatki i międzynarodowa solidarność w XXI wieku. 
Temat ten odzwierciedla kluczowe dylematy stojące przed świato-
wą gospodarką w dziesiątym roku po wybuchu globalnego kryzysu 
finansowo-gospodarczego, który podważył wiele z paradygmatów 
dominujących w polityce gospodarczej na przełomie XX i XXI w. 

 › Jakie jest miejsce międzynarodowej solidarności w polaryzują-
cym się świecie? Czy jest możliwe stworzenie ponadnarodowe-
go systemu solidarności w erze rosnących politycznych i ekono-
micznych różnic interesów oraz kulturowych napięć?
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 › Czy należy ograniczyć regulacjami międzynarodową konkuren-
cję podatkową? Czy wspierane przez OECD zasady przeciw-
działania erozji podstaw opodatkowania i  transferowi zysków  
są w stanie zapewnić międzynarodową solidarność podatkową?

 › Czy decyzje dotyczące przepływu prywatnego kapitału inwe-
stycyjnego powinny uwzględniać czynniki inne niż potencjalny 
zysk? 

 › A może zasadnicze zmiany w obecnym modelu ekonomicznym 
nie są potrzebne, bo rynek sam wygeneruje nowe rozwiązania, 
dostosowane do możliwości i potrzeb cyfryzującej się rzeczywi-
stości?

Rok 2017 to dla jednoczącej się do tej pory Europy wyjątkowy mo-
ment. Podjęta przez Brytyjczyków decyzja o wyjściu z Unii oznacza 
nowy rozdział w europejskiej integracji i nowe zadania dla polityki, 
regulatorów oraz rynku finansowego, w  tym to najważniejsze, ja-
kim jest ograniczenie ryzyka transgranicznej katastrofy finansowej,  
do której doprowadziłby rozpad strefy euro czy – tym bardziej –  
samej Unii Europejskiej. Należy też szukać odpowiedzi na pytanie, 
czy kontynuacja stymulowania wzrostu gospodarczego przy pomo-
cy polityki quantitative easing, zerowych i ujemnych stóp procento-
wych, w połączeniu z restrykcyjnymi wymogami ostrożnościowymi 
dla banków, jest właściwą drogą dla Unii Europejskiej i Polski. Bę-
dziemy także dyskutowali, jaka powinna być reakcja banków cen-
tralnych krajów UE spoza strefy euro na politykę pieniężną prowa-
dzoną przez Europejski Bank Centralny.

Debaty, jakie będą się toczyły w drugim i  trzecim dniu Kongresu, 
dotyczą kluczowych zagadnień dla firm działających w  obszarze  
finansów, w tym m.in.:

 › większej równowagi w relacji bank-klient; 
 › przełomu, jaki może być efektem działań firm fintechowych;
 › właściwego umiejscowienia odpowiedzialności za bezpieczeń-

stwo systemów finansowych (państwo czy biznes?);
 › miejsca dla rynku kapitałowego we wspieraniu strategii odpo-

wiedzialnego rozwoju;
 › zapewnienia właściwego wsparcia kapitałowego dla małych 

i średnich firm oraz startupów;
 › zarządzania markami w branży bankowej;
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 › sztucznej inteligencji i robotyzacji w usługach finansowych;
 › identyfikacji i hierarchii wyzwań stojących przed sektorem  

bankowym;
 › bankowości detalicznej w hybrydowej rzeczywistości;
 › digitalizacji ubezpieczeń.

Podczas EKF będziemy rozmawiali również o  innych wyzwaniach 
stojących przed współczesną gospodarką. Przyjrzymy się kierunkom 
niezbędnych reform emerytalnych oraz metodom koordynacji dzia-
łań państwa w obszarze sektora MŚP. Zaproponujemy, w jaki sposób 
można wzmocnić pozycję Polski w globalnym łańcuchu tworzenia 
wartości. Zadamy fundamentalne pytania o  pożytki i  granice in-
terwencjonizmu w polityce gospodarczej oraz o właściwy podział 
ról między państwem i  rynkiem w  gospodarce. Poszukamy argu-
mentów za i przeciw wprowadzaniu we współczesnym świecie pro-
jektów o  skali porównywalnej do międzywojennego Centralnego  
Obszaru Przemysłowego. Będziemy wreszcie dyskutowali o tym, jak 
duże przedsiębiorstwa powinny zarządzać innowacyjnością, by nie 
zejść ze ścieżki maksymalizacji zwrotu z inwestycji i jak polityczne 
zmiany wpływają na biznes, zwłaszcza międzynarodowy. 

W  tym roku wzbogacamy program EKF o  nowy element: Poland 
Capital Summit. Uczestnicy czterech debat, jakie odbywają się  
w ramach tej inicjatywy, skupią się na atrakcyjności inwestycyjnej 
Polski oraz funkcjach, jakie odgrywa kapitał zagraniczny we współ-
czesnej gospodarce, a  także problemach związanych z aktualnym 
stanem regulacji tego obszaru. Dyskusje będą dotyczyły zarówno 
inwestycji kapitałowych jak i bezpośrednich. 

W  trakcie VII EKF odbywa się też Międzynarodowa Konferencja  
Naukowa. Sesje Konferencji dotyczą wpływu geopolitycznych tur-
bulencji i  niepewności na rynki finansowe, polityki stóp procen-
towych na współczesnych rynkach finansowych oraz kierunków 
reform emerytalnych. Jej współorganizatorami są Uniwersytet 
Gdański, Uniwersytet Ekonomiczny w  Poznaniu oraz Uniwersytet 
Warszawski. 

Kongresowi towarzyszy również Sopocki Festiwal Finansowy, cykl 
różnorodnych wydarzeń o  tematyce finansowej skierowanych  
do mieszkańców i  gości Sopotu. Ostatnim akordem tegorocz-
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nego Kongresu będzie debata oksfordzka studentów-członków  
Akademii EKF pod hasłem „Europa dwóch prędkości zniszczy Unię  
Europejską”.

Dyskusje składające się na VII EKF prowadzone będą w taki sposób, 
by móc na ich bazie opracować, jak co roku, Rekomendacje EKF. 
Zostaną one ogłoszone w trzecim dniu Kongresu, a następnie będą 
skierowane jako formalne postulaty uczestników VII EKF do insty-
tucji regulujących rynek finansowy, administracji państwowej oraz 
odpowiednich instytucji unijnych. 

Jednak EKF nie kończy się w  momencie zamknięcia Kongresu  
w Sopocie. Już od trzech lat czas pomiędzy kolejnymi edycjami Kon-
gresu poświęcamy na opracowywanie dodatkowych dokumentów, 
które są włączane do toczących się w  Europie procesów konsul-
tacyjnych dotyczących stabilności i  rozwoju rynku finansowego.  
Tylko w ostatnich 12 miesiącach EKF opracował i przekazał 8 sta-
nowisk do instytucji takich jak Komisja Europejska, Rada Stabilności 
Finansowej, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego czy Bazylejski  
Komitet Nadzoru Bankowego. Stanowiska EKF dotyczyły szerokiego 
wachlarza zagadnień poczynając od kwestii regulacyjno-ostrożno-
ściowych takich jak:

 › zasady implementacji w ramach grupy bankowej wewnętrznej 
zdolności do absorpcji strat,

 › dostęp instytucji będącej w procesie przymusowej restruktury-
zacji do infrastruktury rynku finansowego,

 › nadzór dodatkowy nad konglomeratami finansowymi,
 › łagodzenie ryzyk powstających przy współpracy banków nadzo-

rowanych z instytucjami z obszaru shadow banking,

poprzez problematykę związaną z cyfryzacją na rynku finansowym, 
jak:

 › wymogi bezpieczeństwa komunikacji i  uwierzytelniania klien-
tów w ramach dyrektywy PSD 2,

 › polityka unijna odnośnie do FinTechów,

po tematy podatkowe, jak:

 › zmiany zasad stosowania stawek VAT,
 › zmiany systemu VAT dla wewnątrzwspólnotowych transakcji.
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Tegoroczny Kongres jest również okazją do zaprezentowania no-
wych Publikacji EKF, jakie zostały przygotowane w ostatnim roku 
w ramach prac programowych prowadzonych przez Komitety Steru-
jące nadzorujące poszczególne debaty, ekspertów i członków Rady 
Programowej EKF. Zapraszamy Państwa na premierowe odsłony  
pięciu książek:

 › „List zastawny a stabilność polskiego systemu finansowego”
 › „E-mobilność: wizje i scenariusze rozwoju”
 › „Firma-Idea oraz rozwój technologii a interwencjonizm”
 › „Wyzwania informatyki bankowej 2017”
 › „Co chcielibyśmy zmienić w Europie? Eseje członków Akademii 

EFC”

Europejski Kongres Finansowy w Sopocie wpisał się na stałe w ka-
lendarz najważniejszych spotkań przedstawicieli europejskiej 
branży finansowej. Dzięki temu jesteśmy w stanie co roku przedys-
kutować, przygotować i  ogłosić position papers dotyczące kwestii 
kluczowych dla funkcjonowania podmiotów rynku finansowego. 
Łącznie, we współudziale z  uczestnikami kolejnych Kongresów, 
przedstawiliśmy już 60 Rekomendacji, 16 Stanowisk i 17 Publikacji 
EKF, które są konstruktywnym wkładem środowiska polskich i eu-
ropejskich ekspertów w  zmiany zachodzące w  Unii Europejskiej. 
Dzięki Państwa obecności i  udziałowi w  naszych pracach jeste-
śmy w stanie opracowywać dokumenty wspierające proces reform  
europejskiego rynku finansowego.

Jest takie polskie powiedzenie: nic o  nas bez nas. Zapraszamy  
Państwa do aktywnego udziału w dyskusjach podczas VII Europej-
skiego Kongresu Finansowego.
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09.00 - 09.50 Poland Capital Summit:
Co decyduje o atrakcyjności i ryzyku inwestycyjnym Polski?  
– opinie agencji ratingowych

 s.116 Sala: Marco Polo F

10.00 - 11.15 Poland Capital Summit:
Kapitał zagraniczny a zrównoważony rozwój gospodarczy

 s.117 Sala: Marco Polo E
Gospodarz debaty: Goldman Sachs

11.30 - 12.45 Poland Capital Summit. 
Atrakcyjność i ryzyko inwestycyjne Polski dla inwestorów kapitałowych

 s.119
Sala: Marco Polo E
Gospodarz debaty: CVC Capital Partners we współpracy z PKO Bankiem Polskim S.A.  
i CFA Society Poland

12.30 - 13.20 Lunch

13.30 - 13.50 Otwarcie VII Europejskiego Kongresu Finansowego

 s.18 Sala: Columbus

13.50 - 14.20 Wystąpienie inauguracyjne: Solidarność a gospodarka i podatki

 s.19 Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów
Sala: Columbus

14.20 - 15.30 Solidarność podatkowa na świecie i w UE

 s.20 Sala: Columbus
Gospodarz debaty: PKO Bank Polski S.A.

15.30 - 16.00 Przerwa

16.00 - 17.10 Polityka monetarna a zrównoważony rozwój gospodarczy krajów UE

 s.22 Sala: Columbus

17.40 Odpłynięcie promów Żeglugi Gdańskiej z Molo w Sopocie  
do Europejskiego Centrum Solidarności

19.20 - 24.00 Kolacja w Europejskim Centrum Solidarności
Ogród zimowy ECS

20.45 - 22.15 Międzynarodowa solidarność w XXI wieku

 s.24 Sala: Audytorium ECS
Gospodarz debaty: Bank Pekao S.A.

5 CZERWCA 2017, PONIEDZIAŁEK - HOTEL SHERATON

Europejskie Centrum Solidarności
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09.30 - 10.45 DEBATY RÓWNOLEGŁE

 s.28
Kapitał dla rozwoju mikro i małych firm
Sala: Columbus AB
Gospodarz debaty: Bank Pekao S.A.

 s.31

Era inteligentnych przedsiębiorstw – technologia podążająca za człowiekiem.  
Jak sztuczna inteligencja oraz cyfrowe ekosystemy mogą kształtować przyszłość 
sektora finansowego?
Sala: Baltic Panorama 
Gospodarz debaty: Accenture

 s.34
Interwencjonizm w gospodarce – jego pożytki i granice racjonalności
Sala: Marco Polo F
Gospodarz debaty: NDI S.A.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

 s.129

Geopolityczne niepewność a rynki finansowe
Sala: Columbus CD
Gospodarz: Uniwersytet Gdański
Debata rozpoczyna się o godz. 9.15

Poland Capital Summit

 s.122

Atrakcyjność i ryzyko inwestycyjne Polski. Inwestycje bezpośrednie
Sala: Marco Polo E
Gospodarz debaty: Polska Agencja Inwestycji i Handlu we współpracy z ABSL  
i Invest in Pomerania

10.45 - 11.15 Przerwa

11.15 - 12.30 DEBATY RÓWNOLEGŁE

 s.36
Wyzwania marek w branży bankowej
Sala: Columbus AB
Gospodarz debaty: Deloitte

 s.39

Zarządzanie innowacyjnością. W jaki sposób duże przedsiębiorstwa powinny  
pozyskiwać i zarządzać innowacjami w celu maksymalizacji zwrotu inwestycji
Sala: Columbus CD
Gospodarz debaty: KPMG

 s.42
Fintechowi inno-wiercy w bankowości. Jak osiągnąć sukces? 
Sala: Baltic Panorama
Gospodarz debaty: Mastercard

 s.45
Rynek kapitałowy jako ważny element realizacji Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju 
Sala: Marco Polo E 
Gospodarz debaty: KDPW S.A. we współpracy z IDM

 s.48
Ile wart jest Fintech? Spojrzenie oczami inwestorów
Sala: Marco Polo F
Gospodarz debaty: Bain&Company

12.30 - 13.45 Lunch

6 CZERWCA 2017, WTOREK - HOTEL SHERATON
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13.45 - 15.00 DEBATY RÓWNOLEGŁE

 s.50

Internacjonalizacja biznesu i wpływ zmian politycznych na europejski biznes.  
Jak przezwyciężyć bariery dalszego dynamicznego rozwoju ekspansji zagranicznej 
polskich przedsiębiorców?
Sala: Columbus AB
Gospodarz debaty: Bank Pekao S.A. we współpracy z: KUKE S.A. i TFI BGK S.A.  
z udziałem EY 

 s.55
Robotyzacja i sztuczna inteligencja w usługach finansowych
Sala: Columbus CD
Gospodarze debaty: KPMG i PKO Bank Polski S.A.

 s.59
Rola  elektronicznych środków  identyfikacji w przyspieszaniu cyfryzacji państwa
Sala: Baltic Panorama
Gospodarz debaty: KIR S.A.

 s.63
Przejrzystość podatkowa korporacji – co z niej wyniknie i kiedy? 
Sala: Marco Polo E 
Gospodarze debaty: CMS, EY

 s.65

Jak planować strategię sprzedażową firmy w obliczu zmian zachowań Polaków  
na rynkach finansowych? 
Sala: Marco Polo F
Gospodarze debaty: Puls Biznesu i Provident Polska

15.00 - 15.30 Przerwa

15.30 - 16.45 DEBATY RÓWNOLEGŁE

 s.68
Bezpieczeństwo systemów finansowych wyzwaniem biznesowym czy narodowym?
Sala: Columbus AB
Gospodarz debaty: Dziennik Gazeta Prawna

 s.70
Czyste powietrze w mieście. Czy to możliwe? 
Sala: Columbus CD
Gospodarze debaty: Fortum, Miasto Sopot

 s.73
Innowacje polskiego sektora finansowego: co już umiemy, a czego nadal się uczymy? 
Sala: Baltic Panorama
Gospodarz debaty: Visa

 s.76
Mapa wyzwań przed sektorem bankowym
Sala: Marco Polo E 
Gospodarz debaty: EY

 s.78
Firma-Idea oraz rozwój technologii a interwencjonizm
Spotkanie autorskie
Miejsce: Vinoteque

16.45 - 17.15 Przerwa
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17.15 - 18.30 DEBATY RÓWNOLEGŁE

 s.79

Między oddziałem bankowym a aplikacją mobilną. Jaki powinien być model  
bankowości detalicznej w hybrydowej rzeczywistości?
Sala: Columbus AB
Gospodarz debaty: BGŻ BNP Paribas S.A.

 s.82
Udział kobiet w zarządzaniu to droga do wyższej efektywności, a nie sprawiedliwości
Sala: Columbus CD
Gospodarz debaty: Fundacja Liderek Biznesu

 s.85

Kluczowe wnioski z raportu PwC „Fintech-y i banki: małżeństwo z rozsądku”
Sala: Siedziba Blue Media S.A., Centrum Haffnera - Dom Zdrojowy
Gospodarze debaty: Blue Media S.A. i PwC
Spotkanie rozpoczyna sie o godz. 17.00

 s.141
Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce
Spotkanie autorskie
Miejsce: Vinoteque

19.00 - 23.00 Kolacja - Hotel Sheraton
Gospodarz wieczoru: Miasto Sopot

od 21.00 SPOTKANIA WIECZORNE

 s.87

Udomowienie polskiego przemysłu – ile państwa w gospodarce? Czy możemy sobie 
wyobrazić współczesny plan na miarę COP?
Miejsce: Vinoteque
Gospodarze: Dziennik Gazeta Prawna, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
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09.00 - 10.15 DEBATY RÓWNOLEGŁE

 s.90
Równowaga w relacjach konsument – bank.  Czy jest to realna wizja?
Sala: Columbus AB
Gospodarze debaty: EY i PKO Bank Polski S.A.

 s.93
W drodze do zmobilizowania długookresowych oszczędności – czynniki sukcesu
Sala: Columbus CD
Gospodarz debaty: IGTE

 s.96
Jak przygotować następców i jak kolejne pokolenie kontynuuje rozwój? 
Sala: Baltic Panorama
Gospodarz debaty: Bank Pekao S.A.

