Blockchain, kryptowaluty
i inne wyzwania cyfrowe
w działalności banków
Warszawa, 21-22 października 2019 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54, sala nr 4

Seminarium poprowadzą:
Dr Konrad Stolarski – partner w kancelarii
FinTaxLegal, doktor nauk prawnych, adiunkt
w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego UE w Krakowie. Jest absolwentem WPiA
Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystą
naukowym Universitat Internacional de Catalunya, członkiem Polskiego Stowarzyszenia
Prawa Europejskiego oraz laureatem polskich
i międzynarodowych konkursów i nagród
prawniczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed organami
administracyjnymi oraz sądami powszechnymi
i administracyjnymi, w tym w postępowaniach
o charakterze transgranicznym. Doradzał
w szeregu projektów o charakterze wielojury
dykcyjnym, podlegających jednocześnie pod
różne krajowe i międzynarodowe porządki
prawne. Współuczestniczył w procesie legislacyjnym na etapie tworzenia ustaw kluczowych dla
rynku finansowego. Od wielu lat ekspert prawny polskich i zagranicznych instytucji płatniczych
i finansowych oraz ich organizacji branżowych. Członek grupy roboczej ds. rejestrów rozporoszonych i blockchain przy Ministerstwie Cyfryzacji. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie
prawa regulacji rynków finansowych i prawa nowych technologii, prawa konkurencji, prawa
podatkowego oraz problematyki prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego
radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 10 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Marcelina Szwed-Ziemichód – adwokat
i doradca podatkowy, w kancelarii MSZtax.
Współpracuje z podmiotami z branży nowych
technologii, w tym blockchain i walut cyfrowych.
Członek grupy roboczej Blockchain/DLT i waluty cyfrowe przy Ministerstwie Cyfryzacji oraz
grupy roboczej ds. Blockchain i kryptowalut
przy Komisji Nadzoru Finansowego. Prowadziła szereg szkoleń z zakresu prawnych i podatkowych aspektów wykorzystania technologii blockchain i walut cyfrowych, w tym dla Krajowej
Izby Doradców Podatkowych, Szkoły Głównej
Handlowej (studia podyplomowe o tematyce
blockchain).

Marcin Zarakowski – Legal Counsel w Lisk
Foundation z siedzibą w Zug w Szwajcarii.
Specjalizuje się w prawie nowych technologii,
prawie własności intelektualnej oraz prawnych
aspektach związanych z technologią blockchain.
Na co dzień zajmuje się obsługą prawną projektu Lisk opartego na otwartym oprogramowaniu (open-source) – platformy blockchain dla
zdecentralizowanych aplikacji (www.lisk.io).
Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego i doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu
w Zurychu. Ukończył aplikację adwokacką przy
Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Stypendysta naukowy na wydziałach prawa
Uniwersytetu w Antwerpii oraz Akademi
Kijowsko-Mohylańskiej w Kijowie. Absolwent
kierunku Rosjoznawstwo na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Członek Swiss-Polish Blockchain Association, thinkBLOCKtank oraz International Association of Privacy Professionals.

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego
radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 10 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Cele seminarium:
Celem seminarium jest przedstawienie uczestnikom szczegółowych zagadnień dotyczących
wdrażania w bankach oraz instytucjach finansowych technologii blockchain oraz kontraktowania
z podmiotami zaangażowanymi w oferowanie produktów i usług opartych o te technologię, włączając
w to podmioty prowadzące działalność na rynku walut wirtualnych oraz kryptowalut. W ramach
seminarium zostaną omówione m.in. wybrane praktyczne przykłady zastosowania technologii blockchain w Polsce i za granicą.

Grupa docelowa:
pracownicy departamentów IT
pracownicy departamentów prawnych
pracownicy departamentów compliance
pracownicy departamentów nadzoru i kontroli
pracownicy departamentów operacyjnych
pracownicy departamentów bezpieczeństwa
pracownicy departamentów sprzedaży

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego
radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 10 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.
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			 PONIEDZIAŁEK, 21 PAŹDZIERNIKA
10.00 – 10.15

	Rejestracja uczestników

10.15 – 11.45
			
			
			

	
Konrad Stolarski – Blockchain jako strażnik integralności
danych w bankowości
– blockchain a problem trwałego nośnika
– blockchain a usługi płatnicze – „mały” trwały nośnik
– Integralność danych i niezmienność danych a RODO

11.45 – 12.00

	Przerwa na kawę

12.00 – 13.30
			
			
			

	
Konrad Stolarski – Bankowość w obliczu możliwości
zastosowania smart contracts
– na czym polega „mądrość” w smart contracts
– smart contracts dla rynku bankowego. Gdzie leży wartość dodana dla branży?
– feasibility study – wyzwania prawne, regulacyjne i biznesowe.

