Implementacja dyrektywy PSD2
– kluczowe zmiany dla dostawców
usług płatniczych
Warszawa, 19 kwietnia 2018 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54, sala nr 5

Seminarium poprowadzą:
Dr Jan Byrski – adwokat, wspólnik w Traple
Konarski Podrecki i Wspólnicy. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wydziału Finansów i Prawa UE w Krakowie. Prelegent
na konferencjach, seminariach i szkoleniach
w Polsce i zagranicą. Specjalizuje się w problematyce prawnej szeroko pojętego rynku instytucji finansowych, ochrony informacji (danych
osobowych, tajemnic zawodowych), IT i TMT,
a w szczególności w prowadzeniu postępowań
przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF
oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych i sądami administracyjnymi. Autor
lub współautor ponad 40 pozycji naukowych
i popularnonaukowych, w tym monografii: Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej
(Warszawa 2010), która zdobyła I nagrodę NBP
w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego. Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o usługach płatniczych. Ekspert prawny PIU
i FROB.

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego
radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Karol Juraszczyk – radca prawny w Traple
Konarski Podrecki i Wspólnicy. Specjalizuje się
w prawie nowych technologii, w szczególności
w prawie usług płatniczych, ochrony danych
osobowych oraz zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML). Posiada
praktykę w zakresie prawa umów, usług świadczonych drogą elektroniczną, ochrony konsumentów
oraz prawa e-commerce. Reprezentował instytucję płatniczą przed organami nadzorującymi
jej działalność, w tym KNF i GIIF. W Kancelarii uczestniczy w pracach zespołu Technologie
Media Telekomunikacja, doradzając podmiotom
z sektora FinTech, w szczególności w zakresie
prawa instytucji finansowych i prawa usług płatniczych. Doświadczenie zdobywał w zapewniając
obsługę prawną jednego z wiodących dostawców
usług płatniczych działających na polskim rynku.
Reprezentował spółkę w procesach due dilligence oraz integracji post-transakcyjnej. Wcześniej
był związany z obszarem rynków kapitałowych, pracując w działach Compliance dwóch domów
maklerskich.

Cele seminarium:
Szkolenie obejmuje zagadnienia związane ze zmianami w zakresie zasad świadczenia usług płatniczych wprowadzanymi przez dyrektywę PSD2. Koncentruje się na kwestiach operacyjnych związanych z koniecznością dostosowania działalności do zmian w zasadach świadczenia usług płatniczych
oraz na przedstawieniu szans i zagrożeń. Wskazane zostaną główne obszary decyzyjne i możliwe
warianty postępowania w związku ze zmianą środowiska regulacyjnego po implementacji PSD2.

Grupa docelowa:
	
przedstawiciele banków, SKOK-ów oraz innych dostawców usług płatniczych, w szczególności:
– c złonkowie zarządów
–p
 racownicy departamentów produktowych
–p
 racownicy departamentów prawnych
–p
 racownicy departamentów operacyjnych
–p
 racownicy departamentów IT
–p
 racownicy departamentów compliance
–p
 racownicy departamentów odpowiadających za obsługę klientów indywidualnych
	
przedstawiciele organów nadzoru nad rynkiem finansowym
	
przedstawiciele organów ochrony konsumentów
Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego
radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

PROGRAM
10.00 – 10.15

	Rejestracja uczestników

10.15 – 11.45		

	
Projekt ustawy o usługach płatniczych w kontekście implementacji PSD2
– wprowadzenie - Jan Byrski
– PSD2 i przepisy wykonawcze a przepisy krajowe
– wpływ ustawy na sektor bankowy i rynek płatności w Polsce
– MIP jako nowa kategoria dostawców usług płatniczych
– przepisy przejściowe do projektu implementacji PSD2
	
Modyfikacja zakresu wyłączeń stosowania przepisów o usługach płatniczych
oraz zmiany dotyczące outsourcingu (cz. I) - Jan Byrski
– zmiany w katalogu wyłączeń obowiązku stosowania ustawy i uzyskania zezwolenia
na świadczenie usług płatniczych

			
			
			
			
		
			
11.45 – 12.15		

	Przerwa na kawę

12.15 – 13.45		

			
			

	Modyfikacja zakresu wyłączeń stosowania przepisów o usługach płatniczych
oraz zmiany dotyczące outsourcingu (cz. II) - Jan Byrski
– obowiązek notyfikacji KNF o korzystaniu z wyłączenia
– zmiany w regulacji outsourcingu w projekcie ustawy
– outsourcing bankowy vs outsourcing płatniczy
– TPP a tajemnice zawodowe i ochrona danych osobowych
	