10.15 - 10.45 Przerwa

10.45 - 12.00 DEBATY RÓWNOLEGŁE

 s.98
Koordynacja działań Państwa w obszarze wsparcia sektora MŚP
Sala: Columbus AB
Gospodarz debaty: BGK

 s.101

Banki w służbie fiskusa – jak skutecznie, efektywnie i wiarygodnie zapewnić  
współpracę? 
Sala: Columbus CD
Gospodarze debaty: CMS, EY

 s.103
E-mobilność - kto zapłaci ten słony rachunek?
Sala: Baltic Panorama
Gospodarz debaty: NDI S.A.

 s.106
Digitalizacja ubezpieczeń. Wyzwania – szanse – bariery 
Sala: Marco Polo F
Gospodarze debaty: Nationale Nederlanden i Baker McKenzie

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

 s.132
Kierunki reform emerytalnych 
Sala: Marco Polo E 
Gospodarz: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

12.00 - 12.30 Przerwa

7 CZERWCA 2017, ŚRODA - HOTEL SHERATON
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12.30 - 13.45 DEBATY RÓWNOLEGŁE

 s.108
Zmieniające się miejsce Polski w globalnych łańcuchach wartości 
Sala: Columbus CD
Gospodarz debaty: EY

 s.110

Perspektywa dyrektywy PSD2. Jak wykorzystać transformację cyfrową do przygoto-
wania banku do działania w nowych warunkach rynkowych?
Sala: Baltic Panorama
Gospodarze debaty: KPMG i mBank S.A.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

 s.134

Stałe stopy procentowe na współczesnych rynkach finansowych. Jakie zmiany  
czekają nas w teorii i praktyce stosowania stóp procentowych? 
Sala: Marco Polo E 
Gospodarze: Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Warszawski

Poland Capital Summit

 s.125

Regionalne Fundusze Rozwojowe – nowe wyzwania
Sala: Marco Polo F
Gospodarz debaty: Pomorski Fundusz Rozwoju we współpracy z Kujawsko-Pomorskim 
Funduszem Rozwoju

13.45 - 14.00 Przerwa

14.00 - 15.00 Ogłoszenie Rekomendacji EKF 2017

Sala: Columbus AB

15.00 - 16.00 Lunch

16.00 - 17.15 Debata oksfordzka studentów Akademii EFC

 s.113 Europa dwóch prędkości zniszczy Unię Europejską
Miejsce: Columbus AB

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie



5.06.2017
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OTWARCIE VII EUROPEJSKIEGO 
KONGRESU FINANSOWEGO

Forma Wystąpienia 

Czas 13.30 - 13.50 

Miejsce sala Columbus

PROWADZĄCA

Monika ZAMACHOWSKA

PRZYWITANIE GOŚCI

Jan Krzysztof BIELECKI 
Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego  
Kongresu Finansowego

Jacek KARNOWSKI
Prezydent Miasta Sopotu

prof. dr hab. Jerzy GWIZDAŁA
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
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WYSTĄPIENIE  
INAUGURACYJNE

Forma Wystąpienie

Czas 13.50 - 14.20 

Miejsce sala Columbus

Solidarność a gospodarka i podatki
Mateusz MORAWIECKI
Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów



5.06.201720

SOLIDARNOŚĆ PODATKOWA  
NA ŚWIECIE I W UE

Forma Debata 

Czas 14.20 – 15.30 

Miejsce sala Columbus

PROWADZĄCY

Marek TEJCHMAN
Zastępca Redaktora Naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Philip BAKER QC 
Visiting Professor, Oxford University

Elmar BROK  
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Dominik GAJEWSKI 
Profesor, Katedra Prawa Europejskiego, Szkoła Główna Handlowa 
Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Markus MEINZER 
Director, Tax Justice Network
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KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 › Czy przepisy, konwencje międzynarodowe i umowy dwustronne 
nie ograniczyły agresywnego unikania podatków?

 › Czy istnieje szansa, że wdrożenie zasad BEPS, nowego wielo-
stronnego instrumentu promowanego przez OECD, doprowadzi 
do solidarności podatkowej między krajami?

 › Czy istnieje ryzyko, że nowe, szeroko stosowane przepisy podat-
kowe są sprzeczne z zasadą prawa, m.in. z ogólnymi przepisami 
dotyczącymi zapobiegania unikania podatków, lub/oraz z zasa-
dą pomocniczości (z przepisami UE oraz orzeczeniami ETS)? 

 › Czy obowiązujące normy przejrzystości podatkowej, takie jak 
CBCR, rejestry BO i ochrona tzw. sygnalistów mogą być bardziej 
skuteczne w ograniczaniu agresywnego planowania podatko-
wego niż tradycyjne umowy podatkowe?

GOSPODARZ DEBATY
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POLITYKA MONETARNA  
A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ  
GOSPODARCZY KRAJÓW UE

Forma Debata 

Czas 16.00 – 17.10 

Miejsce sala Columbus

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE

Jak pogodzić politykę stymulacji monetarnej z wymogami  
kapitałowymi dla banków?
Kerstin AF JOCHNICK 
First Deputy Governor, Sveriges Riksbank

PROWADZĄCY DEBATĘ

Jacek BARTKIEWICZ
Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Kerstin AF JOCHNICK 
First Deputy Governor, Sveriges Riksbank

Daniel DĂIANU 
Member of the Board, Banca Națională a României
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Francesco MAZZAFERRO 
Head of the Secretariat of the European Systemic Risk Board

Lucrezia REICHLIN 
Professor of Economics, London Business School

Barnabás VIRÁG
Executive Director, Magyar Nemzeti Bank

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 › Jak pogodzić politykę monetarnej stymulacji z wymogami 
ostrożnościowymi dla banków?

 › Jakie są konsekwencje polityki quantative easing prowadzonej 
przez ECB dla zrównoważonego rozwoju krajów UE ze strefy 
euro i spoza strefy euro?

 › Jaka powinna być reakcja banków centralnych krajów UE spoza 
strefy euro na politykę pieniężną prowadzoną przez ECB?

 › Jaka powinna być polityka makroostrożnościowa teraz, gdy 
rozwój gospodarczy w Europie nabiera rozpędu?
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MIĘDZYNARODOWA  
SOLIDARNOŚĆ W XXI WIEKU

Czas 20.45 – 22.15 

Miejsce Europejskie Centrum Solidarności, Audytorium

PROWADZĄCA

Monika ZAMACHOWSKA

SŁOWO WSTĘPNE

Basil KERSKI 
Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności

Luigi LOVAGLIO 
Prezes Zarządu Banku Pekao S.A. 

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE

Joschka FISCHER 
b. Wicekanclerz i Minister Spraw Zagranicznych Niemiec 

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Jan Krzysztof BIELECKI  
Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Kongresu  
Finansowego
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Elmar BROK 
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Joschka FISCHER  
b. Wicekanclerz i Minister Spraw Zagranicznych Niemiec 

Janusz LEWANDOWSKI  
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Ana PALACIO 
b. Minister Spraw Zagranicznych Hiszpanii

Lucrezia REICHLIN  
Professor of Economics, London Business School

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 › Czym jest solidarność? Czy rozumiemy ją tak samo? Na szczeblu 
krajowym, regionalnym czy światowym?

 › Czy jesteśmy w stanie utrzymać transatlantycką solidarność? 
 › Czy solidarność na szczeblu (regionalnym) europejskim jest na-

dal możliwa? Dlaczego inni muszą płacić za Grecję? Co z przy-
szłością pomocy strukturalnej w UE? Północ kontra Południe? 
Zachód kontra Wschód? 

 › Czy Brexit doprowadzi do radykalnej redukcji współpracy po-
między Wielką Brytanią i UE? 

 › Czy możemy zbudować stabilne ponadnarodowe ramy solidar-
ności w dobie narastających konfliktów interesów politycznych 
i gospodarczych oraz różnic kulturowych?

GOSPODARZ DEBATY



6.06.2017
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KAPITAŁ DLA ROZWOJU  
MIKRO I MAŁYCH FIRM

Forma Dyskusja panelowa

Czas 09.30 - 10.45

Miejsce Columbus AB

MODERATOR

Grzegorz PIWOWAR
Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Paweł BORYS
Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju

Wojciech HANN
Wiceprezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego

Karol KRÓL
Chief Operating Officer, CONDA Crowdinvesting Poland

Andrzej LACHOWSKI
Partner, Deloitte 

Krzysztof PIETRASZKIEWICZ
Prezes Związku Banków Polskich
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OPIS DEBATY

Mikro i  małe firmy stanowią prawie 99% wszystkich przedsię-
biorstw działających w Unii Europejskiej. Sektor finansowy oferuje 
najmniejszym firmom szereg instrumentów wspierających zarówno 
bieżące potrzeby, jak również projekty inwestycyjne. Dla wielu firm 
dostęp do finansowania zewnętrznego staje się jednak możliwy 
dopiero dzięki wsparciu publicznemu w  postaci np. preferencyj-
nych kredytów czy gwarancji kredytowych. Dotyczy to szczególnie 
start-upów, które ze względu na krótki okres funkcjonowania mają 
szczególnie utrudniony dostęp do kapitału. Oprócz klasycznych in-
strumentów dla przedsiębiorstw, czyli przede wszystkim kredytu 
bankowego czy leasingu, stopniowo rośnie wykorzystywanie alter-
natywnych narzędzi - crowdfundingu czy pożyczek społecznościo-
wych. 

W trakcie panelu „Kapitał dla rozwoju mikro i małych firm” podjęta 
zostanie próba zdiagnozowania aktualnej sytuacji w zakresie do-
stępu do finansowania dla najmniejszych firm w Unii Europejskiej 
oraz w Polsce. Pokazane zostaną najlepsze europejskie i  krajowe 
praktyki w  zakresie finansowania firm ze środków komercyjnych 
oraz publicznych. Uczestnicy panelu będą dyskutować także nad 
przyszłością systemu wsparcia mikro i  małych przedsiębiorstw 
w  Polsce, zwłaszcza w  perspektywie możliwego zmniejszenia  
po roku 2020 środków unijnych przeznaczonych na rozwój przed-
siębiorczości. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w panelu przedstawicieli małe-
go biznesu, licząc na aktywny głos tego środowiska w dyskusji.
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KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 › Dostęp do finansowania dla mikro i małych firm – Polska  
a Unia Europejska

 › Wsparcie rozwoju inwestycji poprzez wzrost finansowania 
zewnętrznego

 › System wsparcia publicznego dla mikro i małych firm
 › Sprzyjające otoczenie dla rozwoju start-upów
 › Alternatywne źródła finansowania

GOSPODARZ DEBATY
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ERA INTELIGENTNYCH  
PRZEDSIĘBIORSTW –  
TECHNOLOGIA PODĄŻAJĄCA  
ZA CZŁOWIEKIEM
JAK SZTUCZNA INTELIGENCJA ORAZ CYFROWE  
EKOSYSTEMY MOGĄ KSZTAŁTOWAĆ PRZYSZŁOŚĆ  
SEKTORA FINANSOWEGO?

Forma Dyskusja panelowa

Czas 09.30 - 10.45

Miejsce Baltic Panorama

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE

Technologia dla ludzi. Era inteligentnych przedsiębiorstw.  
Raport: Accenture Technology Vision 2017
Jarosław KROC
Prezes Zarządu, Accenture w Polsce
 

MODERATOR

Karol MAZUREK
Managing Director, Accenture

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Piotr ALICKI
Prezes Zarządu KIR S.A.
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Magdalena BOROWIK
doradca Ministra Cyfryzacji, Dyrektor Zarządzający w fundacji  
Fintech Poland

Maciej BARDAN
Wiceprezes Zarządu, Raiffeisen Polbank S.A.

Mariusz CHOLEWA
Prezes Zarządu BIK S.A.

Bartłomiej NOCOŃ
Dyrektor Zarządzający, Departament Bankowości Elektronicznej,  
Bank Pekao S.A.

OPIS DEBATY

„Tempo rewolucji technologicznej zachodzącej wokół nas przyspiesza 
z  miesiąca na miesiąc. Technologia stwarza możliwości, które prze-
kraczają nasze wyobrażenia i  definiują przyszłość. Liderzy działający  
w  nowej erze będą się wyróżniać na tle konkurencji, oferując roz-
wiązania podążające za człowiekiem. Łącząc innowacyjne pomysły  
z analizą zachowań ludzkich—zarówno klientów, jak i pracowników —
możemy osiągnąć więcej.”

Jarosław KROC 
Prezes Zarządu Accenture w Polsce 

Zmiany technologiczne wokół nas zachodzą szybciej niż kiedykol-
wiek wcześniej. Tym razem jednak to nie człowiek dostosowuje się 
do innowacji, lecz technologia podąża za człowiekiem. Zamiast za-
stanawiać się, w  jaki sposób wpłynie ona na otaczającą nas rze-
czywistość, kształtujmy ją już dziś, tak, aby odpowiadała na nasze 
potrzeby.

Sztuczna inteligencja cyfrowym rzecznikiem instytucji  
finansowych

Sztuczna inteligencja staje się cyfrowym rzecznikiem banków i firm 
ubezpieczeniowych. Technologia ta nie ogranicza się już tylko  
do wspomagania organizacji w  procesach back-officowych. Coraz 
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częściej zastępuje pracownika w bezpośrednich relacjach z klien-
tem, wkraczając z nim w bliską interakcję i realny dialog. Użytkow-
nicy będą komunikowali się zatem z robotami, wykorzystując język 
naturalny. Co więcej, na podstawie wcześniejszych doświadczeń, 
maszyny te będą w stanie ciągle się doskonalić. Z przeprowadzo-
nych badań wynika, że dla 80% konsumentów sztuczna inteligencja 
zrewolucjonizuje sposób pozyskiwania informacji i porozumiewa-
nia się z bankami i firmami ubezpieczeniowymi. 

Cyfrowe ekosystemy określą przyszłość sektora

Instytucje finansowe będą coraz silniej integrować się z podmio-
tami z poza branży oraz ich platformami biznesowymi. Jednocze-
śnie, liderzy rynku poszerzać będą współpracę z tradycyjnymi oraz 
nowymi partnerami tworząc platformy cyfrowe, które staną się 
niezbędne, by umożliwić dalszy strategiczny rozwój, oparty na re-
lacjach międzybranżowych. W ten sposób ukształtują się nowe łań-
cuchy wartości, które zmienią nie tylko ich organizacje i produkty,  
ale również sam rynek.

Technology Vision 2017 to 17 edycja corocznie przygotowywa-
nego raportu Accenture, globalnego lidera świadczącego profe-
sjonalne usługi i  rozwiązania w  obszarach: Strategy, Consulting, 
Digital, Technology i Operations. Do przygotowania badania prze-
prowadzono wywiady wśród 5.400 menedżerów biznesowych  
i IT z 31 krajów i 16 kluczowych branż, aby poznać ich zdanie na 
temat przyszłości nowych technologii. Respondentami byli głównie 
członkowie kadr zarządzających oraz dyrektorzy firm operujących 
rocznymi przychodami powyżej 6 mld dolarów. Wyniki opisujące 
najważniejsze trendy technologiczne analizowano na podstawie 
danych pochodzących z sektora publicznego i prywatnego, uczelni 
wyższych oraz firm typu venture capital.

GOSPODARZ DEBATY
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INTERWENCJONIZM  
W GOSPODARCE – JEGO  
POŻYTKI I GRANICE  
RACJONALNOŚCI

Forma Dyskusja panelowa

Czas 09.30 - 10.45

Miejsce Marco Polo F

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE

Zróżnicowanie znaczenia funduszy europejskich dla podmio-
tów gospodarczych i państw członkowskich – od wsparcia  
dla MŚP i finansowania infrastruktury do promocji koncernów
Prof. dr hab. Bogusław LIBERADZKI 
Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego

MODERATOR

Wojciech PAPROCKI
Profesor, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Dariusz FILAR  
Profesor, Uniwersytet Gdański

Jerzy GAJEWSKI 
Prezes Zarządu NDI S.A.
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Mirosław GRONICKI  
Niezależny konsultant ekonomiczny,  
Minister Finansów w latach 2004 – 2005

Jerzy HAUSNER
Profesor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

Paweł WOJCIECHOWSKI
Główny Ekonomista ZUS, Ambasador RP – Stały Przedstawiciel  
przy OECD w latach 2010 - 2014

OPIS DEBATY

Ład społeczny jest kształtowany przez wiele czynników i  pod-
miotów. W Europie występuje szczególna sytuacja w porównaniu 
z  innymi regionami świata, gdyż funkcjonuje władza publiczna 
na trzech, a nie na dwóch, szczeblach. Ponad władzami państwo-
wymi i  samorządowymi zostały powołane władze unijne, które 
szczególnie silnie oddziałują na przebieg procesów zachodzących 
w  sferze gospodarczej. Od ogłoszonej w  2016 roku zapowiedzi 
Brexitu i w wyniku wystąpienia silnych ruchów społecznych w wie-
lu krajach członkowskich UE prowadzona jest ożywiona dyskusja, 
jak daleko ma ingerować władza unijna w  kształtowanie proce-
sów zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w  całej unii 
i w poszczególnych krajach. Jak ma być rozszerzany lub ograniczany 
interwencjonizm to zagadnienie dotyczące przyszłości, które trze-
ba rozpatrywać nie  tylko patrząc w przeszłość, ale uwzględniając 
pojawiające się nowe idee oraz wyzwania. Dyskusja dotycząca 
rozwijania Firmy-Idei jako elementu open eyes economy to jeden 
z ważnych wątków, inny stanowią wyzwania wynikające z rozwoju 
technologii.

GOSPODARZ DEBATY
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WYZWANIA MAREK  
W BRANŻY BANKOWEJ

Forma Dyskusja panelowa

Czas 11.15 - 12.30

Miejsce Columbus AB

WYSTĄPIENIA WPROWADZAJĄCE

Jan KISIELEWSKI
Dyrektor, Brand Strategy & Consumer Research, Deloitte

Patrycja VENULET
Dyrektor, Brand Strategy & Consumer Research, Deloitte 

MODERATOR

Andrzej LACHOWSKI
Partner, Consulting Leader in Poland, Deloitte

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

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

Piotr MUSZYŃSKI
Wiceprezes Zarządu, Orange Polska S.A.
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Grzegorz PIWOWAR
Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A. 

Wojciech RYBAK
Członek Zarządu, Bank Millennium S.A.

Mirosław SKIBA
Wiceprezes Zarządu Banku Zachodniego WBK zarządzający  
Pionem Bankowości Detalicznej

Cezary STYPUŁKOWSKI
Prezes Zarządu, mBank S.A.

OPIS DEBATY

Większość dojrzałych branż to branże silnych marek, a nie produk-
tów czy usług. Wysoka konkurencyjność w dużym stopniu niwelu-
je funkcjonalną wyróżnialność, wszyscy gracze spełniają stawiane  
im oczekiwania. W takim otoczeniu znaczenia nabiera marka, dzię-
ki której można sprzedawać więcej i z wyższymi marżami, budując  
zaangażowanie klientów i lojalność pracowników. 

Klasycznie w analizach marketingowych porównuje się marki z tej 
samej kategorii i  ich wzajemną konkurencyjność. Jednak takie 
podejście niewiele mówi o  wyzwaniach i  słabościach branży ani 
o obiektywnej, przekrojowej sile marek całego sektora, ich rzeczy-
wistej umiejętności budowania zaangażowania i lojalności klienta 
w kontekście szerszym niż tylko bankowy.