13.30 – 14.15

	Lunch

14.15 – 15.45
			
			

	
Marcelina Szwed-Ziemichód – Wykorzystanie aktywów cyfrowych
w działalności gospodarczej – aspekty podatkowe
– CIT a transakcje kryptowalutowe
– VAT a transakcje kryptowalutowe

15.45 – 16.15

	Pytania i dyskusja
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 arcelina Szwed-Ziemichód – #DEFI – zdecentralizowane usługi
M
finansowe
– mechanika zdecentralizowanych usług
– przykłady wybranych usług i projektów

11.30 – 11.45

	Przerwa na kawę

11.45 – 13.15

	
Marcin Zarakowski – Kryptowaluty i tokeny – sposoby klasyfikacji i ich
prawne konsekwencje
– szwajcarska „Crypto Valley” jako centrum rozwoju projektów opartych
na blockchain i tokenizacji
– rodzaje tokenów – diabeł tkwi w szczegółach
– przykładowe klasyfikacje tokenów w różnych jurysdykcjach
– token jako instrument finansowy – konsekwencje na przykładzie EU,
CH i US

			
			
			
			

13.15 – 14.00

	Lunch

14.00 – 15.30
			
			
			

	Marcin Zarakowski – AML i KYC wobec kryptowalut i blockchain
– podstawowe zagadnienia i problemy
– Rekomendacje FATF i 5ta Dyrektywa AML
– regulacje szwajcarskie jako punkt odniesienia dla polskiego rynku

15.30 – 16.00

	Pytania i dyskusja
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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 7 października 2019 r.
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wniesienie opłaty na konto
Instytutu Szkoleń Prawa Bankowego po otrzymaniu faktury VAT.
Koszt uczestnictwa w Seminarium wynosi 1895,00 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

Telefon informacyjny +48 602 255 780, faks 22 786 60 87, e-mail: a.sosnowska@ispb.pl, www.ispb.pl

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO
Warszawa, 21-22 października 2019 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54, sala nr 4
Zgłaszamy udział w Seminarium w zaproponowanym miejcu i terminie.
Kwotę 1895,00 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

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), Instytut Szkoleń Prawa Bankowego Anna Krzyczkowska,
Aldona Sosnowska s.c. informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Szkoleń Prawa Bankowego Anna Krzyczkowska, Aldona Sosnowska s.c.
z siedzibą w Radzyminie, ul. Ks. E. Lubomirskiego 5 (dalej: „ISPB”).
2. Pani/Pana dane osobowe podane w zgłoszeniu udziału w seminarium będą przetwarzane:
w celu umożliwienia uczestnictwa w szkoleniu – do czasu zakończenia szkolenia i jego rozliczenia, a następnie do celów archiwalnych
przez okres wynikający z przepisów prawa;
w celu informacji i promocji własnej działalności ISPB, w zakresie danych w postaci adresu e-mail – w przypadku udzielenia zgody,
do czasu jej wycofania.
3. P
 odanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie niemożliwość uczestniczenia
w szkoleniu.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani wykorzystywane w formie profilowania.
5. Pani /Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem właściwych organów podatkowych na podstawie
przepisów prawa oraz osoby wykonującej obsługę księgową ISPB.
6. P
 osiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie
z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów
administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
w celach marketingowych – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO
7. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie
zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać:
e-mailem na adres: ispb@ispb.pl
pocztą tradycyjną na adres: Instytut Szkoleń Prawa Bankowego Anna Krzyczkowska, Aldona Sosnowska s.c.,
ul. Ks. E. Lubomirskiego 5, 05-250 Radzymin.
Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie zaprzestanie dalszego ich wykorzystywania do celów
promocji działalności ISPB.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisy RODO.
Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.
	

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie informacji handlowych
	Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu e-mail podanego w zgłoszeniu udziału w seminarium
w celach promocji działalności własnej ISPB i przesyłanie mi na ten adres informacji handlowych, zgodnie z: art. 10 ust. 2 ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

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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