Działalność TPP a nowe obowiązki dostawców usług płatniczych
w dyrektywie PSD2 (cz. I) - Karol Juraszczyk
– warunki świadczenia usług PIS/AIS – wymogi regulacyjne
– obowiązki dostawcy usług PIS/AIS wobec użytkowników

13.45 – 14.30		

	Lunch

14.30 – 17.00		

	
Działalność TPP a nowe obowiązki dostawców usług płatniczych
w dyrektywie PSD2 (cz. II) - Karol Juraszczyk
– obowiązki dostawców prowadzących rachunki wobec dostawców usług PIS/AIS
– otwarty interfejs w projekcie RTS-ów EBA
– zmiany w zakresie zasad odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje
Silne uwierzytelnianie użytkowników oraz inne ważne zmiany w projekcie
implementacji PSD2 - Karol Juraszczyk
– nowe zasady uwierzytelniania i autoryzacji transakcji płatniczych
– silne uwierzytelnianie użytkowników w świetle RTS EBA
– nowe obowiązki związane z zarządzaniem incydentami
– nabywanie akcji lub udziałów w krajowych instytucjach płatniczych na nowych
zasadach
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WARUNKI UCZESTNICTWA W SEMINARIUM

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń udziału w seminarium oraz danych potrzebnych do wystawienia
faktury faksem lub mailem na adres a.sosnowska@ispb.pl.
Organizatorem seminarium jest:

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego s.c.
ul. Ks. E. Lubomirskiego 5
05-250 Radzymin
tel/faks 22 786 60 87

Termin nadsyłania zgłoszeń do 5 kwietnia 2018 r.
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wniesienie opłaty na konto
Instytutu Szkoleń Prawa Bankowego po otrzymaniu faktury VAT.
Koszt uczestnictwa w Seminarium wynosi 900,00 zł (plus 23% VAT)
Cena obejmuje uczestnictwo w wykładach, pakiet materiałów seminaryjnych,
lunch, przerwy kawowe oraz certyfikat.
Po otrzymaniu zgłoszenia udziału, organizatorzy wystawią i wyślą na wskazany adres fakturę VAT
wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

Organizatorzy zachęcają do przesyłania zagadnień wartych omówienia na seminarium
i pytań do prelegentów na adres a.krzyczkowska@ispb.pl

Więcej informacji na stronie

www.ispb.pl
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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO
Warszawa, 19 kwietnia 2018 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54, sala nr 5
Zgłaszamy udział w Seminarium w zaproponowanym miejcu i terminie.
Kwotę 900,00 zł (plus 23% VAT) tytułem opłaty za udział w konferencji przekażemy na konto
Instytutu Szkoleń Prawa Bankowego po otrzymaniu faktury VAT.
Dane uczestnika konferencji

Dane do faktury VAT

Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Stanowisko

Adres e-mail

Ulica, nr domu/lokalu

Nr telefonu - wraz z kierunkowym

Nr kodu - miejscowość

Nr faksu

NIP

Upoważniam Instytut Szkoleń Prawa Bankowego do wystawienia faktury VAT bez naszgo podpisu.
W
 trybie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (DzU nr 144 poz. 1204), wyrażam
zgodę na otrzymywanie od Instytutu Szkoleń Prawa Bankowego, drogą elektroniczną na wskazany poniżej adres elektroniczny,
informacji dotyczących tego szkolenia, jak i informacji o innych produktach szkoleniowych.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do otrzymywania informacji
z firmy Instytut Szkoleń Prawa Bankowego s.c., ul. Lubomirskiego 5, 05-250 Radzymin (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych, DzU nr 133, poz. 883). Równocześnie oświadczam, iż poinformowano mnie o przysługującym
mi prawie do odwołania udzielonej zgody, co spowoduje niezwłoczne zaprzestanie przesyłania mi informacji handlowych.

Ze względów organizacyjnych nie jest możliwa rezygnacja z udziału w szkoleniu. Możliwe jest natomiast wytypowanie przez Zgłaszającego innego uczestnictwa na miejsce osoby uprzednio zgłoszonej. Nieobecność na szkoleniu
nie stanowi podstawy do zwrotu należności za szkolenie.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, z przyczyn niezależnych od organizatora. W przypadku
gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia w wyznaczonym terminie, organizator
zastrzega sobie prawo zmiany osoby prowadzącej.

Data, miejscowość

Podpis osoby uprawnionej

Pieczątka
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