W naszej analizie po raz pierwszy porównujemy marki bankowe  
do marek z innych sektorów. Na ogólnopolskiej reprezentatywnej 
próbie Polaków odnosimy się zarówno do marek wzorcowych, jak 
i do tych, które są w bezpośrednim obszarze zainteresowań insty-
tucji finansowych. Zderzając marki bankowe z markami z obszaru 
telekomów, elektroniki czy e-commerce, wskażemy, jak banki bu-
dują zaangażowanie, czy są wyróżnialne, wiarygodne, spójne, gdzie 
tkwią kluczowe wyzwania w budowaniu marek w bankowości oraz 
gdzie leży ich główna siła.
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Policzymy, jak dużą wartość daje marka w różnych sektorach i, jak 
w tym kontekście plasują się marki bankowe. Sprawdzimy, jak bar-
dzo polskie banki są odległe od koncepcji banku idealnego w po-
równaniu z  ideałami w  innych sektorach. Odpowiemy na pytanie, 
w których kategoriach klienci widzieliby naturalną ekspansję marek 
bankowych. Przez moment potraktujemy banki na polskim rynku 
nie jako konkurencję, ale jako jedną drużynę. Sprawdzimy, w której 
lidze drużyna ta gra.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 › Jak dużą wartością dla banków w Polsce są ich marki i w jakim 
stopniu stały się częścią strategii biznesowych? Co udało się 
w obszarze marki na przestrzeni lat zbudować, a gdzie branża 
bankowa poniosła porażkę? Jakie są mocne strony marek ban-
kowych, a jakie słabości? 

 › Jakie wyzwania stoją przed markami bankowymi w przyszłości? 
Jaką rolę odegra marka w rozwoju bankowości na nowe kana-
ły, produkty i  usługi? Jak na nią wpłynie konsument cyfrowy?  
Jak będą wyglądać bankowe marki przyszłości?

 › Czego branża bankowa może się nauczyć od innych branż  
w obszarze budowania zaangażowania klientów?

GOSPODARZ DEBATY
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ZARZĄDZANIE  
INNOWACYJNOŚCIĄ
W JAKI SPOSÓB DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA  
POWINNY POZYSKIWAĆ I ZARZĄDZAĆ INNOWACJAMI 
W CELU MAKSYMALIZACJI ZWROTU INWESTYCJI?

Forma Dyskusja panelowa

Czas 11.15 - 12.30

Miejsce Columbus CD

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE

W jaki sposób duże przedsiębiorstwa mogą pozyskiwać  
innowacje?
Jerzy KALINOWSKI
Partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomu-
nikacji i mediów w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej
 

MODERATOR

Jerzy KALINOWSKI
Partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomu-
nikacji i mediów w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej
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ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Brunon BARTKIEWICZ
Prezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A.

Andrzej KOPYRSKI
Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.

Rafał PAWEŁCZAK
Wiceprezes Zarządu, KGHM SA

Feliks SZYSZKOWIAK
Wiceprezes Zarządu Banku Zachodniego WBK zarządzający  
Pionem Transformacji Cyfrowej

OPIS DEBATY

Innowacyjność jest w  tej chwili głównym czynnikiem sukcesu 
przedsiębiorstw na coraz bardziej globalnym rynku. Szybkość zmian 
w gospodarce i życiu społecznym w XXI wieku jest wynikiem postę-
pu technicznego związanego przede wszystkim z rozwojem technik 
cyfrowych. Znaczenie rozwoju technologicznego dobrze ilustru-
je wartość rynkowa firm z  tego sektora. Dla przykładu 10 spo-
śród 20 amerykańskich firm o  największej kapitalizacji rynkowej  
to de facto firmy technologiczne, a większość pozostałych zawdzię-
cza swoje wysokie wyceny skutecznej adaptacji innowacyjnych  
rozwiązań cyfrowych.

Żeby efektywnie wykorzystać innowacyjne rozwiązania, przedsię-
biorstwa muszą skutecznie wdrożyć nową dla większości z  nich 
funkcję biznesowej strukturalnego zarządzania innowacjami. Doty-
czy to pozyskiwania kreatywnych pomysłów, skutecznego zarządza-
nie rozwojem innowacyjnych rozwiązań, jak również ich efektywne-
go wdrażania. Biorąc pod uwagę, że nawet największe korporacje 
poszukują innowacji na zewnątrz organizacji, coraz większe znacze-
nie ma umiejętność skutecznej współpracy ze startupami lub bez-
pośrednio z twórcami kreatywnych pomysłów. Ważnym elementem 
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jest też zmiana kultury korporacyjnej, tak żeby stworzyć warunki 
stymulujące tworzenie innowacji wewnątrz przedsiębiorstwa, jak 
również efektywnie współpracować w obszarze innowacji z innym 
podmiotami.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 › Czy innowacyjność powinna być integralną częścią strategii biz-
nesowej przedsiębiorstwa XXI wieku? Jakie elementy powinna 
obejmować strategia innowacyjności?

 › W  jaki sposób duże przedsiębiorstwa mogą efektywnie pozy-
skiwać innowacje? W jaki sposób pobudzać wewnętrzną inno-
wacyjność w organizacji? W jaki sposób pozyskiwać skutecznie 
innowacje z zewnątrz?

 › Jak znaleźć atrakcyjne startupy? Jak skutecznie współpracować 
ze startupami? Co może zachęcić startupy do współpracy z du-
żymi przedsiębiorstwami?

 › Jakie są największe bariery dla innowacyjności w dużym przed-
siębiorstwie? W jaki sposób można te bariery eliminować?

 › W  jaki sposób przedsiębiorstwa mogą skutecznie zarządzać 
innowacyjnością (pełnym cyklem zaczynając od pozyskiwania 
innowacji, poprzez ich rozwój, testowanie innowacyjnych roz-
wiązań i ich komercjalizację)? W jaki sposób zbudować sprawnie 
działającą funkcję zarządzania innowacyjnością?

 › W jaki sposób mierzyć innowacyjność dużych przedsiębiorstw? 
Jakie wskaźniki wyznaczać i w jaki sposób mierzyć?

GOSPODARZ DEBATY
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FINTECHOWI INNO-WIERCY  
W BANKOWOŚCI.  
JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES?

Forma Dyskusja panelowa

Czas 11.15 - 12.30

Miejsce Baltic Panorama

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE

Jak Dawid i Goliat mogą połączyć siły, by wspólnie stworzyć 
przyszłość
Jeremy BASSET
Founder & CEO at CO:CUBED
 

MODERATOR

Piotr CHĘCIŃSKI
dziennikarz ekonomiczny

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Bartosz CIOŁKOWSKI
Dyrektor Generalny polskiego oddziału, Mastercard Europe
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Jakub FAST
Dyrektor zarządzający ds. Produktów i Segmentów Klienckich
Bankowości Detalicznej, mBank S.A.

Tomasz MOTYL
Chief Innovation Officer, Alior Bank S.A.

Tomasz RUDOLF
Współzałożyciel, The Heart

Szymon WAŁACH
Dyrektor Pionu Klienta Detalicznego, PKO Bank Polski S.A.

OPIS DEBATY

Szacuje się, że wartość rynku fintech w Europie Środkowo-Wschod-
niej to obecnie ok. 2,2 mld EURO (wg raportu Deloitte pt. „Fintech 
in CEE” z grudnia 2016 r.), a wśród nich rynek polski, wart 856 mln 
EURO, jest największy. Według raportu PWC „Sektor finansowy coraz 
bardziej fintech”, 1/3 klientów banków potwierdza, że wygoda jest 
najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze usługi finanso-
wej, a prawie 2/3 są skłonne do zastąpienia doradcy rozwiązaniem 
technologicznym. Zmiany stymulują również sprzyjające branży fin-
tech przepisy, takie jak dyrektywy unijne PSD2 czy MiFID2. Najbar-
dziej prawdopodobne scenariusze rozwoju tych trendów to ścisła 
współpraca banków z fintechami, akwizycje, ale również konkuro-
wanie na wyskomarżowych polach.

Ostatnie wydarzenia na polskiej scenie fintechowej tylko potwier-
dzają ten trend. Zakup przez PKO BP spółki ZenCard, uruchomienie 
mAkceleratora, sukces kolejnych edycji Citi Mobile Challenge, dy-
namiczny rozwój Alior Labs czy uruchomienie ścieżki fintechowej 
w  ramach The Heart Warsaw to tylko niektóre z  inicjatyw, które 
udowadniają, że polskie instytucje finansowe nie zasypiają gruszek 
w popiele. 

Podczas debaty będziemy rozmawiać o tym, jak najlepiej przygoto-
wać bank do współpracy i konkurowania z fintechami, jakie modele 
stosujemy w Polsce, a jak radzą sobie na tym polu banki na świe-
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cie. Spróbujemy też odpowiedzieć na pytanie, czy sytuacja w branży  
finansowej różni się od tej w innych branżach, które dostosowują 
się do zmian dyktowanych przez 4. rewolucję przemysłową.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 › Coopetition, czyli sztuka współpracy i  konkurowania banków 
z fintechami.

 › Lab’y, hub’y czy hackhatony? Kupić czy zainwestować? Modele 
współpracy funkcjonujące w Polsce. 

 › Czy i  jak zmienić myślenie o  biznesie, by osiągnąć sukces  
we współpracy z fintechami? 

 › Czwarta rewolucja przemysłowa w bankowości.

GOSPODARZ DEBATY
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RYNEK KAPITAŁOWY  
JAKO WAŻNY ELEMENT  
REALIZACJI STRATEGII  
ODPOWIEDZIALNEGO  
ROZWOJU

Forma Dyskusja okrągłego stołu

Czas 11.15 - 12.30

Miejsce Marco Polo E

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE I MODEROWANIE

Iwona SROKA
Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Lidia JABŁONOWSKA-LUBA
Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem, mBank S.A.

Mirosław KACHNIEWSKI
Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
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Konrad KONARSKI
Partner, Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Waldemar MARKIEWICZ
Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich

Jakub PAPIERSKI
Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości  
Korporacyjnej i Inwestycyjnej, PKO Bank Polski S.A.

Wiesław ROZŁUCKI
Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A.  
w latach 1991 - 2006

Witold SŁOWIK
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Zdzisław SOKAL
Prezes Zarządu, Bankowy Fundusz Gwarancyjny

OPIS DEBATY

Rynek kapitałowy ma kluczowe znaczenie dla realizacji Strate-
gii Odpowiedzialnego Rozwoju. Jest on szczególnie efektywny 
w  finansowaniu projektów opartych na wiedzy i  innowacyjności. 
Umożliwia budowanie skali przedsiębiorstwa, zarówno małym fir-
mom - na rynku krajowym, jak i dużym – na rynkach międzynarodo-
wych. Zapewnia finansowanie oraz pokrycie analityczne dla małych 
i  średnich spółek, ale dalszy jego rozwój uzależniony jest od po-
prawy wizerunku i  przywrócenia zaufania inwestorów. Uczestnicy 
debaty wymienią się poglądami czy polski rynek kapitałowy ciągle 
ma potencjał, by stać się znaczącym źródłem finansowania gospo-
darki, będą także poszukiwać możliwości wzmocnienia jego roli  
w Regionie CEE, a także zastanowią się, czy obecne warunki regula-
cyjne i administracyjne są na tyle atrakcyjne, aby budować centrum  
finansowe. 
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KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 › Znaczenie rynku kapitałowego dla rozwoju polskiej gospodarki
 › Polska a region CEE – wizja dla polskiego rynku
 › Rola państwa we wzmacnianiu rynku kapitałowego
 › Małe rynki kapitałowe a międzynarodowa solidarność 
 › Nadzór właścicielski nad rynkiem kapitałowym
 › Resolution a głębokość polskiego rynku kapitałowego

GOSPODARZ DEBATY

we współpracy z
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ILE WART JEST FINTECH?  
SPOJRZENIE OCZAMI  
INWESTORÓW

Forma Dyskusja panelowa

Czas 11.15 - 12.30

Miejsce Marco Polo F

MODERATOR

Konrad SADURSKI
Kierownik Działu Ekonomicznego, Dziennik Gazeta Prawna

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Bartosz CHYTŁA
Pierwszy Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych, Nest Bank S.A.

Tomasz CZECHOWICZ
Partner Zarządzający, Prezes Zarządu, Chief Investment Officer,  
MCI Capital S.A.

Adam NIEWIŃSKI
Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.
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Loukas NOTOPOULUS
Prezes Zarządu, Vivus Finance

Kazimierz STAŃCZAK
Partner Bain & Company

OPIS DEBATY

Kolejne wyceny rynku fintech pojawiają się jak grzyby po deszczu. 
Rośną, choć ostatnio trochę wolniej, inwestycje w  fintech. Wciąż 
nowe rankingi i  zestawienia próbują zarysować obraztej nowej 
technologicznej części sektora finansowego. Większość z  nich 
traci na aktualności tak szybko, jak szybko rozwija się ta branża.  
Ile tak naprawdę wart jest fintech? Co tworzy największą wartość 
fintechów? Czy fintech zwiększa całkowitą wartość sektora usług  
finansowych, czy też raczej odbiera ją tradycyjnym graczom? Gdzie 
bardziej tradycyjni gracze widzą trwałą wartość fintechów? Czy rok 
2017 ma szansę pokazać realną wartość fintechu i umocnić ślad, 
jaki odciska na branży finansowej? 

GOSPODARZ DEBATY
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INTERNACJONALIZACJA  
BIZNESU I WPŁYW ZMIAN  
POLITYCZNYCH  
NA EUROPEJSKI BIZNES
JAK PRZEZWYCIĘŻYĆ BARIERY DALSZEGO DYNA-
MICZNEGO ROZWOJU EKSPANSJI ZAGRANICZNEJ 
POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW?

Forma Dyskusja panelowa

Czas 13.45 - 15.00

Miejsce Columbus AB

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE

Andrzej HALESIAK 
Dyrektor w Biurze Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A.

MODERATOR

Jacek POCHŁOPIEŃ
Redaktor Naczelny Wprost
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ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Zbigniew GŁUCHOWSKI
Zarządzający Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZAN,  
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A.

Wojciech HANN
Członek Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego

Marek KAMIŃSKI
Partner w Dziale Doradztwa Biznesowego, EY

Andrzej KOPYRSKI
Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.

Krzysztof KOSZELA
Członek Zarządu, Colian sp. z.o.o.

Piotr STOLARCZYK
Wiceprezes Zarządu, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów  
Eksportowych S.A.

OPIS DEBATY

Wraz z  rozwojem i  wzrostem dojrzałości polskiej gospodar-
ki, rośnie znaczenie eksportu w  działalności polskich przed-
siębiorstw. Obecnie całkowita wartość eksportu wynosi 
183 miliardy EURO, co stanowi ok. 40% PKB (dane Eurostat 
oraz GUS dla 2016 roku). Wartość eksportu  plasuje Polskę  
na 8 miejscu w  Unii Europejskiej i  21 miejscu na świecie  
w rankingu eksporterów. 

Wymiana handlowa z zagranicą pozwala nie tylko na przepływ to-
warów i usług, ale także na rozwój kompetencji, technologii oraz  
na wzrost ogólnego poziomu rozwoju kraju i konkurencyjności ryn-
ku. Dlatego też, eksport jest jednym z priorytetów naszej gospodar-
ki wspieranym przez polski rząd, przy udziale europejskich progra-
mów operacyjnych (m.in. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój). 
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Polscy przedsiębiorcy są żywo zainteresowani rozwijaniem swojej 
działalności zagranicznej. Wśród 150 spółek przebadanych przez 
EY w marcu bieżącego roku, ponad 80% prowadzi obecnie działal-
ność międzynarodową, a dla dwóch trzecich rozwój eksportu jest 
istotnym priorytetem strategicznym. 

Zgodnie z danymi „Raportu o sytuacji mikro i małych firm”, będące-
go efektem prawie 7 tysięcy wywiadów z przedsiębiorcami z całego 
kraju dynamicznie rośnie eksport także w tym segmencie. Odsetek 
eksportujących przedsiębiorstw w tej samej grupie zwiększył się 
w ciągu roku o +3 p.p. do poziomu 18% - jest to dwa razy więcej 
niż w  pierwszym badaniu z  2010 roku. Przedsiębiorcy przychody 
z eksportu oceniają znacznie wyżej od przychodów wypracowanych 
wyłącznie na rynku krajowym, a ich prognozy na 2017 r. są optymi-
styczne – 19% przedsiębiorców planuje sprzedaż towarów i usług 
za granicą, a przychody z tej działalności powinny być wyższe niż 
w roku 2016.

Przedsiębiorcy badani przez EY identyfikują szereg wyzwań 
i  barier ograniczających wzrost eksportu. Blisko połowa bada-
nych firm, planujących wejście na rynki zagraniczne, wskazu-
je problem braku odpowiednich kompetencji wewnętrznych  
do przeprowadzenia działań przygotowawczych. Dodatkowo, ponad 
jedna trzecia badanych deklaruje, że wysokie koszty logistyki oraz 
brak własnych środków finansowych na ekspansję stanowią dla 
nich barierę rozwoju międzynarodowej działalności. Wśród barier  
zewnętrznych najczęściej wskazywane są kwestie związane  
ze skomplikowanymi procedurami i  formalnościami oraz wysoki 
poziom konkurencji na docelowych rynkach zagranicznych.

Mimo dotychczasowych skutecznych działań na rynkach zagranicz-
nych oraz rozwoju planów ekspansji na bardziej egzotyczne rynki 
w Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzie organiczny wzrost eksportu 
jest coraz trudniejszy, a przedsiębiorcy nie zawsze są w stanie sami 
efektywnie przezwyciężyć napotykane przeszkody. Odpowiednie 
wsparcie zewnętrzne ułatwiłoby skuteczną ekspansję.
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W  tym kontekście kluczowe jest zidentyfikowanie najważniej-
szych potrzeb i  oczekiwań polskich przedsiębiorców dotyczących 
pożądanego wsparcia, od kluczowych interesariuszy (agencji rzą-
dowych, instytucji finansowych i firm świadczących profesjonalne 
usługi wsparcia rozwoju). Identyfikacja ta pozwoli na zdefiniowanie 
ustrukturyzowanego, spójnego podejścia do opracowania progra-
mu wsparcia eksportu przez wszystkich kluczowych interesariu-
szy. Z badania przeprowadzonego przez EY wynika, że oczekiwania 
przedsiębiorców koncentrują się w czterech głównych obszarach:

 › Identyfikacji i  ułatwieniu kontaktu z  potencjalnymi klientami 
(obszar wskazany aż przez 82% przedsiębiorstw ankietowanych 
przez EY).

 › Definiowaniu kierunków eksportu (42% badanych przedsię-
biorstw).

 › Opracowaniu modelu ekspansji (35% respondentów).
 › Pozyskaniu wsparcia finansowego (24% pytanych).

Mamy nadzieję, że dyskusja umożliwi wymianę doświadczeń i po-
zwoli zidentyfikować elementy, które mogą posłużyć do budowania 
efektywnego modelu współpracy pomiędzy wspomnianymi kluczo-
wymi interesariuszami a przedsiębiorcami. 

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 › Jakie doświadczenia w ekspansji międzynarodowej mają polskie 
przedsiębiorstwa?

 › Jakie są największe wyzwania i bariery, które napotykają polscy 
przedsiębiorcy w  procesie umiędzynarodowienia swej działal-
ności w Unii Europejskiej i poza jej granicami? 

 › Czy przedsiębiorcy dostrzegają obecnie wsparcie kluczowych 
interesariuszy przy rozszerzaniu działalności międzynarodowej? 
W jakiej formie się ono przejawia? W jakim zakresie pomoc jest 
najbardziej skuteczna? 

