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09:00 Rejestracja uczestników, poranna kawa  

 

09:30 Dyrektywa PSD II – najnowsze zmiany na horyzoncie  

 

 Bezpieczeństwo danych w dyrektywie PSD II 

 TTPs – stanowisko KNF a regulacje PSD II 

 Nowy zakres usług płatniczych i usług podlegających wyłączeniu 

  Zasady odpowiedzialności banków w dyrektywie PSD II 

 

dr Krzysztof Korus, Partner, Radca prawny, Kancelaria dLK Korus Okoń Radcowie Prawni 

 

11:00 Przerwa kawowa 

 

11:20 PSD II - najnowsze obowiązki informacyjne  

 

 Zakres oraz sposób wypełniania obowiązków informacyjnych a także zmiany umowy 
ramowej  

 Obowiązki agenta rozliczeniowego przed i w trakcie trwania umowy ramowej  

 Problematyczne obowiązki związane z działalnością outsourcingową oraz ochrona 
tajemnicy płatniczej w najnowszej regulacji 

 

dr Jan Byrski, Adwokat, Partner, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 

 

12:50 Lunch 
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13:35 Bezpieczeństwo płatności elektronicznych wedle aktualnych rekomendacji KNF 
 
Dariusz Gradzi, Adwokat, Partner, AKGK Adwokaci Kostański Gradzi Kuczara 
 
15:10 Regulacje PAD w kontekście rachunków płatniczych  
 
 Obowiązki banków i innych dostawców usług płatniczych 
 Przeniesienie rachunku w dyrektywie o rachunkach płatniczych – problemy praktyczne 
 Najnowsze zmiany prawa konsumenckiego  a dyrektywa o rachunkach płatniczych 
 
dr hab. Witold Srokosz, Radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Witold Srokosz 
 
16:40 Zakończenie warsztatu, wręczenie Certyfikatów uczestnikom 
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dr Jan Byrski, Adwokat, Partner, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 
 
Specjalizuje się w zakresie prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy 
przedsiębiorstwa), szeroko pojętego prawa rynku instytucji finansowych, IT i TMT, a w szczególności  
w prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Generalnym Inspektorem 
Ochrony Danych Osobowych i sądami administracyjnymi.  
 
Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych. 
Współpracuje z ponad 60 administratorami danych z różnych sektorów. Jest ekspertem prawnym Polskiej 
Izby Ubezpieczeń oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. 
 
Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących nowelizacji ustawy o ustawy o ochronie danych osobowych  
i ustawy o usługach płatniczych. Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika „IT w  Administracji”.  
 
Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Autor  
i współautor licznych pozycji naukowych i popularnonaukowych. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego  
i Gospodarczego Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 
 
Doradza klientom w języku polskim i niemieckim. 
 

Dariusz Gradzi, Adwokat, Partner, AKGK Adwokaci Kostański Gradzi Kuczara 
 
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szkoły Głównej Handlowej  Warszawie. Stypendysta Fundacji 
2065 im. Lesława A. Pagi. Współpracował z wiodącą kancelarią prawną, w której zajmował się prawem 
rynku kapitałowego i funduszy inwestycyjnych. Współpracował również z jednym z największych polskich 
TFI. Doradza na rzecz czołowej polskiej instytucji płatniczej. Posiada bogatą, wieloletnią praktykę  
w zagadnieniach prawa rynku kapitałowego, usług płatniczych, AML i funduszy inwestycyjnych. Prowadzi 
także postępowania sądowe, w tym karne i arbitrażowe w powyższej tematyce. 
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Przed dostawcami usług płatniczych i operatorami systemów płatności pojawiają się coraz nowsze wyzwania. Spowodowane są one 
kontrowersyjnymi regulacjami w zakresie Dyrektywy PSD II czy działaniami mającymi na celu nowelizację aktualnie obowiązujących 
aktów prawych. Zmiany regulacyjne bez wątpienia wpłyną na cały rynek usług płatniczych czy bankowości detalicznej i będą wymagały 
odpowiedniego poziomu przygotowania się do nich przez podmioty zobowiązane. Podczas warsztatu omówione zostaną m.in. kwestie 
zw. z najnowszymi zmianami w zakresie usług płatniczych, traktowaniem przez dyrektywę PSD II bezpieczeństwa danych, 
bezpieczeństwem płatności elektronicznych wedle aktualnych rekomendacji KNF czy problematycznymi obowiązkami związanymi  
z działalnością outsourcingową. Organizowane wydarzenie stwarza Państwu możliwości konfrontacji wdrożonych przepisów prawnych  
z doświadczeniami osób z branży oraz wskazanie i przeanalizowanie zachodzących zmian i ich wpływu na cały rynek usług płatniczych.  

 
Warsztat kierujemy m.in. do specjalistów i managerów w 
bankach reprezentujących działy:  
 
• Bankowości Detalicznej    
• Bankowości Elektronicznej 
• Bankowości Transakcyjnej 
• Zarządzania produktami 
• Prawne  
• Compliance    
 
  
 
 

 Jak również: 
  
• Koordynatorów projektu PSD  
• Wydawców kart 
• Firm oferujących usługi płatności mobilnych  
• Dostawców usług płatniczych 
• Kancelarii świadczących usługi dla sektora finansowego 
  
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką warsztatu 

 

 

       Organizator 
 
ProAbility specjalizuje się w organizacji praktycznych warsztatów merytorycznych o 
tematyce twardej oraz szkoleń z doskonalenia umiejętności miękkich.  
Przygotowujemy dla Państwa: 
• spotkania otwarte, które są doskonałą możliwością skonfrontowania własnego 

działania z doświadczeniami innych praktyków i uznanych ekspertów  
• spotkania zamknięte jako indywidualnie dopasowane programy szkoleniowe. Ta 

forma gwarantuje możliwość przedyskutowania wewnętrznych zagadnień firmy, 
które są specyficzne dla danej organizacji 

 
ProAbility to zespół ludzi działających z pasją – dzięki wieloletniemu doświadczeniu w 
organizacji wydarzeń biznesowych, przygotowujemy praktyczne warsztaty spełniające 

oczekiwania Naszych Klientów 
 

Magda Janas 
m.janas@proability.pl 
22 7875912 
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