 › Jakie są potrzeby i  oczekiwania polskich przedsiębiorstw  
w zakresie wsparcia zewnętrznego w ekspansji zagranicznej?
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 › Jaka powinna być rola stowarzyszeń branżowych w  zakresie 
wspierania ekspansji krajowych przedsiębiorców ?

 › Czy aktualna oferta organów i agencji rządowych, ubezpieczy-
cieli, banków i doradców profesjonalnych wychodzi naprzeciw 
potrzebom przedsiębiorców?

GOSPODARZ DEBATY

we współpracy z

              

z udziałem
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ROBOTYZACJA I SZTUCZNA  
INTELIGENCJA W USŁUGACH 
FINANSOWYCH

Forma Dyskusja panelowa

Czas 13.45 - 15.00

Miejsce Columbus CD

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE

Dlaczego sektor finansowy potrzebuje cyfrowego pracownika? 
Korzyści i wyzwania robotyzacji
Piotr SICIAK
Dyrektor w dziale usług doradczych dla branży finansowej  
w KPMG w Polsce

MODERATOR

Piotr SICIAK
Dyrektor w dziale usług doradczych dla branży finansowej  
w KPMG w Polsce

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Mariusz CHOLEWA
Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej S.A.
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Krzysztof DĄBROWSKI
Wiceprezes Zarządu ds. Operacji i Informatyki, mBank S.A.

Janusz DERDA
Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski S.A.

Przemysław LEWICKI
Dyrektor Centrum Obsługi Kredytów Detalicznych, ING Bank Śląski S.A.

Feliks SZYSZKOWIAK
Wiceprezes Zarządu Banku Zachodniego WBK zarządzający Pionem 
Transformacji Cyfrowej, Bank Zachodni WBK S.A. 

Kamil WYSZKOWSKI
Dyrektor Generalny, Global Compact Poland

OPIS DEBATY

Świat stoi u progu tzw. czwartej rewolucji przemysłowej. Przewi-
duje się, że zarówno ze względu na skalę, zasięg, jak i złożoność 
zachodzących zmian, transformacja ta będzie nieporównywalna 
z  poprzednimi. W  centrum uwagi znajdują się tutaj przełomowe 
rozwiązania technologiczne w takich dziedzinach jak robotyzacja, 
Internet rzeczy, samochody autonomiczne, druk 3D, technologie ko-
gnitywne czy też sztuczna inteligencja.

Czynnikiem sprzyjającym obecnej ekspansji technologii robotyzacji 
i systemów kognitywnych jest zarówno rozwój ich funkcjonalności 
jak i wzrost ich dojrzałości do poziomu enterprise tj. zapewniające-
go odpowiedni stopień stabilności i bezpieczeństwa a także moż-
liwości zarządzania zautomatyzowanymi procesami w dużej skali.

Spektrum rozwiązań robotyzacyjnych i  kognitywnych pozwala 
automatyzować z  jednej strony wystandaryzowane wysoko wolu-
menowe procesy transakcyjne, jak również zaawansowaną analizę 
nieustrukturyzowanych danych, w celu wsparcia w podejmowaniu 
decyzji. Wirtualne roboty działają w warstwie interfejsu użytkow-
nika, czyli tak samo jak pracownik, który loguje się do komputera 
z wykorzystaniem swoich danych i wykonuje przydzielone zadania. 
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Taki sposób działania, nie ingerujący w strukturę systemów infor-
matycznych organizacji, pozwala na szybszą implementację zrobo-
tyzowanych procesów niż w przypadku automatyzacji polegającej 
na zmianie funkcjonalności obecnych systemów IT oraz budowie 
kosztownych interfejsów. Ponadto w tym podejściu jednostki biz-
nesowe mają zdecydowanie większy wpływ na zakres i  moment 
wdrożenia takiej automatyzacji. 

Wirtualny pracownik wykonuje zaprogramowane zadania kilka razy 
szybciej niż człowiek, a także realizuje je bezbłędnie, pozostawia-
jąc ludziom wyłącznie te, które są niestandardowe, gdzie zazwyczaj 
niezbędne jest doświadczenie i wiedza ekspercka. Tu z kolei w wie-
lu przypadkach mogą zostać zastosowane technologie kognitywne, 
które po odpowiedniej konfiguracji potrafią wspierać pracowników 
w bardzo szybkim i efektywnym zbieraniu informacji oraz stawianiu 
hipotez dotyczących rozwiązania danego problemu. 

Możliwości rozwoju RPA i technologii kognitywnych są bardzo duże. 
Obecnie na świecie szereg instytucji finansowych realizuje projekty 
mające na celu wykorzystanie rozwiązań z obszaru RPA i technolo-
gii kognitywnych w procesach biznesowych. Uznały one, że cyfry-
zacja pracy pozwala nie tylko na znaczącą poprawę efektywności,  
ale może być ważnym czynnikiem wpływającym na uzyskanie prze-
wagi konkurencyjnej związanej z  długoterminową strategiczną 
transformacją cyfrową.

W  Polsce, cyfryzacja procesów w  usługach finansowych na styku 
z klientem postępuje w bardzo szybkim tempie. Bankowość elektro-
niczna, jej nowe funkcjonalności czy też mobilne aplikacje stały się 
nieodłączną częścią obsługi klienta. Mimo to wciąż duża część ope-
racji, zwłaszcza tych realizowanych w tzw. back office, wykonywana 
jest w znacznej mierze manualnie z wykorzystaniem wielu syste-
mów i baz danych. Znajdujemy się jednak w przełomowym momen-
cie, w którym wiele polskich instytucji finansowych, widząc korzy-
ści tego typu rozwiązań, właśnie rozpoczyna lub planuje pierwsze 
wdrożenia zarówno robotyzacji jak i systemów kognitywnych.
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KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 › Czy robotyzacja procesów biznesowych i  zastosowanie syste-
mów kognitywnych może być skutecznym sposobem na popra-
wę efektywności działania instytucji finansowych? 

 › Jakie korzyści może przynieść dobrze przeprowadzona roboty-
zacja procesów i umiejętne zastosowanie systemów kognityw-
nych? Przykłady zastosowań.

 › Jakie ryzyka niesie wdrożenie robotyzacji i systemów kognityw-
nych? Jak nimi zarządzić?

 › Jakie podejście powinny przyjąć instytucje finansowe aby do-
brze rozpocząć swoją ścieżkę robotyzacji i wykorzystania syste-
mów kognitywnych?  

 › Jakich zmian w modelach działania instytucji finansowych wy-
maga wdrożenie robotyzacji i systemów kognitywnych ? 

 › Czy firmy są gotowe na przeprowadzenie szybkich zmian na sze-
roką skalę? 

 › Jakie kompetencje należy budować żeby móc skutecznie funk-
cjonować w nowych modelach?

 › Jakie są kluczowe czynniki sukcesu dla wdrożenia robotyzacji 
i systemów kognitywnych?

GOSPODARZE DEBATY
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ROLA ELEKTRONICZNYCH 
ŚRODKÓW IDENTYFIKACJI  
W PRZYSPIESZANIU  
CYFRYZACJI PAŃSTWA

Forma Dyskusja panelowa

Czas 13.45 - 15.00

Miejsce Baltic Panorama

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE

Rola instytucji finansowych w rozwoju i promowaniu wykorzy-
stania tożsamości cyfrowej
Dariusz SZKARADEK
Partner, Lider Sektora Instytucji Finansowych, Deloitte

MODERATOR

Borys STOKALSKI
Partner at reThink - Digital Business Design Studio 

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Piotr ALICKI
Prezes Zarządu, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
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Bartosz BERESTECKI
Członek Zarządu, PayU

Sławomir GÓRNIAK
Data Security & Standardization Unit, ENISA - European Union  
Agency for Network and Information Security

Andrzej MACIĄŻEK
Wiceprezes Zarządu, Polska Izba Ubezpieczeń

Karol OKOŃSKI
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

Jarosław SYGITOWICZ
współzałożyciel ZenCard 

Maciej WYSZOCZARSKI
Dyrektor Pionu Sieci i Operacji, PKO Bank Polski  S.A.

OPIS DEBATY

W  rządowej strategii dot. cyfryzacji Polski, zapowiedziano  
m.in. propozycję powstania węzła identyfikacji elektronicznej 
obywateli. Oprócz publicznych mechanizmów identyfikacji  
(np. profil zaufany), równolegle wprowadzona zostanie możliwość 
uwierzytelnienia klientów bankowości elektronicznej do usług 
administracji publicznej, z  wykorzystaniem metod bankowych 
(HUB eID), których regularnie używa kilkanaście milionów klientów 
banków. Elektroniczna Identyfikacja Tożsamości (eID) w  oparciu 
o dane bankowe jest - pod względem wygody użytkownika i poziomu 
bezpieczeństwa - optymalnym narzędziem dostępu do administracji 
publicznej, a także do usług oferowanych przez podmioty komercyjne. 
W  skrócie ten sposób identyfikacji można opisać jako system  
„loguj się przez bank”.

Cyfryzacja zmieniła sposób funkcjonowania bankowości 
w  Polsce, w  tym aspekcie plasując nasz kraj w  gronie liderów 
w  ujęciu globalnym. Doświadczenia sektora bankowego 
mogą stać się solidną bazą do przyspieszenia cyfryzacji 
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w  sektorze publicznym, co w  rezultacie pozwoli także  
na uruchomienie analogicznych procesów w  gospodarce, 
wspierając zrównoważony rozwój państwa na wszystkich 
płaszczyznach. W  zakresie udostępniania i  upowszechniania eID 
banki mogą być ważnym partnerem administracji, gwarantując 
sprawne wdrożenie nowych rozwiązań w bezpiecznym środowisku 
i  umożliwiając optymalizację kosztów tego procesu. Dobrym 
przykładem jest sukces wykorzystania bankowości elektronicznej  
do składania wniosków w Programie Rodzina 500+.

Sektor bankowy, w tym KIR, zamierza zainwestować w rozwijanie 
tożsamości cyfrowej na bazie własnych rozwiązań, tworzonych dla 
klientów banków. Analizując spektrum potencjalnie uzyskiwanych 
korzyści, warto uwzględnić usługi dodane, które będą służyć 
rozwojowi gospodarki i  rynku płatności. W  konsekwencji 
wdrożenia planowanych rozwiązań, możliwe będzie zapewnienie 
klientom dostępu do krajowych i zagranicznych oraz publicznych 
i  komercyjnych usług cyfrowych za pomocą bezpiecznych 
i sprawdzonych metod uwierzytelniania,  już w tej chwili dostępnych 
w sektorze bankowym (tzw. credentiale bankowe).

Do beneficjentów wprowadzenia HUB eID będzie można zaliczyć 
m.in. sektor bankowy oraz sektor prywatnej opieki zdrowotnej, 
media, telekomy, podmioty funkcjonujące na rynku e-commerce 
i dostawców usług abonamentowych (np. PKP). Można się spodziewać, 
że - pod każdym względem - zyska również administracja publiczna, 
ponieważ HUB eID przyczyni się do zwiększenia dostępności usług 
świadczonych przez instytucje publiczne.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 › Usługi zaufania - pole minowe czy piaskownica? Perspektywa 
administracji, sektora bankowego, firm fintech i  graczy 
komercyjnych. 

 › Mapa punktów styku administracji i  komercji - jak wytyczyć 
optymalną ścieżkę aby uzyskać efekt synergii?

 › Czy nowe możliwości e-uwierzytelniania to teren współpracy czy 
raczej konkurencji - co może połączyć a co podzielić podmioty 
komercyjne?
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 › Czy eID to opcja tylko dla gigantów - czy i jak skorzystają MSP? 
 › Potencjalne scenariusze rozwoju - co można budować w oparciu 

o eID?
 › Jak szybko dogonimy Danię lub Estonię? Czy korzyści z  eID  

są zrozumiałe dla wszystkich stron? Jak mitygować obiekcje 
i przyspieszać adopcję nowych rozwiązań?

GOSPODARZ DEBATY
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PRZEJRZYSTOŚĆ PODATKOWA 
KORPORACJI – CO Z NIEJ  
WYNIKNIE I KIEDY?

Forma Dyskusja panelowa

Czas 13.45 - 15.00

Miejsce Marco Polo E

MODERATOR

Maciej H. GRABOWSKI
Prezes Zarządu Centrum Myśli Strategicznych 

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Krzysztof BURNOS
Prezes, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

Ludwik KOTECKI
Główny Ekonomista i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
w latach 2008 - 2015

Jarosław KOZIŃSKI
Partner Zarządzający, EY Doradztwo Podatkowe i Prawne

Daria ŻEBROWSKA
Instytut Globalnej Odpowiedzialności
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OPIS DEBATY

Wzrastająca rola rajów podatkowych spowodowała, że organiza-
cje międzynarodowe proponowały wspólne działania, aby ograni-
czać unikanie i uchylanie się od opodatkowania. Kryzys przyśpie-
szył i pogłębił te działania, podejmowane głównie na forum OECD 
i  G-20. Czy te głównie regulacyjne narzędzia stały się skuteczne 
i czy są wystarczające? Czy rzeczywiście mogą zapobiec szkodliwej 
konkurencji podatkowej (wyłącznie o  podstawy opodatkowania)? 
Nowością w stosunku do poprzednio proponowanych działań jest 
znacząco większa rola przejrzystości. Większe obowiązki publiczne-
go raportowania o opłacanych podatkach według krajów działalno-
ści stopniowo stają się standardem. Unia Europejska jest pod tym 
względem liderem. Jakie pośrednie efekty przyjęcie takiego podej-
ścia przyniesie na realne działanie korporacji międzynarodowych? 
Doświadczenie wskazuje, że same regulacje i  przyjmowane kon-
wencje międzynarodowe nie stanowią wystarczającej bariery dla 
ograniczenie agresywnej optymalizacji podatkowej. Czy wprowa-
dzone zasady przejrzystości zmienią tę sytuację? Jak szybko? Jakich 
działań po stronie korporacji można się spodziewać? Czy społeczny 
nacisk okaże się skuteczniejszy niż regulacje?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 › Czy wprowadzane zasady przejrzystości ograniczą agresywne 
planowanie podatkowe? 

 › Jaka będzie odpowiedź korporacji na zwiększoną przejrzystość?
 › Czy przejrzystość skłoni instytucje finansowe do zmiany zasad 

postępowania wobec podmiotów z tzw. niekooperujących jurys-
dykcji podatkowych?

GOSPODARZE DEBATY
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JAK PLANOWAĆ STRATEGIĘ 
SPRZEDAŻOWĄ FIRMY  
W OBLICZU ZMIAN ZACHOWAŃ 
POLAKÓW NA RYNKACH  
FINANSOWYCH?

Forma Dyskusja panelowa

Czas 13.45 - 15.00

Miejsce Marco Polo F

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE

„20 lat Polaków na rynkach finansowych”
Agnieszka PUTIATYCKA  
kierownik projektów, PBS  

MODERATOR

Łukasz KORYCKI  
Zastępca Redaktora Naczelnego, Puls Biznesu

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Marcin CHRUŚCIEL
Wiceprezes Zarządu ds. strategii i transformacji, Orange Finanse
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Dariusz DUMA
psycholog biznesu, Chiltern Consultancy International 

Łukasz HAJDUK 
Doradca ds. Komunikacji Inwestycyjnej, AXA Życie TU S.A.

Katarzyna SZERLING
Członek Zarządu, Provident Polska

OPIS DEBATY

W ciągu ostatnich 20 lat bardzo zmieniło się zachowanie Polaków 
na rynkach finansowych. Wraz ze wzrostem zamożności obywateli 
zmieniło się podejście do kwestii pożyczek, oszczędzania i wydat-
ków. Czy Polacy dalej będą coraz więcej konsumować, czy racjo-
nalnie podchodzić do wydawania pieniędzy? W  jaki sposób będą 
zdobywać środki na zakupy? Jak firmy działające w branżach han-
dlowych i usługowych powinny budować swoje strategie sprzeda-
żowe, by maksymalizować liczbę klientów i przychody? Jakie czyn-
niki oprócz ceny – wraz z systematycznym bogaceniem się Polaków 
– będą odgrywać najważniejszą rolę? Odpowiedzi na te pytania 
dostarczą badania na temat sytuacji finansowej i  planów konsu-
menckich Polaków przeprowadzone na zlecenie Provident Polska 
oraz debata ekspertów reprezentujących firmy z różnych branż.

„Puls Biznesu” oraz Provident Polska – obchodzące w  tym roku 
20-lecie działalności – przedstawią wyniki badań ukazujących 
zmianę sytuacji finansowej Polaków oraz ich zachowań konsu-
menckich na przestrzeni ostatnich lat, a także ich plany dotyczące 
finansów i wydatków na najbliższą przyszłość. Badania będą punk-
tem wyjścia do debaty ekspertów.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 › Jak zmieniały się wydatki, oszczędności oraz zachowania konsu-
menckie Polaków w ostatnich latach?
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 › Konsumpcja, oszczędzanie, a  może zrównoważone finanse 
– jak w najbliższych latach Polacy będą wydawać pieniądze –  
prognozy ekspertów?

 › Jak Polacy pozyskują środki na zakupy/inwestycje?
 › Jak firmy budują strategie sprzedażowe na podstawie badań za-

chowań klientów?
 › Prognozy menedżerów (na podstawie wyników badań). Jak za-

chęcać klientów do zakupów/korzystania z usług? Rywalizacja 
cenowa już nie wystarcza?

 › Prognozy wydatków Polaków na podstawie opinii menedżerów 
reprezentujących firmy firmy z różnych branż.

GOSPODARZE DEBATY
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BEZPIECZEŃSTWO  
SYSTEMÓW FINANSOWYCH 
WYZWANIEM BIZNESOWYM 
CZY NARODOWYM?

Forma Dyskusja panelowa

Czas 15.30 - 16.45

Miejsce Columbus AB

MODERATOR

Marek TEJCHMAN
Zastępca Redaktora Naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Jakub BOJANOWSKI
Partner w Dziale Konsultingu, Deloitte

Juliusz BRZOSTEK
Dyrektor Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa w NASK

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

Przemysław CIESZYŃSKI
Członek Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego

Janusz DERDA
Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski S.A.
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Robert TRĘTOWSKI
Wiceprezes Zarządu, Krajowa Izba Rozliczeniowa

OPIS DEBATY

O  ile konieczność budowy i  rozwijania strategii bezpieczeństwa 
cybernetycznego nie budzi wątpliwości to sposób realizacji tego 
postulatu a szczególnie kwestia roli strony publicznej i prywatnej 
w tym procesie, nie tylko w Polsce wywołuje gorące spory. W szcze-
gólnej sytuacji stawia to sektor finansowy jako ten na którym spo-
czywają wyjątkowe obowiązki i  konieczność zachowania społecz-
nego zaufania. 

Warto wyraźnie podkreślić to że ekspercka jak i społeczna dyskusja 
dotycząca cyber bezpieczeństwa ma charakter ciągły – nieustanie 
pojawiają się bowiem nowe potrzeby społeczne, nowe funkcjonal-
ności oraz nowe zagrożenia.

Należy wiec wskazać jakie tu i teraz stoją przed nami wyzwania i jak 
oraz kto powinien na nie odpowiedzieć.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 › Czy polski system finansowy jest bezpieczny od zagrożeń cyber 
atakami? 

 › Jaka powinna być rola państwa w budowaniu bezpieczeństwa 
systemu finansowego? 

 › Jakie elementy systemu finansowego są kluczowe pod wzglę-
dem bezpieczeństwa cybernetycznego i  jaka powinna być 
w nich rola biznesu polskiego?

GOSPODARZ DEBATY
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CZYSTE POWIETRZE W MIEŚCIE. 
CZY TO MOŻLIWE? 

Forma Dyskusja panelowa

Czas 15.30 - 16.45

Miejsce Columbus CD

MODERATOR

Krzysztof BOLESTA
Polityka Insight

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Jakub FARYŚ
Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego

Jacek KARNOWSKI
Prezydent Miasta Sopotu 

Marcin KOROLEC
Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych 

Mikael LEMSTRÖM
VP Heating and Cooling, City Solutions, Fortum 
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Paweł SAŁEK
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik Rządu  
ds. Polityki Klimatycznej

OPIS DEBATY

Jakość powietrza to kwestia, która dotyka nas wszystkich. Szczegól-
nie było to widoczne ostatniej zimy, kiedy w wielu miastach normy 
zanieczyszczeń były wielokrotnie przekroczone. Wszyscy zgadzają 
się co do negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych zanie-
czyszczenia powietrza. Znacznie trudniej jednak znaleźć konsen-
sus, jak skutecznie poprawić jego jakość. Kto powinien ogrywać 
wiodącą rolę w tym obszarze? Jakie regulacje należy wprowadzić  
na poziomie centralnym i  lokalnym? Jaka jest rola samorządów, 
przedsiębiorstw ciepłowniczych i  organizacji pozarządowych?  
Co trzeba zrobić, by stare indywidualne piece węglowe zastąpić cie-
płem systemowym? Jak najskuteczniej likwidować emisje z trans-
portu, wprowadzając na masową skalę transport elektryczny? Jak 
przekonać wszystkich mieszkańców – nie tylko tych, którzy są już 
i tak świadomi - że warto dbać o powietrze, którym wszyscy oddy-
chamy. I wreszcie – kto i w  jakim zakresie powinien sfinansować  
te działania? Mimo, że o smogu mówi się ostatnio często, to jed-
nak nie jest to temat dominujący w debacie publicznej na pozio-
mie krajowym. Warto to zmienić i  porozmawiać o  konkretnych  
rozwiązaniach.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 › Czy i jak ciepło systemowe może i powinno zastępować kotły 
indywidualne, które w wielu miastach są głównym źródłem 
smogu?

 › Czy nowe rozwiązania transportowe i normy emisyjne samocho-
dów przyszłości pozwolą znacząco ograniczyć smog pochodzący 
z tradycyjnych silników, czy tylko samochody elektryczne mogą 
prowadzić do tego celu?
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 › Jak uruchomić domino poparcia społecznego dla czystego po-
wietrza w miastach, choć może to rodzić większy wysiłek, koszty 
lub zmianę przyzwyczajeń?

GOSPODARZE DEBATY
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INNOWACJE POLSKIEGO  
SEKTORA FINANSOWEGO:  
CO JUŻ UMIEMY, A CZEGO  
NADAL SIĘ UCZYMY? 

Forma Dyskusja panelowa

Czas 15.30 - 16.45

Miejsce Baltic Panorama

SPEED PRESENTATIONS

Nowoczesne formy usług bankowych: Polska a reszta świata
Stefan MARCU
Partner i Dyrektor Zarządzający A.T. Kearney w Warszawie

Innowacje w sektorze finansowym okiem praktyka
Bill GAJDA
Senior Vice President, Innovation and Strategic Partnerships, Visa 

MODERATOR

Paweł SOŁTYS 
Dziennikarz Pulsu Biznesu, Bankier.pl
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ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Jakub FAST
Dyrektor zarządzający ds. Produktów i Segmentów Klienckich  
Bankowości Detalicznej, mBank S.A.

Bill GAJDA
Senior Vice President, Innovation and Strategic Partnerships, Visa 

Katarzyna KRÓLAK-WYSZYŃSKA
Partner i Prezes Zarządu, Innovatika

Stefan MARCU
Partner i Dyrektor Zarządzający A.T. Kearney w Warszawie

Małgorzata O’SHAUGHNESSY
Dyrektor zarządzająca regionem Europy Środkowo-Wschodniej,  
Visa

Szymon WAŁACH
Dyrektor Pionu Klienta Detalicznego, PKO Bank Polski S.A.

OPIS DEBATY

W sektorze finansowym następują bardzo dynamiczne zmiany, 
wywołane takimi czynnikami, jak rozwój i dostępność technologii, 
konkurencja wewnątrz i spoza sektora czy też regulacje. Rola inno-
wacji nigdy nie była większa niż jest obecnie, przy czym – co ważne 
– innowacje to nie tylko zmiany technologiczne. To również zupeł-
nie nowe pojęcia biznesowe, jak „co-opetition”, czyli współpraca 
przy zachowaniu konkurencyjności – współpraca wielkich organi-
zacji finansowych z gigantami technologicznymi, ale też współpra-
ca wielkich graczy z małymi startupami.

Polski sektor finansowy jest pokazywany w Europie i na świecie jako 
przykład do naśladowania pod względem masowego, szybkiego 
wdrażania nowych rozwiązań - a polskie banki są często określane 
jako „fintechy”. Ostatnie przykłady to chociażby fenomenalny sukces 
płatności zbliżeniowych, możliwy dzięki działaniu całego sektora 
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i współpracy z detalistami, czy płatności mobilne, jak Android Pay 
(wdrożony w Polsce jako drugim kraju w Europie).

Stąd pytanie: czego w Polsce już się nauczyliśmy i możemy ekspor-
tować taką wiedzę, a czego ciągle sami musimy się nauczyć?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 › Jakie najważniejsze zmiany czekają nas w sektorze finansowym?
 › Na jakie światowe innowacje w sferze bankowości powinniśmy 

zwrócić szczególną uwagę?
 › Co w usługach finansowych jest szczególnie ważne dla nowo-

czesnego konsumenta?
 › Banki versus startupy: defensywa czy może partnerstwo?
 › Jak banki przygotowują się do ery „otwartej bankowości”?
 › Wielokanałowość oraz otwarte platformy: szanse, czy zagroże-

nia?

GOSPODARZ DEBATY
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MAPA WYZWAŃ PRZED  
SEKTOREM BANKOWYM 

Forma Dyskusja okrągłego stołu

Czas 15.30 - 16.45

Miejsce Marco Polo E

MODERATORZY

Jan Krzysztof BIELECKI  
Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Kongresu  
Finansowego

Iwona KOZERA  
Partner EY, Lider Doradztwa Biznesowego, Europa Centralna  
i Południowo-Wschodnia

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Brunon BARTKIEWICZ
Prezes Zarządu, ING Bank Śląski  S.A.

Tomasz BOGUS
Prezes Zarządu, BGŻ BNP Paribas S.A.

Michał GAJEWSKI
Prezes Zarządu, Bank Zachodni WBK S.A.
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Zbigniew JAGIEŁŁO
Prezes Zarządu, PKO Bank Polski S.A.

Grzegorz PIWOWAR
Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.

Cezary STYPUŁKOWSKI
Prezes Zarządu, mBank S.A.

OPIS DEBATY

Celem debaty jest wskazanie przez zaproszonych panelistów bie-
żących wyzwań sektora bankowego oraz przedstawienie autorskich 
koncepcji na temat hierarchii tych wyzwań. Podczas dyskusji podej-
miemy próbę przedstawienia syntezy wyzwań sektora bankowego 
wskazanych przez Prezesów największych banków. 

Debata ta z udziałem Prezesów największych banków odbywa  
się po raz trzeci i wpisała się na stałe w program EKF.

GOSPODARZ DEBATY
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FIRMA-IDEA ORAZ  
ROZWÓJ TECHNOLOGII  
A INTERWENCJONIZM 
Forma Spotkanie autorskie

Czas 15.30 - 16.45

Miejsce Vinoteque

Nowa publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego autorstwa 
Jerzego Hausnera i Wojciecha Paprockiego.

SPOTKANIE PROWADZI

Jerzy GAJEWSKI 
Prezes Zarządu NDI S.A.

TEZY

 › Rynek działa ułomnie a biurokraci jeszcze bardziej.
 › Jak odejść od gospodarki oportunistycznej i przejść do gospo-

darki relacyjnej, opartej na zaufaniu.
 

Książka dostępna podczas  

Europejskiego Kongresu Finansowego
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MIĘDZY ODDZIAŁEM  
BANKOWYM A APLIKACJĄ  
MOBILNĄ. 
JAKI POWINIEN BYĆ MODEL BANKOWOŚCI  
DETALICZNEJ W HYBRYDOWEJ RZECZYWISTOŚCI? 

Forma Dyskusja panelowa

Czas 17.15 - 18.30

Miejsce Columbus AB

WYSTĄPENIE WPROWADZAJĄCE I MODEROWANIE

Tomasz BOGUS
Prezes Zarządu, Bank BGŻ BNP Paribas

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Grzegorz CIMOCHOWSKI
Partner, FSI Strategy Lead in Central Europe, Deloitte

Anna SIEŃKO
Partner, lider ds. technologii w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, PwC

Wojciech SOLENIEC 
Partner EY, Grupa Rynków Finansowych

Leszek WROŃSKI
Partner, szef działu usług doradczych na Europę Środkowo-Wschodnią 
KPMG w Polsce
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OPIS DEBATY

Na początek rozmowy o bankowości detalicznej warto rzucić okiem 
na kilka liczb. W Polsce jest więcej smartfonów niż obywateli. Jed-
nocześnie, ponad połowa Polaków korzysta z  internetu, spędzając 
w sieci średnio 6 godzin dziennie. Z bankowości internetowej ko-
rzysta 15 mln Polaków, a 7,7 mln z bankowości mobilnej. Równo-
legle, w 2016 r. z mapy Polski zniknęło 800 placówek bankowych.  
To spadek o 11 proc.

To są ramy rozmowy o nowoczesnej bankowości detalicznej. Trend 
jest jasny – coraz więcej dzieje się w  świecie cyfrowym, a  coraz 
mniej „w realu” – w oddziale banku przy głównej ulicy miasta czy 
za rogiem. Bankowość detaliczna działa w tych dwóch światach – 
można powiedzieć, że to rzeczywistość hybrydowa. Jak zatem banki 
i klienci się odnajdują w hybrydowej rzeczywistości?

Mówiąc o nowoczesności  w bankowości od razu myślimy o nowych 
technologiach, cyfrowych rozwiązaniach, aplikacjach, itp. To oczy-
wiście słuszny trop – skoro Polacy tak dużo czasu spędzają online, 
to banki muszą za nimi nadążyć i znaleźć się wraz z nimi w wirtual-
nej rzeczywistości. Wygodne i szybkie rozwiązania i kanały komuni-
kacji ułatwiają wszystkim życie.

Bankowość cały czas się zmienia, zmianom podlega też tradycyjna 
bankowość detaliczna, ta prowadzona w  oddziałach. Zmienia się 
rola doradcy, zmieniają się produkty, zmienia się relacja bank-klient, 
wreszcie: zmieniają się wystroje oddziałów bankowych. Bankowość 
w  oddziałach to nie skansen – to też może być nowoczesność.  
Pamiętajmy o  tym, gdyż myśląc o  nowoczesności możemy mieć  
na myśli młodego klienta, dla którego aplikację mobilną czy stro-
nę internetową zaprojektował rówieśnik i  to rówieśnik go obsłu-
guje w  call-center. Tymczasem w  starzejącym się społeczeństwie 
nie możemy zapominać o tych, dla których podstawowym, a czasem 
wyłącznym kanałem komunikacji z bankiem jest wizyta w oddziale.
Mamy więc dwie płaszczyzny: cyfrową i oddziałową. Mamy też dwa 
typy klientów – tych korzystających z sieci czy aplikacji mobilnych 
oraz tych przywiązanych do wizyty w oddziale. Ale tych klientów 
obsługuje jeden bank, który musi się odnaleźć na obu tych płasz-
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czyznach. Ten dualizm, czy hybrydowość sytuacji, w jakiej znajduje 
się bankowość detaliczna, to arcyciekawe zagadnienie, które będzie 
tematem debaty.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 › Żyjemy w  hybrydowej rzeczywistości, czy doświadczenia użyt-
kownika (user experience) w dwóch światach powinny być takie 
same? Jak projektować proces, produkt w różnych kanałach?

 › Jakie czynniki zdecydują, że za 5 lat jeden z banków będzie zwy-
cięzcą/liderem sektora? Czy będzie to technologia, czy jednak 
zupełnie coś innego?

 › Czy wokół cyfrowości można jeszcze budować markę banku dla 
klientów detalicznych? Czy też jest to już tak oczywiste, że jest 
wymogiem i koniecznością, a nie wartością dodaną brandu?

 › Jak pracować nad lojalnością klientów, biorąc pod uwagę dual-
ność światów, w których działają banki i różnice pokoleniowe? 
Czy w tej kwestii „one size fits all”? 

 › Jak banki mają odpowiedzieć na wyzwania związane np. z rosną-
cą niesamodzielnością klientów i wzrostem roli ich opiekunów? 
Jak radzić sobie z kwestiami bezpieczeństwa, haseł, weryfikacji, 
itp.? Jakim językiem się komunikować ze starszymi klientami?

 › Komputopia to stworzona w latach siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych XX wieku wizja świata, w którym myśl wspiera-
na przez technikę zapanowałaby ostatecznie nad materią.  
Ten świat miał nadejść w XXI wieku, ale tak się nie stało.  
Czy jednak ta wizja może się zrealizować, przynajmniej na polu 
bankowości? Czy bankowość może stać się wyłącznie online?

GOSPODARZ DEBATY
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UDZIAŁ KOBIET  
W ZARZĄDZANIU TO DROGA  
DO WYŻSZEJ EFEKTYWNOŚCI,  
A NIE SPRAWIEDLIWOŚCI

Forma Dyskusja panelowa

Czas 17.15 - 18.30

Miejsce Columbus CD

WYSTĄPENIE WPROWADZAJĄCE

Agnieszka MACIEJEWSKA
Prezes Fundacji Liderek Biznesu,
Dyrektor ds. Personalnych, EY

MODERATOR

Jan Krzysztof BIELECKI
Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Kongresu  
Finansowego
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ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Mirosław KACHNIEWSKI
Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Jacek KARNOWSKI
Prezydent Miasta Sopotu

Iwona KOZERA
Fundator Fundacji Liderek Biznesu, Partner EY, Lider Doradztwa  
Biznesowego, Europa Centralna i Południowo-Wschodnia

Małgorzata O’SHAUGHNESSY
Dyrektor zarządzająca regionem Europy Środkowo-Wschodniej, Visa

Cezary STYPUŁKOWSKI
Prezes Zarządu, mBank S.A.

OPIS DEBATY

Rola kobiet w biznesie i zwiększanie ich udziału na najwyższych 
stanowiskach nie jest jedynie kwestią sprawiedliwej różnorodno-
ści, ale przede wszystkim drogą do osiągania wyższej efektywności 
spółek. Wynika to z faktu, iż zróżnicowane zespoły zarządcze osią-
gają lepsze wyniki, co zostały udowodnione, między innymi poprzez 
badania długoterminowych wyników spółek publicznych. Z czego 
więc wynika niski udział kobiet zajmujących kluczowe stanowiska 
w firmach i jakie realne działania powinny być podjęte, aby zwięk-
szyć liczebność kobiet w tych gremiach? Czy stereotypy hamują 
możliwości i kompetencje kobiet?
 
W trakcie debaty zastanowimy się nad barierami stojącymi na dro-
dze większego udziału kobiet na szczeblach zarządzających oraz 
nad tym jak można pokonać te bariery. Omówimy też jakie czynniki 
sprzyjają rozwojowi zawodowemu kobiet, i jak firmy i organizacje 
mogą na nie wpływać. 
 
Organizatorem debaty Udział kobiet w zarządzaniu to droga 
do  wyższej efektywności, a nie sprawiedliwości   jest Fundacja 
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Liderek Biznesu, której misją jest wspieranie partnerstwa w biz-
nesie, propagowanie idei równości i różnorodności w zarządzaniu 
oraz większego wykorzystania potencjału kobiet w gospodarce. 
Podczas spotkania przedstawione będą również wnioski z autor-
skiego badania Fundacji Liderek Biznesu na temat postrzegania roli 
kobiet w zarządzaniu. 

GOSPODARZ DEBATY
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KLUCZOWE WNIOSKI  
Z RAPORTU PWC  
„FINTECH-Y I BANKI:  
MAŁŻEŃSTWO Z ROZSĄDKU”

Forma Debata & Networking

Czas 17.00 - 19.00

Miejsce Siedziba Blue Media SA, Centrum Haffnera - 
Dom Zdrojowy (wejście przez Sopockie Galeryjki)

Udział na podstawie zaproszeń

WYSTĄPENIE WPROWADZAJĄCE

Kluczowe wnioski z raportu PwC „Fintech-y i banki:  
małżeństwo z rozsądku”
Marek CHLEBICKI
Lider w zespole doradczych dla sektora finansowego, PwC 

MODERATOR

Łukasz WILKOWICZ
Dziennik Gazeta Prawna

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Paweł BORYS
Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju
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Łukasz BYSTRZYŃSKI
Lider zespołu usług doradczych dla sektora finansowego, PwC 

Anna MAJ
FinTech Expert

OPIS DEBATY

Transformacja cyfrowa, ewoluujące oczekiwania klientów, a także 
nowe regulacje prawne sukcesywnie zmieniają ekosystem bankowy 
w Polsce i na świecie. Dzisiaj nie stawia się już pytania, czy trady-
cyjne banki się zmienią, zastanawiamy się raczej nad tym, w jakim 
czasie to nastąpi i w jakiej skali. Scenariuszy najbliższej przyszło-
ści sektora finansowego jest kilka: czy będziemy więc świadkami 
konkurencji i odbierania sobie udziałów w rynku? A może wygra 
współpraca, która wydaje się rozwiązaniem najbardziej racjonal-
nym i korzystnym dla klientów?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 › Jak wygląda współpraca pomiędzy bankami i fintech-ami?  
Symbioza czy konkurencja? 

 › Czy i jakie usługi banki w Polsce i na świecie kupują  
od fintech-ów?

 › Jak zmienia się komunikacja z klientami i jak wpływa  
na modele biznesowe? 

 › Nowy model pracownika - zmiana wymaganych kompetencji 
 › Jaki wpływ będą miały regulacje na rozwój fintech-ów?

GOSPODARZ DEBATY
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UDOMOWIENIE POLSKIEGO  
PRZEMYSŁU – ILE PAŃSTWA 
W GOSPODARCE? CZY MOŻEMY 
SOBIE WYOBRAZIĆ WSPÓŁCZESNY 
PLAN NA MIARĘ COP?
Forma Debata wieczorna

Czas 21.00 - 22.15

Miejsce Vinoteque

MODERATORZY

Konrad SADURSKI
Kierownik Działu Ekonomicznego, Dziennik Gazeta Prawna

Marek TEJCHMAN
Zastępca Redaktora Naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Magdalena BOROWIK 
Doradca Minister Cyfryzacji, dyrektor zarządzający w fundacji  
Fintech Poland

Grzegorz BRONA
Prezes Zarządu, Creotech Instruments S.A.

Andrzej KENSBOK
Wiceprezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Wojciech PAPROCKI
Profesor, Kierownik Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstwa Transporto-
wego, Katedra Transportu, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH
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Michał TURCZYK
Dyrektor, Zespół R&D and Government Incentives, Deloitte

OPIS DEBATY

Rozwój przemysłu stał się synonimem postępu gospodarczego,  
decyduje o pozycji kraju na globalnej mapie świata. Generuje eks-
port, wzrost zatrudnienia i nakłady na innowacje. Konkurencyjność 
naszego przemysłu – opartego dotąd w  dużej mierze na tanich 
kosztach pracy – powoli się wyczerpuje. Co dalej?

Czy państwo powinno zdać się na siły rynkowe i poprzestać na two-
rzeniu ram prawnych, i sprawnych instytucji sprzyjających rozwojo-
wi przemysłu, czy też powinno zaangażować się w nadanie branży 
pożądanego kształtu. Jak miałaby ona wyglądać? Jaką rolę powi-
nien w niej odgrywać zagraniczny kapitał? Czy w dobie globalizacji 
jest sens odkurzania idei Centralnego Okręgu Przemysłowego?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 › Jak polski jest polski przemysł? Ile jest w nim polskiego kapita-
łu? Czy zagraniczny kapitał jest katalizatorem rozwoju, czy bala-
stem dla rozwoju polskich firm? 

 › Czy państwo powinno angażować się w udomowienie przemy-
słu? W jaki sposób? 

 › Czy rząd powinien się angażować w  projekty na dużą skalę?  
Czy COP jest przykładem do naśladowania, czy nie do naślado-
wania? Jakie cele osiągnięto, jakie błędy popełniono?

GOSPODARZ DEBATY

Współgospodarz Debaty: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
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RÓWNOWAGA W RELACJACH 
KONSUMENT – BANK. CZY JEST 
TO REALNA WIZJA?

Forma Dyskusja panelowa

Czas 09.00 - 10.15

Miejsce Columbus AB

MODERATOR

Paweł PREUSS
Lider Zespołu Zarządzania Ryzykiem Finansowym, EY

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

James LOWN
Director, Financial Services, EY UK

Piotr MAZUR
Wiceprezes Zarządu ds. Ryzyka, PKO Bank Polski S.A.

Marek NIECHCIAŁ
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Wojciech PANTKOWSKI
Dyrektor Departamentu Klienta Detalicznego, Bank Pekao S.A.
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Andrzej REICH
Dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych  
i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, Komisja Nadzoru 
Finansowego

Agnieszka WACHNICKA
Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze 
Rzecznika Finansowego

OPIS DEBATY

Zgodnie z wynikami przeprowadzonej przez EY ankiety „Risk ma-
nagement survey of major financial institutions” następuje wzrost 
znaczenia ryzyk niefinansowych, w  szczególności ryzyka relacji 
z klientem. Ryzyko to jest związane z groźbą utraty reputacji, proce-
sów sądowych, bądź karami nakładanymi przez regulatorów w wy-
niku niewłaściwego bądź nieetycznego postępowania instytucji 
finansowych względem klientów. W centrum procesów zarządzania 
ryzykiem stawiany jest klient. 

Podczas debaty zaprezentowane zostaną opinie dotyczące naj-
ważniejszych kwestii związanych z zarządzaniem ryzykiem relacji 
z klientem.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 › Czy polskie instytucje finansowe potrzebują nowych dedykowa-
nych systemów kontroli i zarządzania ryzykiem relacji z klien-
tem?

 › Gdzie leży granica odpowiedzialności instytucji finansowych  
za zarządzanie relacjami z klientami i ochronę ich interesów?

 › Czy instytucje finansowe są w stanie spełnić oczekiwania inte-
resariuszy w  zakresie zarządzania ryzykiem relacji z  klientem 
wyłącznie przy wykorzystaniu własnej proaktywnej postawy, czy 
też konieczne jest ustanowienie sztywnych ram regulacyjnych?
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 › W jaki sposób oceniać i mierzyć ryzyko relacji z klientem oraz 
jak nim zarządzać? W jaki sposób promować zachowania zgodne  
ze strategią firmy i  jej apetytem na ryzyko – samoocena, jako-
ściowe i ilościowe czynniki sukcesu, zarządzanie przez cele, kar-
ty wyników?

GOSPODARZE DEBATY
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W DRODZE  
DO ZMOBILIZOWANIA  
DŁUGOOKRESOWYCH 
OSZCZĘDNOŚCI – CZYNNIKI 
SUKCESU

Forma Dyskusja panelowa

Czas 09.00 - 10.15

Miejsce Columbus CD

WYSTĄPENIE WPROWADZAJĄCE

Mateusz WALEWSKI
Starszy Ekonomista PWC

MODERATOR

Marek TEJCHMAN
Zastępca Redaktora Naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna
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ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Paweł BORYS
Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju

Jacek FOTEK
Wiceprezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Marek KOWALSKI
Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

Ewa MAŁYSZKO
Prezes Zarządu, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A.

Małgorzata RUSEWICZ
Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

Witold SŁOWIK
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Marcin WOJEWÓDKA
Członek Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Marcin ZIELENIECKI
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 › Jak będzie wyglądać struktura rynku kapitałowego po zmianach 
dot. OFE oraz wprowadzeniu nowych produktów emerytalnych? 
Jak zmiany te wpłyną na polską gospodarkę i rynek kapitałowy? 

 › Jakie są zagrożenia i czynniki sukcesu planowanej reformy sys-
temu emerytalnego z  punktu widzenia przedsiębiorców, pra-
cowników, instytucji rynku kapitałowego oraz państwa?

 › Jak uproszczone i  uatrakcyjnione w  ramach reformy zostaną 
IKZE oraz IKE? Jak rząd zamierza utrzymać praktykę oszczędza-
jących w tej formule i zachęcić do niej nowych obywateli?
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 › Jak tworzyć kapitał społeczny wokół reformy, budować poczucie 
odpowiedzialności za jej wdrożenie u interesariuszy, podejmo-
wać spójne działania edukacyjne i informacyjne? Czy planowa-
ne Pracownicze Plany Kapitałowe mają szanse na sukces i mogą 
przyczynić się do istotnego wzrostu poziomu oszczędności eme-
rytalnych oraz PKB?

 › Jak powinien dalej rozwijać się system dodatkowego oszczędza-
nia na emeryturę?

GOSPODARZ DEBATY
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JAK PRZYGOTOWAĆ  
NASTĘPCÓW I JAK KOLEJNE  
POKOLENIE KONTYNUUJE  
ROZWÓJ? 

Forma Dyskusja panelowa

Czas 09.00 - 10.15

Miejsce Baltic Panorama

MODERATOR

Adam NIEWIŃSKI
Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S. A.

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Tomasz CZECHOWICZ
Partner Zarządzający, Prezes Zarządu, Chief Investment Officer,  
MCI Capital S.A.

Maciej GRABSKI
CEO, Olivia Business Centre

Zuzanna ZAKRZEWSKA
Ernst&Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy spółka  
komandytowa
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OPIS DEBATY

Kluczem powodzenia sukcesji w firmie jest odpowiednio wczesne 
przygotowywanie zarówno firmy, jak i sukcesora do jej przejęcia. 
Wiąże się to z jednej strony z właściwym zaplanowaniem całego 
procesu oraz zapewnieniem sukcesorowi odpowiedniego przygo-
towania i narzędzi, z drugiej zaś opracowaniem kodeksu sukcesji 
czyli zasad określających funkcjonowanie firmy po przekazaniu jej 
w nowe ręce.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 › Komu i jak przekazać firmę?
 › Kiedy i jak zaplanować proces?
 › Rozwiązania kapitałowe mogące wesprzeć proces sukcesji, takie 

jak: giełda, Private Equity, inwestor strategiczny.
 › Rola właściciela po przekazaniu firmy.

GOSPODARZ DEBATY
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KOORDYNACJA DZIAŁAŃ  
PAŃSTWA W OBSZARZE  
WSPARCIA SEKTORA MŚP 

Forma Dyskusja panelowa

Czas 10.45 - 12.00

Miejsce Columbus AB

MODERATOR

Wojciech HANN
Członek Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Patrycja KLARECKA
Prezes Zarządu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Prof. dr. hab. inż. Aleksander M. NAWRAT
Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Marcin PIASECKI
Wiceprezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju

Tomasz PISULA
Prezes Zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu
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Piotr STOLARCZYK
Wiceprezes Zarządu, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów  
Eksportowych S.A.

OPIS DEBATY

Zapewnienie zrównoważonego rozwoju wiąże się z koniecznością 
tworzenia zachęt do inwestycji publicznych i prywatnych w sektor 
MŚP, który ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego.

Wsparcie ze strony Państwa stymulujące rozwój sektora MŚP jest 
niezbędne, zarówno na poziomie gospodarki krajowej, jak również 
europejskiej, a  priorytetem w  tych działaniach powinno być uła-
twienie sektorowi MŚP dostępu do finansowania. Do zagadnienia 
wspierania sektora MŚP odnosi się również Strategia na Rzecz  
Odpowiedzialnego Rozwoju. Udział sektora MŚP w tworzeniu war-
tości dodanej w  Polsce jest niższy niż średnia dla UE, ponadto 
utrudniony jest dostęp tego sektora do narzędzi długoterminowego 
finansowania rozwoju oraz wdrażania innowacji. Niewystarczają-
ca jest również skala ekspansji zagranicznej podmiotów z sektora 
MŚP, w szczególności w obszarze eksportu nowych technologii oraz 
innowacji. Powyższa problematyka powinna stanowić jeden z pod-
stawowych filarów działalności państwowych instytucji rozwoju. 
Działaniom tych instytucji nie można jednak nadać dowolnej formy 
- w kontekście regulacji w zakresie braku zaburzania konkurencji. 
Wsparcie ze strony Państwa, niezależnie od jego formy instytucjo-
nalnej, czy też instrumentalnej zawsze stawia pytanie - wspieranie 
czy też wypieranie? Skoordynowane działania w tym zakresie sta-
nowią istotny element w prowadzeniu pomyślnych działań o cha-
rakterze wsparcia.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 › Jaki powinien być model koordynacji działań państwowych  
instytucji rozwoju w  kontekście działań na rzecz wspierania  
sektora MŚP?
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 › Jak powinny się kształtować relacje pomiędzy biznesem a Pań-
stwem i  państwowymi instytucjami rozwojowymi w  obszarze 
wsparcia sektora MŚP?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 › Jakich zmian wymaga model wsparcia w  zakresie wdrażania 
innowacji oraz kontaktów ze środowiskiem naukowym sektora 
MŚP?

 › Państwowe instytucje rozwojowe - agendy rządowe czy instytu-
cje prowadzące działalność gospodarczą?

 › Czy zasadne i  możliwe jest wspieranie MŚP nastawionych  
na ekspansję zagraniczną na początkowym etapie ich działal-
ności?

GOSPODARZ DEBATY
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BANKI W SŁUŻBIE  
FISKUSA – JAK SKUTECZNIE,  
EFEKTYWNIE I WIARYGODNIE 
ZAPEWNIĆ WSPÓŁPRACĘ?

Forma Dyskusja panelowa

Czas 10.45 - 12.00

Miejsce Columbus CD

MODERATOR

Maciej H. GRABOWSKI 
Prezes Zarządu, CMS

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Piotr ALICKI
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Iwona KOZERA
Partner, Lider Doradztwa Biznesowego, Europa Centralna i Południo-
wo-Wschodnia, EY

Maciej KROPIDŁOWSKI
Wiceprezes Zarządu, Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Paweł WOJCIECHOWSKI 
Główny Ekonomista ZUS, Ambasador RP – Stały Przedstawiciel przy 
OECD w latach 2010 - 2014
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OPIS DEBATY

Obecnie Państwo Polskie prowadzi kampanię szerokiej walki 
z przestępcami wyłudzającymi podatki. Największy problem doty-
czy podatku VAT, w ramach którego obecne wpływy budżetowe są 
szacowane na kilkadziesiąt miliardów złotych mniej od wpływów 
teoretycznych. W ostatnich latach byliśmy świadkami ciągłego „łata-
nia” legislacyjnego obszarów wykorzystywanych przez przestępców 
do wyłudzeń (pakiet paliwowy, pakiet przewozowy i inne). Elimino-
wanie kolejnych możliwości wyłudzania podatku VAT w branżach 
stalowej, paliwowej, elektroniki użytkowej i  innych powodowało 
przekierowanie uwagi przestępców na inne sektory. Służby kontro-
lne starają się oczywiście walczyć z tą patologią, jednakże w prak-
tyce ich interwencje z natury systemu są spóźnione. Obecnie, nowa 
propozycja regulacji została skierowana do sektora finansowego 
i ma na celu zapewnienie kontroli środków finansowych w czasie 
rzeczywistym. Analiza ryzyka operacji bankowych ma pozwolić na 
blokowanie kont, na których realizowane są transakcje podejrzane. 
Pytanie, na które uczestnicy dyskusji będą starali się odpowiedzieć 
sprowadza się do określenia zakresu wsparcia sektora finansowego 
w pomocy fiskusowi w ściganiu przestępczości podatkowej, a tym 
samym poziomu zaangażowania banków w przeciwdziałanie wyłu-
dzeniom skarbowym.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 › Jak docelowy system powinien funkcjonować aby skutecznie 
identyfikował transakcje powiązane z przestępstwem? 

 › Czy proponowane regulacje zagrażają tajemnicy bankowej? 
 › Co zrobić aby Klienci banków nie ucierpieli w  trakcie pogoni  

za przestępcami wyłudzającymi podatki?

GOSPODARZE DEBATY

               



EUROPEAN FINANCIAL CONGRESS 103

E-MOBILNOŚĆ – KTO ZAPŁACI 
TEN SŁONY RACHUNEK 

Forma Dyskusja panelowa

Czas 10.45 - 12.00

Miejsce Baltic Panorama

WYSTĄPENIE WPROWADZAJĄCE

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

MODERATOR

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

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Krzysztof BIERNAT 
Profesor, PIMOT

Rafał CZYŻEWSKI
Prezes Greenway Infrastructure Poland

Mateusz FIGASZEWSKI 
Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju e-Mobilności i PR, Solaris Bus  
& Coach SA
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Jerzy GAJEWSKI
Prezes Zarządu, NDI SA

Danuta GRODZICKA-KOZAK  
Prezes Zarządu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Michał KURTYKA 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii

Paweł WIDEŁ 
Government Relations and Public Policy Director, Poland, Czech  
Republic & Slovak Republic, General Motors Poland Sp. z o. o.

OPIS DEBATY

E-mobilność może osiągnąć kluczowe znaczenie w trwającej obec-
nie dyskusji publicznej dotyczącej przyszłości rozwoju systemów 
społeczno-gospodarczych – zarówno w  skali globalnej i  europej-
skiej, jak i  kraju. W  ostatnich dziesięciu latach władze publiczne 
na różnych szczeblach zarządzania (globalnym, wspólnotowym, 
państwowym krajów członkowskich, regionalnym i lokalnym) opu-
blikowały wiele dokumentów o charakterze koncepcyjnym i strate-
gicznym, które wskazują pożądane kierunki rozwoju oraz narzędzia 
wspierające rozwój e-mobilności. Zgodnie z założeniami „Europej-
skiej strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej” z 2016 roku oraz 
„Planu rozwoju elektromobilności w Polsce: Energia do przyszłości”, 
przyjętym przez Radę Ministrów RP 17 marca 2017 roku, pojazdy 
o napędzie elektrycznym, wykorzystywane m.in. w modelu car-sha-
ringowym, zintegrowane z inteligentnymi sieciami elektroenerge-
tycznymi mają stać się w  przyszłości ważnymi elementami miej-
skich systemów transportowych. Wdrożenie koncepcji e-mobilności 
wymagać będzie zatem głębokiej konwergencji trzech sektorów: 
transportowego, energetycznego i teleinformatycznego.

Zaprogramowanie rozwoju e-mobilności wymaga odpowiedzi  
na pytania: jakie są możliwości i  ograniczenia (technologiczne, 
ekonomiczne, prawne, finansowe) rozwoju tej koncepcji oraz jakie 
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warunki powinny być spełnione, aby wizje w zakresie e-mobilności 
mogły się stać w Polsce rzeczywistością?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 › Jak są obecne kierunki rozwoju e-mobilności?
 › Jak budować potencjał e-mobilności w Polsce?
 › Kto jest beneficjentem e-mobilności i jakie korzyści uzyska?
 › Jak wspierać rodzimy przemysł produkujący na rzecz e-mobil-

ności? Jaka powinna być rola start-up’ów w tym procesie? 
 › Co wydarzy się w Polsce w perspektywie 2025+?

GOSPODARZ DEBATY
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DIGITALIZACJA UBEZPIECZEŃ. 
WYZWANIA – SZANSE – BARIERY 

Forma Dyskusja panelowa

Czas 10.45 - 12.00

Miejsce Marco Polo F

MODERATOR

Adam CZERNIAK
Główny ekonomista, Polityka Insight

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Brunon BARTKIEWICZ
Prezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A.

Maciej KAWECKI 
Doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji

Katarzyna PRZEWALSKA
Dyrektor, Departament Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo 
Finansów

Maciej REKOSZ
Insurance Lead, Management Consulting, Accenture 

Wojciech SASS
Prezes Zarządu, Nationale Nederlanden
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Paweł WAJDA
Profesor, Wydział Prawa i Administracji UW, Of counsel,  
Baker McKenzie

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 › W którą stronę powinien zmierzać rynek ubezpieczeń aby od-
powiedzieć na potrzeby i oczekiwania nowej generacji klien-
tów? Czy postępująca transformacja cyfrowa wpływa na ry-
nek ubezpieczeń, w tym rynek ubezpieczeń na życie w Polsce?  
Czy digitalizacja ubezpieczeń to raczej pieśń przyszłości czy już 
teraźniejszość? 

 › Jakie są główne wyzwania dla rynku ubezpieczeń w aspek-
cie nowych technologii oraz szeroko rozumianej cyfryzacji?  
Perspektywa klienta, rynku, regulatora (organu nadzoru). 

 › Jakie są doświadczenia pokrewnej branży bankowej, która prze-
konała regulatorów oraz klientów do transformacji cyfrowej  
i dynamicznie weszła w obszar usług świadczonych on-line? 
Dlaczego polskie banki tak dobrze odnalazły się w świecie  
digital? Co było kluczem do  zmiany wykorzystywanego modelu 
biznesowego? 

 › Najważniejsze bariery prawne i regulacyjne dla digitalizacji 
ubezpieczeń w Polsce.

 › Jak poradził sobie sektor ubezpieczeniowy w innych państwach 
UE z wyzwaniami i barierami w zakresie digitalizacji ubezpie-
czeń? 

 › W którym kierunku powinny pójść zmiany regulacyjne, tak aby 
regulacje sprzyjały rozwojowi ubezpieczeń on-line? Rekomen-
dacje.

GOSPODARZE DEBATY
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ZMIENIAJĄCE SIĘ MIEJSCE  
POLSKI W GLOBALNYCH  
ŁAŃCUCHACH WARTOŚCI 

Forma Dyskusja panelowa

Czas 12.30 - 13.45

Miejsce Columbus CD

MODERATOR

Marek ROZKRUT
Partner, Główny Ekonomista EY

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Jan HAGEMEJER
Naczelnik Wydziału Analiz Strukturalnych, Narodowy Bank Polski 

Jan KALISZ
Prezes Zarządu, FIBRAIN

OPIS DEBATY

Po przystąpieniu do UE, gospodarki krajów Europy Środkowo 
Wschodniej zaczęły silnie integrować się z gospodarką europejską, 
włączając się również w postępujące procesy globalizacji. Jednym 
z aspektów tych zmian było zwiększenie skali uczestnictwa polskich 
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przedsiębiorstw w międzynarodowych łańcuchach produkcji. Rola 
Polski w globalnej sieci łańcuchów wartości podlega stałym zmia-
nom. Polegają one zarówno na zwiększaniu ekspozycji poszczegól-
nych firm na popyt zagraniczny – w sposób bezpośredni i pośred-
ni – jak i na zwiększaniu zapotrzebowania na produkty pośrednie 
wytwarzane poza Polską.

W  ramach zachodzących zmian następują również przesunięcia 
położenia polskich firm w  ramach międzynarodowych procesów 
produkcji. W  pierwszej fazie łączenia polskiej gospodarki z  glo-
balnymi łańcuchami wartości przewagą polskich firm były stosun-
kowo niskie koszty pracy zachęcające inwestorów zagranicznych  
do lokowania w  Polsce końcowych ogniw procesu produkcji. 
Obecnie rola polskich przedsiębiorstw w coraz większym stopniu 
polega na dostarczaniu koncepcji oryginalnych produktów, zarówno 
finalnych - trafiających do odbiorców końcowych, jak i pośrednich – 
stanowiących niezbędne elementy do produkcji dóbr końcowych. 
Tego typu zmiany prowadzą do zwiększania się udziału wartości 
wytwarzanej w Polsce w wartości produktów końcowych i wspiera-
ją wzrost polskiej gospodarki.

Podczas debaty omówimy znaczenie polskich przedsiębiorstw 
w międzynarodowych łańcuchach tworzenia wartości, zidentyfiku-
jemy przyczyny zmieniającej się roli polskich firm w międzynaro-
dowych procesach produkcji oraz potencjalne korzyści i ewentual-
ne zagrożenia dla polskiej gospodarki związane z tym zjawiskiem. 
Przyjrzymy się również kwestiom uwarunkowań niezbędnych  
do dalszego wzrostu udziału wartości generowanej w  polskich 
firmach w  ramach międzynarodowych łańcuchów produkcji oraz 
czynników tworzących przewagę polskich firm w tym zakresie. 

GOSPODARZ DEBATY
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PERSPEKTYWA DYREKTYWY 
PSD2 – JAK WYKORZYSTAĆ 
TRANSFORMACJĘ CYFROWĄ  
DO PRZYGOTOWANIA BANKU 
DO DZIAŁANIA W NOWYCH  
WARUNKACH RYNKOWYCH?

Forma Dyskusja panelowa

Czas 12.30 - 13.45

Miejsce Baltic Panorama

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJACE I MODEROWANIE

Jerzy KALINOWSKI
Partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii,
telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-
-Wschodniej

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Artur DERWISZYŃSKI  
Dyrektor Sektora Instytucji Finansowych w regionie CEE w SAP

Bartłomiej NOCOŃ
Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej, Bank Pekao S.A.
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Jacek KOMARACKI 
Współzałożyciel Contesta.pl

Szymon WAŁACH
Dyrektor Zarządzający ds. Bankowości Detalicznej, PKO Bank  
Polski S.A.

OPIS DEBATY

Uchwalona w  2015 r. przez Parlament Europejski i  Radę Unii  
Europejskiej tzw. dyrektywa PSD2 (ang. Payment Services Directive 
2) ma na celu, oprócz dalszej standaryzacji nowoczesnego syste-
mu płatności w krajach Unii Europejskiej, także promocję innowacji 
i otwarcie rynku płatności dla nowych graczy. Wdrożenie dyrektywy 
PSD2 stworzy de facto zupełnie dwie nowe usługi: 

 › usługę inicjowania płatności (ang. Payment Initiation Service)
 › usługę dostępu do informacji o  rachunku (ang. Account Infor-

mation Service).

Dzięki temu strony trzecie, np. sklepy handlu elektronicznego czy 
też dostawcy typu OTT (ang. Over The Top), po uzyskaniu zgody 
konsumenta uzyskają dostęp do jego konta bankowego i  dzięki 
temu będą mogli realizować bezpośrednio płatności z tego konta 
bez udziału pośredników. Dostęp do informacji o rachunku umoż-
liwi też agregację w jednym miejscu informacji o kontach posiada-
nych przez konsumenta w różnych instytucjach finansowych – takie 
usługi będą mogły konsumentom oferować strony trzecie, także  
po wcześniejszym uzyskaniu zgody konsumenta.

Z punktu widzenia banków wdrożenie dyrektywy PSD2 wiąże się 
z dodatkowymi kosztami dostosowania systemów informatycznych 
i zmianami w procesach biznesowych, a także potencjalne ryzyko 
związane ze współpracą z nowymi podmiotami oraz z bezpieczeń-
stwem informacji i ochroną danych osobowych. Należy się spodzie-
wać, że konsekwencją wdrożenia rozwiązań zgodnych z dyrektywą 
PSD2, będzie wejście zupełnie nowych graczy do sektora usług 
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finansowych. Z  tego względu dla banków kluczowym wzywaniem 
jest obecnie określenie kierunków strategicznego rozwoju, wyko-
rzystujących nowe możliwości rynkowe wynikające z  wdrożenia  
dyrektywy PSD2.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 › Co oznacza wdrożenie dyrektywy PSD2? Jak w wyniku jej wdro-
żenia może się zmienić ekosystem usług bankowych? 

 › Kim mogą być nowi gracze? Kto może odnieść największy suk-
ces na polskim rynku? 

 › Jak utrzymać i pozyskać nowych klientów w modelu rynkowym 
po wdrożeniu dyrektywy PSD2? Jakie są kluczowe czynniki suk-
cesu w walce o klienta cyfrowego?

 › Jakie wnioski wynikają z doświadczeń w innych regulowanych 
sektorach, w których nastąpiło otwarcie rynku? Jakie były głów-
ne przyczyny porażek podmiotów, opartych na tradycyjnym mo-
delu biznesowym?

 › Jakie opcje strategiczne mają banki w perspektywie wdrożenia 
PSD2? 

 › W  jaki sposób banki powinny się obecnie przygotowywać  
na wdrożenie PSD2?

 › Jak skutecznie zaprojektować i wdrożyć program transformacji 
cyfrowej banku?

GOSPODARZE DEBATY
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EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI 
ZNISZCZY UNIĘ EUROPEJSKĄ

Forma Debata oksfordzka

Czas 16.00 – 17.15

Miejsce Columbus AB

PROWADZĄCY DEBATĘ

Grzegorz NAWROCKI
Prezes British Alumni Society w Polsce

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Strona Propozycji Strona Opozycji

Jacek KARNOWSKI
Prezydent Miasta Sopotu

Ida SYWULA
Uniwersytet Gdański

Jan JANKOWIAK
Uniwersytet Ekonomiczny  
w Poznaniu

Jakub PLEBAŃSKI
Uniwersytet Gdański

Marek GRELA
b. Ambasador RP przy Unii  
Europejskiej

Martyna PIOTROWSKA
University of Edinburgh

Barbara ROLA
University of Edinburgh

Jakub ZOWCZAK
University of Edinburgh
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OPIS DEBATY

Nie odpuszczamy Europy.
Zastanawialiśmy się podczas debat Akademii EFC w  poprzednich 
latach czy Unia Europejska utrzyma swoją pozycję bez imigran-
tów, a  także czy pod naporem globalnych napięć i  konstytuowa-
nia się nowego globalnego porządku - nie rozpadnie się. W  tym 
roku dokładamy nowy kontekst, który w polityce europejskiej sta-
je się faktem - tzw. Europę dwóch prędkości. Czy taka koncepcja  
to szansa czy zagrożenie? W  polskiej publicystyce to najczęściej 
scenariusz, który może doprowadzić do marginalizacji naszego 
kraju. Ale czy nie jest prawdą, że duża i  skomplikowana między-
narodowa organizacja powinna wyposażyć się w  mechanizmy, 
które pozwalają elastycznie reagować na całą paletę interesów 
i oczekiwań państw członkowskich - często ze sobą sprzecznych? 
Może właśnie w tej koncepcji leżą przyszłe sukcesy europejskiego 
projektu? Uczestnicy tegorocznej debaty z pewnością będą musie-
li dobrze zdefiniować pojęcie dwóch (a  może i  wielu) prędkości.  
Ale bez względu na rozróżnienia definicyjne, jedno jest pewne: 
czeka nas okres fundamentalnych zmian wewnątrz samej Unii 
Europejskiej i w otoczeniu geopolitycznym (w pewnej mierze wy-
muszonych wzrostem populizmu, chociaż nie tylko). Odpowiedź  
na pytanie, czy zaowocuje to rozpadem Unii określi naszą  
przyszłość na dekady. Która strona wygra?

GOSPODARZ DEBATY

we współpracy z
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POLAND CAPITAL SUMMIT
5/06/2017

CO DECYDUJE  
O ATRAKCYJNOŚCI I RYZYKU  
INWESTYCYJNYM POLSKI? – 
OPINIE AGENCJI RATINGOWYCH

Czas 09.00 – 09.50

Miejsce Marco Polo F

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Moritz KRAEMER 
Global Chief Rating Officer, Sovereign Ratings, Standard & Poor’s

Yves LEMAY 
Managing Director, Sovereign Risk, Moody’s Investors Service

Ed PARKER
Head of EMEA Sovereign Ratings, Fitch Ratings
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KAPITAŁ ZAGRANICZNY  
A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
GOSPODARCZY

Czas 10.00 – 11.15

Miejsce Marco Polo E

WPROWADZENIE

Vazil HUDÁK
Wiceprezes, European Investment Bank

MODERATOR

Jan Krzysztof BIELECKI
Przewodniczący Rady Programowej EKF

Andrea DUDIK
Bloomberg, Szefowa Działu Ekonomicznego dla CEE

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Mariusz ADAMIAK 
Dyrektor Biura Strategii Rynkowych, PKO Bank Polski

Marcin MROWIEC 
Główny Ekonomista, Bank Pekao S.A.
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Carlos E. PIŇERÚA 
Country Manager for Poland and the Baltic States, World Bank

Debora REVOLTELLA 
Dyrektor Departamentu Ekonomicznego, European Investment Bank

Marek ROZKRUT
Partner i Główny Ekonomista, EY

KOMENTARZE

Paweł BORYS 
Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju

Artur TOMALA 
Managing Director Warsaw, Goldman Sachs

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 › Jakie firmy tworzą najwięcej miejsc pracy w Polsce i w Europie?
 › Które firmy najwięcej eksportują? 
 › W jakich przedsiębiorstwach najszybciej rośnie wartość dodana? 
 › Czy kapitał zagraniczny rozwija czy niszczy innowacyjność przed-

siębiorstw? 
 › Inwestycje portfelowe i bezpośrednie a rozwój gospodarczy  

w Polsce i w regionie? 
 › Kapitał zagraniczny a międzynarodowa pozycja inwestycyjna 

kraju.

GŁÓWNY GOSPODARZ DEBATY

Goldman Sachs
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ATRAKCYJNOŚĆ I RYZYKO  
INWESTYCYJNE POLSKI DLA  
INWESTORÓW KAPITAŁOWYCH

Czas 11.30 – 12.45

Miejsce Marco Polo E

WPROWADZENIE

Krzysztof KRAWCZYK
Head of Poland, CVC Capital Partners

MODERATOR

Jakub PAPIERSKI
Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Marek DIETL
Członek Zarządu Instytutu Sobieskiego, Doradca Społeczny
Prezydenta RP

Robert GWIAZDOWSKI 
Prezes Rady Warsaw Enterprise Institute
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Moritz KRAEMER 
Global Chief Rating Officer, Sovereign Ratings, Standard & Poor’s

Yves LEMAY 
Managing Director, Sovereign Risk, Moody’s Investors Service

Adam NIEWIŃSKI 
Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A. 

Ed PARKER 
Head of EMEA Sovereign Ratings, Fitch Ratings 

Iwona SROKA 
Prezes Zarządu, KDPW 

KOMENTARZE

Jarosław GRZYWIŃSKI 
p.o. Prezesa Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zbigniew JAGIEŁŁO 
Prezes Zarządu, PKO Bank Polski

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 › Zmiana wizerunku gospodarczego i inwestycyjnego Polski  
w ostatnich miesiącach - powody i trwałość zjawiska.

 › Rekordowy rok M&A – wielkie transakcje, wysokie wyceny  
i nowi inwestorzy vs klif inwestycyjny w sferze realnej i kredyto-
wej – jak wytłumaczyć ten paradoks?

 › Jakie są trzy najważniejsze fundamentalne szanse rozwojowe, 
które budują atrakcyjność inwestycyjną Polski?

 › Jakie są trzy najważniejsze ryzyka i ograniczenia rozwojowe 
które doskwierają i przeszkadzają z inwestorom z perspektywy 
międzynarodowej?

 › Czy większa aktywność inwestycyjna państwa jest odczuwalna 
dla inwestorów kapitałowych i czy jest to problem czy szansa?
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 › Stabilność otoczenia regulacyjnego w Polsce – czy jest to fak-
tyczny problem?

 › W jakich branżach Polska powinna upatrywać swoich przewag? 
Jak oceniacie celność SOR w zakresie identyfikacji branż, na któ-
rych należy budować dalszy rozwój kraju?

 › Ocena funkcjonowania polskiego rynku kapitałowego: giełdy, 
KDPW, współpracy inwestorów? Czy stanowi on czynnik atrak-
cyjności Polski jako miejsca inwestowania?

GŁÓWNY GOSPODARZ DEBATY

CVC Capital Partners 
we współpracy z PKO Bank Polski i CFA Society Poland
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POLAND CAPITAL SUMMIT
6/06/2017

ATRAKCYJNOŚĆ I RYZYKO  
INWESTYCYJNE POLSKI  
DLA INWESTORÓW  
BEZPOŚREDNICH

Czas 09.30 – 10.45

Miejsce Marco Polo E

OTWARCIE I WPROWADZENIE

Tomasz PISULA
Prezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Andrea DUDIK
Bloomberg, Szefowa Działu Ekonomicznego dla CEE

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Marcin GRZEGORY
Zastępca Dyrektora, Invest in Pomerania

Hubert HARAŃ
Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu 3M Polska

Małgorzata JASIŃSKA
Managing Director, Hays



EUROPEAN FINANCIAL CONGRESS 123

Ewa ŁABNO-FALĘCKA
Dyrektor ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych, Mercedes-Benz  
Manufacturing Polska

Jacek Jakub NIEWĘGŁOWSKI 
Dyrektor ds. Strategii, Członek Zarządu, Play

Radosław PYFFEL
Alternate Director, Asian Infrastructure Investment Bank

Roman REWALD
Członek Rady Dyrektorów, American Chamber of Commerce

Paweł SKWAREK
Członek Zarządu, Współzałożyciel, OptiNav

Karolina STUBIŃSKA
Wiceprezeska Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

Jonathan SWEETING
General Manager, GSK

Alex TICEHURST
Dyrektor Generalny, State Street Oddział w Gdańsku

Michał TURCZYK
Dyrektor, Zespół R&D and Government Incentives, Deloitte

Małgorzata WADZIŃSKA
Dyrektor ds. Relacji z Rządem, P&G

KOMENTARZE

Krzysztof KRAWCZYK
Head of Poland, CVC Capital Partners 

Dariusz BAZELI
Dyrektor Generalny Geoban, Szef ABSL Tri City
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KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 › Kluczowe czynniki kształtujące atrakcyjność inwestycyjną  
Polski?

 › Jakie ryzyka inwestycyjne są największe – polityczne, makroeko-
nomiczne, demograficzne czy inne?

 › Jakich inwestycji należy oczekiwać w przyszłości – green field, 
brown field i M&A, produkcyjnych czy usługowych (BPO/SSC)? 

 › Czy inwestycje zagraniczne są zagrożeniem czy impulsem roz-
wojowym dla krajowych przedsiębiorstw?

 › Rekomendacje dla polityki centralnej – co zrobić, żeby skutecz-
nie przyciągać inwestorów i jaki powinien być ich profil? 

 › Jak budować atrakcyjność i kreować wartość dla inwestorów  
na poziomie miast i regionów?

 › Ocena funkcjonowania polskiego rynku kapitałowego: giełdy, 
KDPW, współpracy inwestorów? Czy stanowi on czynnik atrak-
cyjności Polski jako miejsca inwestowania?

GŁÓWNY GOSPODARZ DEBATY

Polska Agencja Inwestycji i Handlu 
we współpracy z ABSL i Invest in Pomerania
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POLAND CAPITAL SUMMIT
7/06/2017

REGIONALNE FUNDUSZE  
ROZWOJOWE – NOWE  
WYZWANIA

Czas 12.30 – 13.45

Miejsce Marco Polo F

OTWARCIE I WPROWADZENIE

Paweł ORŁOWSKI
Członek Zarządu Województwa Pomorskiego

MODERATOR

Olgierd Roman DZIEKOŃSKI 
Członek Rady Programowej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DEBACIE

Marek DIETL
Członek Zarządu Instytutu Sobieskiego, Doradca Społeczny  
Prezydenta RP

Sławomir KOPROWSKI
Prezes Zarządu, Pomorski Fundusz Rozwoju
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Maks KRACZKOWSKI
Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski

Piotr MICHAŁOWSKI 
Szef Oddziału Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Warszawie

Piotr OLENDSKI
Członek Zarządu, Deutsche Bank Polska SA

Zbigniew OSTROWSKI
Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Krzysztof PIETRASZKIEWICZ
Prezes Zarządu, Związek Banków Polskich

Partycja WOLIŃSKA-BARTKIEWICZ
Dyrektor Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich, BGK

Przemysław WOLIŃSKI
Prezes Zarządu, Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju

KOMENTARZE

Paweł BORYS
Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju

Radomir MATCZAK
Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Piotr ZYGADŁO
Dyrektor Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych, 
Ministerstwo Rozwoju
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KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 › RFR – strategiczny wybór na przyszłość, trend, czy wymuszona 
reakcja na warunki bieżące?

 › Co RFR może zrobić dla gospodarki regionu? Kierunki i właści-
we narzędzia działania.

 › Jak zbudować stabilne struktury na lata? Optymalne rozwiąza-
nia organizacyjne i formalno-prawne.

 › Miejsce RFR na mapie instytucji wspierających rozwój w regio-
nie, Polsce, Europie. Kooperacja czy rywalizacja?

 › Mobilizacja kapitałów prywatnych? Jaki pozyskać dodatkowe 
źródła finansowania rozwoju?

 › Instrumenty finansowe kreowane przez RFR – konkurencja  
czy uzupełnienie dla usług bankowych?

GŁÓWNY GOSPODARZ DEBATY

Pomorski Fundusz Rozwoju 
we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju
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PARTNERZY POLAND CAPITAL SUMMIT

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNERZY

PATRONAT HONOROWY

PARTNERZY MEDIALNI
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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

GEOPOLITYCZNA NIEPEWNOŚĆ 
A RYNKI FINANSOWE

Termin 6 czerwca 2017, godzina 09.15 – 10.45

Miejsce Centrum Konferencyjne Hotelu Sheraton,  
sala Christopher Columbus CD

OPIS

Sytuacja geopolityczna w wielu częściach świata stała się na tyle 
nieprzewidywalna, że znacząco trudniejsze są obecnie próby wła-
ściwego oszacowania ex ante różnych rodzajów ryzyka w  sferze 
ekonomicznej i  finansowej. Powstała dość nietypowa sytuacja, 
w której ceny, kursy walut oraz wskaźniki finansowe są w miarę sta-
bilne, lecz ogólna atmosfera stwarza rodzaj dyskomfortu i trudnego  
do zmierzenia ryzyka w  działalności ekonomicznej, którą makro-
ekonomiści nazywają „niepewnością Knighta” (Knightian uncer-
tainty). Prace badawcze z  tego zakresu koncentrują się przede 
wszystkim na próbach pomiaru tego rodzaju niepewności, a także 
na problematyce antycykliczności i jej relacji z tradycyjnymi wskaź-
nikami makroekonomicznymi. Nie są to jeszcze badania zaawanso-
wane, stąd wiele problemów czeka wciąż na rozwiązanie. Należą  
do nich w szczególności zagadnienia związków między „niepewnością  
Knighta” a rynkami finansowymi oraz specyficznymi dla danego kra-
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ju źródłami niepewności. W celu pogłębienia dyskusji na te tematy 
i wzmocnienia współpracy wśród badaczy tych zagadnień, proponu-
jemy trzy następujące bloki tematyczne konferencji:
1. Niepewność a rynki finansowe: przewrotna antycykliczność?
2. Pomiar ekonomiczno-geo(politycznej) niepewności.
3. Strategia jednakowej dla wszystkich polityki Europejskie-

go Banku Centralnego, a  sytuacja krajów spoza strefy euro,  
w tym Polski.

WYSTĄPIENIA I UDZIAŁ W DYSKUSJI

dr Kevin CAMPBELL  
Dyrektor programu studiów drugiego stopnia z Analizy Inwestycji 
w Uniwersytecie Stirling, starszy wykładowa z zakresy finansów  
na Wydziale Rachunkowości i Finansów w Stirling Management 
School

prof. Wojciech CHAREMZA 
Honorowy profesor Uniwersytetu w Leicester 

dr Christopher A. HARTWELL  
Prezes Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), profesor 
w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, profesor wizytujący 
w Rosyjskiej Prezydenckiej Akademii Gospodarki Narodowej  
i Administracji Publicznej (RANEPA) 

prof. dr hab. Krzysztof JAJUGA  
Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu  
Ekonomicznego we Wrocławiu, kierownik Katedry Inwestycji Finanso-
wych i Zarządzania Ryzykiem, dyrektor Instytutu Zarządzania  
Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, prezes 
CFA Society Poland 

dr Svetlana MAKAROVA 
Starszy wykładowa w University College London

prof. UG, dr hab. Paweł MIŁOBĘDZKI  
Profesor nadzwyczajny na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu  
Gdańskiego, kierownik Katedry Ekonometrii 
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prof. dr hab. Mirosław SZREDER  
Profesor nauk ekonomicznych, dziekan Wydziału Zarządzania  
Uniwersytetu Gdańskiego

KOMENTARZ

dr Cezary STYPUŁKOWSKI
Prezes Zarządu mBanku S.A.
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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

KIERUNKI REFORM  
EMERYTALNYCH

Termin 7 czerwca 2017, godzina 10.45 – 12.00

Miejsce Centrum Konferencyjne Hotelu Sheraton,  
sala Marco Polo E

OPIS

Współczesne systemy emerytalne stoją przed wieloma wyzwa-
niami. Z jednej strony bowiem coraz większa jest obawa, że efek-
ty starzenia się społeczeństw wywrą presję na władze publiczne,  
na które te ostatnie będą mogły zareagować w ograniczonym stop-
niu. Z drugiej zaś strony, rosnące nierówności dochodowe na ryn-
ku pracy w  połączeniu z  niestabilnymi trajektoriami zatrudnienia 
uzmysławiają problem nieadekwatności świadczeń emerytalnych.

Celem tej sesji jest przedstawienie i poddanie dyskusji odpowie-
dzi na powyższy dylemat. Do jakiego stopnia możliwe jest zmniej-
szenie napięcia pomiędzy stabilnością i  adekwatnością poprzez 
wprowadzanie nowych sposobów finansowania emerytur, włącza-
nie prywatnych podmiotów i  zmiany formuł określania wysoko-
ści świadczeń? Czy będziemy świadkami ewolucyjnego podejścia  
do reformowania systemów emerytalnych czy też ich fundamental-
nych reform? Uczestnicy panelu odpowiedzą na te pytania, analizu-
jąc je z różnych perspektyw.
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MODERATOR

dr Michał POLAKOWSKI
Katedra Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Poznaniu. Współzałożyciel think-tanku International Centre  
for Research and Analysis

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE

prof. Nicholas BARR
London School of Economics and Political Science

WYSTĄPIENIA I UDZIAŁ W DYSKUSJI

Robert ANDERSON 
Szef działu Polityki Społecznej w Europejskiej Fundacji na rzecz  
Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND)

prof. Elsa FORNERO 
Kierownik Katedry Ekonomii na Uniwersytecie w Turynie, Koordyna-
tor Naukowy w CERP (Center for Research on Pensions and Welfare 
Policies

prof. dr hab. Maciej ŻUKOWSKI, 
Profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek 
Council of Advisors Population Europe, Przewodniczący Zarządu  
Głównego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, 
członek Komitetu Pracy i Polityki Społecznej Polskiej Akademii Nauk. 
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

KOMENTARZ

Grzegorz CHŁOPEK
Prezes Zarządu, Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo 
Emerytalne S.A.
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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

STOPA PROCENTOWA  
NA WSPÓŁCZESNYCH  
RYNKACH FINANSOWYCH. 
JAKIE ZMIANY CZEKAJĄ 
NAS W TEORII I PRAKTYCE 
STOSOWANIA STÓP 
PROCENTOWYCH?

        

Termin 7 czerwca 2017, godz. 12.30 – 13.45

Miejsce Centrum Konferencyjne Hotelu Sheraton,  
sala Marco Polo E

OPIS

W historii ekonomii i finansów środowisko niskich stóp procento-
wych, które obserwujemy na świecie od kilku lat prawdopodobnie 
nigdy wcześniej nie zdarzyło się. Utrzymywanie się niskich stóp 
procentowych może generować bodźce do budowy nowej struktu-
ry aktywów/pasywów instytucji finansowych lub generować nowe 
zagrożenia.

Kryzys roku 2008 spowodował zmiany jakościowe na rynkach  
finansowych, dla których stopa procentowa jest podstawowym para-
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metrem wyrażającym i determinującym wartość. Zmiany płynności  
na poszczególnych rynkach w interakcji ze zmianami regulacyjnymi 
i interwencjami banków centralnych sprawiły, że stopa procentowa 
niesie za sobą inną jakość informacyjną niż przed 2008 rokiem.

Manipulacje wykryte przez nadzorców rynków finansowych na sto-
pach referencyjnych LIBOR i EURIBOR doprowadziły do wdrożenia 
reformy wskaźników finansowych i  rozporządzenia normującego 
proces powstawania i  stosowania indeksów w  instrumentach fi-
nansowych. W  zakresie stosowania stóp procentowych określe-
nie wartości informacyjnej stóp referencyjnych jest wydarzeniem  
bez precedensu, które już teraz zaczyna odciskać swoje piętno  
na sposobie funkcjonowania rynków finansowych.

Uregulowanie sposobu oferowania i funkcjonowania kredytów
detalicznych, w tym kredytów hipotecznych, stanowi ważną prze-
słankę zarówno do prezentowania kosztu odsetkowego jak również 
określania stóp procentowych stosowanych w kredytach. W Polsce 
jest brak kredytowania opartego o stałe stopy procentowe. Biorąc 
pod uwagę powyższe zmiany strukturalne i potrzebę przygotowa-
nia standardu funkcjonowania kredytowania opartego o stałe sto-
py procentowe w Polsce istnieje potrzeba wypełnienia powyższych 
luk. Konieczne jest poprawienie sposobu finansowania kredytów 
długoterminowych, zabezpieczania ryzyka stopy procentowej, od-
powiedniego sposobu określania i prezentowania stałych stop pro-
centowych w relacjach z klientem. 

MODERATOR

Tomasz MIRONCZUK
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

WYSTĄPIENIA 

dr Lech GRZELAK
Delft University of Technology
Teoretyczne i praktyczne wyzwania związane z ujemnymi  
stopami procentowymi
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dr Juliusz JABŁECKI
Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski 
Wycena opcji prepaymentu w kredytach na stałą stopę  
przy braku płynnego rynku instrumentów pochodnych

dr Piotr MIELUS
Katedra Ekonomii Ilościowej, Szkoła Główna Handlowa
A vicious circle of the benchmark reform

dr Marta PENCZAR
Katedra Bankowości, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego  
Preferencje konsumentów w zakresie wyboru stałej lub zmien-
nej stopy w umowach o kredyt hipoteczny

dr Andreas JOBST
Adviser to the Managing Director and CFO at World Bank Group
Negative Interest Rates and Money Markets

ZAPROSZENI DO DYSKUSJI I KOMENTARZY

Maciej KROPIDŁOWSKI
Wiceprezes Zarządu, Bank Handlowy w Warszawie S.A.

prof. UG, dr hab. Dariusz FILAR
Uniwersytet Gdański

prof. PAN, dr hab. Dariusz GĄTAREK
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Rafał KOZŁOWSKI
Prezes Zarządu, PKO Bank Hipoteczny S.A.

Guido RAVOET, 
Secretary General, European Money Markets Institute
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WWW.FESTIWALFINANSOWY.PL

To cykl różnorodnych wydarzeń edukacyjnych i  informacyjnych: 
warsztatów, spotkań, dyskusji i  debat o  tematyce finansowej 
skierowanych do mieszkańców i  gości Sopotu. Sopocki Festiwal 
Finansowy składa się z czterech modułów:

 › konkursu filmowego pt. „Jak będziemy płacić w roku 2030” skie-
rowanego do uczniów sopockich szkół ponadgimnazjalnych. 
Zadaniem uczestników jest przygotowanie krótkiego, maksy-
malnie dwuminutowego filmu o tym jak, w perspektywie roku 
2030, będziemy płacili, czyli jakimi środkami/narzędziami/spo-
sobami płatniczymi będziemy się posługiwali. Celem konkursu 
jest upowszechnianie wiedzy i zainteresowanie młodzieży przy-
szłością finansów osobistych, pobudzenie kreatywności, rozwój 
talentów artystycznych i umiejętności multimedialnych, a także 
nauka pracy zespołowej. Dla Autorów najciekawszych filmów 
przewidziano, podczas specjalnej gali, wręczenie atrakcyjnych 
nagród. 

 › cyklu warsztatów i wykładów dla seniorów w Sopotece (sopoc-
kiej galerii kultury multimedialnej) o  tematyce sformułowanej 
we współpracy z seniorami, poczynając od elektronicznej ban-
kowości oraz bezpiecznego i wygodnego posługiwania się kar-
tami płatniczymi, przez kwestie konsumenckie, bezpieczeństwo 
finansowege i , prawo spadkowe, kończąc na prawach pacjenta.

 › cyklu spotkań w trakcie Europejskiego Kongresu Finansowego 
w namiocie SFF na Placu Przyjaciół Sopotu Tematyka spotkań: 
bezpieczeństwo naszych pieniędzy, sprawy konsumenckie, cie-
kawostki ze świata finansów, budżet miasta, elektromobilność 
i  energooszczędność. Wokół namiotu zapraszamy do stre-
fy EkoRelaksu przygotowanej we współpracy z  Wojewódzkim 
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Funduszem Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku.

 › otwartych dla mieszkańców i  gości Sopotu debat i  dyskusji  
z gośćmi Europejskiego Kongresu Finansowego w Państwowej 
Galerii Sztuki.

Rzecznik
Finansowy
www.rf.gov.pl

lat

PARTNERZY SOPOCKIEGO FESTIWALU FINANSOWEGO

PARTNERZY MEDIALNI SOPOCKIEGO FESTIWALU FINANSOWEGO

ORGANIZATOR SOPOCKIEGO FESTIWALU FINANSOWEGO



EUROPEAN FINANCIAL CONGRESS 139

WWW.AKADEMIAEFC.PL

Akademia EFC to inicjatywa skierowana do studentów i młodych 
absolwentów, której celem jest stworzenie platformy debaty mło-
dych Europejczyków o ich przyszłości zawodowej i przyszłości UE, 
o ich pomysłach i problemach na progu wkraczania na ścieżkę pro-
fesjonalnego rozwoju. Akademia ma także wspierać poszukiwanie 
istotnych wartości, poprzez spotkania, nawiązywanie kontaktów, 
wymianę poglądów i doświadczeń. Celem Akademii EFC jest również 
ułatwienie kontaktu z atrakcyjnymi potencjalnymi pracodawcami.

Spotkanie członków Akademii EFC rozpoczyna się 4 czerwca 
o godz. 17.00 debatą pt. „Co zmienilibyśmy w Europie?” z udziałem 
autorów najciekawszych esejów z publikacji Akademii EFC o  tym 
samym tytule, prezentujących swoje poglądy i  ocenianych przez 
Jury pod przewodnictwem Małgorzaty O’Shaughnessy, Dyrektor 
Zarządzającej Regionem Europy Środkowo-Wschodniej, Visa. 

Tegoroczne wydanie publikacji Akademii EFC to zbiór esejów 
podzielonych na cztery bloki tematyczne odpowiadające pytaniom, 
jakie zadaliśmy członkom Akademii EFC:

 › Europejska solidarność gospodarcza – szansa czy utopia?
 › Czy Unii Europejskiej grożą kolejne „exity”? Jak ich uniknąć, czy 

może są jej potrzebne?
 › Czy i jak nowe technologie wspierają konkurencyjność gospoda-

rek? Czy i jak mogą wspierać solidarność gospodarczą?
 › Europa wobec wyzwań imigracji – jak zdamy egzamin 

z solidarności?
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W programie Akademii EFC tradycyjnie odbędą się „Spotkania  
z Liderami”, których Gośćmi w tym roku będą:

 › Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST S.A.
 › Bartosz Ciołkowski, Dyrektor Generalny polskiego oddziału 

Mastercard Europe
 › Jacek Fotek, Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A.
 › Adam Niewiński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Na zakończenie Europejskiego Kongresu Finansowego, 7 czerwca 
o godz. 16:00, członkowie Akademii EFC zapraszają wszystkich 
uczestników EKF na debatę oksfordzką nad tezą „Europa dwóch 
prędkości zniszczy Unię Europejską”. W debacie zmierzą się stu-
denci uczelni polskich oraz zagranicznych, a wesprą ich w walce 
na argumenty zaproszeni Goście Specjalni: dr hab. Marek Grela, 
b. Ambasador RP przy Unii Europejskiej oraz dr Jacek Karnowski, 
Prezydent Miasta Sopotu.

PARTNERZY AKADEMII EFC

PARTNER STRATEGICZNY AKADEMII EFC
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KAPITAŁ ZAGRANICZNY  
A KULTUROWE  
UWARUNKOWANIA  
ZARZĄDZANIA BANKAMI  
W POLSCE

Forma Spotkanie autorskie

Czas 17.15 – 18.30

Miejsce Vinoteque

Nowa publikacja autorstwa dra Lecha Kurklińskiego, pracownika 
naukowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wieloletniego 
menedżera i członka rad nadzorczych banków polskich oraz zagra-
nicznych.

SPOTKANIE PROWADZI

Stanisław KASIEWICZ 
Prof. dr hab., Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji SGH

 ›  Jaki jest kulturowy stosunek polskiego społeczeństwa do banko-
wości i banków z udziałem kapitału zagranicznego? 

 ›  Jak czynniki kulturowe rzutują na zarządzanie zagranicznymi 
filiami transnarodowych korporacji bankowych?

 ›  Jak duży jest poziom autonomii banków z udziałem kapitału 
zagranicznego w Polsce?
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 ›  Czy zarządzanie bankiem z kapitałem polskim i zagranicznym 
się różni?

W 2002 r. Szwed Thomas Neckmar (wiceprzewodniczący rady nad-
zorczej Nordea Bank Polska SA w latach 1999-2011) postawił 
pytanie: dlaczego Polacy nazywają zagranicznych akcjonariuszy 
firm (w tym przypadku chodziło o banki) inwestorami i do tego 
obcymi. Natomiast prawie nie spotyka się określenia właściciele, 
nawet jeśli w 100% kontrolują dany podmiot. Według jego opinii 
współtworzą oni daną organizację i nie powinni być traktowani 
jako element zewnętrzny. Spostrzeżenie to daje asumpt do szerszej 
dyskusji dotyczącej kulturowych uwarunkowań funkcjonowania 
banków z udziałem kapitału zagranicznego. Na podstawie analizy 
literatury, badań własnych (wywiadów z kadrą kierowniczą) i swo-
jego doświadczenia autor postawił tezę, że czynniki kulturowe zali-
czają się do istotnych determinant działalności oraz rezultatów tej 
kategorii banków, stanowiąc barierę ich rozwoju.

Źródło: materiał promocyjny Wydawnictwa C.H. Beck

Książka do nabycia na stronie internetowej Wydawnictwa C. H. Beck i w dobrych księgarniach.
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PATRONAT HONOROWY
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PARTNER GŁÓWNY

PARTNERZY
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PARTNERZY AKADEMICCY
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PATRONAT

PARTNERZY INSTYTUCJONALNI

Global Compact
Network Poland
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GŁÓWNI PARTNERZY MEDIALNI

PARTNERZY MEDIALNI
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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
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