
09:00
—
10:00

Integralność danych w technologii 
blockchain a ramy prawne jej 
stosowania w praktyce bankowej 
prowadzący: 
dr konrad stolarski

fintaxlegal

10:00
—
11:00

Technologia blockchain a rynki 
finansowe – wybrane aspekty 
prawne
prowadzący: 
dr hab. sławomir żółtek
uniwersytet warszawski, centrum badań nad 
prawnymi aspektami technologii blockchain

11:00
—
11:30

Bezpieczeństwo technologii blockchain
prowadzący: 
piotr rutkowski

nask

11:30
—
12:30

Utility Tokens - przykład zastoso-
wania (live demo), implementacja 
w prywatnych vs publicznych sieciach 
Blockchain - ograniczenia, koszty, 
wydajność
prowadzący: 
robert kleniewski

ibm polska

12:30 przerwa kawowa

12:45
—
13:15

Raport Blockchain w Polsce
prowadzący: 
rafał dziedzic

orange polska

13:15
—
14:15

Wdrożenie trwałego nośnika 
w banku we współpracy z Krajową 
Izbą Rozliczeniową
prowadzący: 
remigiusz wojciechowski

pko bp

14:15
—
15:00

Blockchain jako narzędzie podnosze-
nia efektywności operacyjnej w sek-
torze finansowym
prowadzący: 
leszek gerwatowski, 
technology strategy manager, 
accenture strategy

15:00 lunch

Blockchain – jak go 
wykorzystać w sektorze 
bankowym? 

Warsztat szkoleniowy 
w ramach Digital 
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MICHAŁ 
KALINOWSKI

Studiował na Wydziale Prawa i Admin-
istracji oraz Wydziale Dziennikarstwa  
i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warsza-
wskiego. Od 2016 r. związany z PKO 
Bankiem Polskim w zakresie prowadze-
nia projektów cyfrowych, jest również 
członkiem centrum kompetencyjnego 
technologii blockchain w Banku. Odpowi-
adał biznesowo za wdrożenie trwałego 
nośnika w PKO Banku Polskim.  Prywatnie 
jest członkiem Klubu Jagiellońskiego gdzie 
zajmuje się nowymi technologiami. 

PIOTR 
RUTKOWSKI

Doradza Ministrowi Cyfryzacji w spra- 
wach blockchain, jako lider strumienia 
rejestrów rozproszonych, a w NASK  
w Biurze Strategicznego Rozwoju Cyber-
bezpieczeństwa. Od roku 1989 prowadzi 
własną firmę konsultingową Rotel, spec-
jalizując się w telekomunikacji, strategii 
rynków regulowanych i nowych trendów 
technologicznych, bezpieczeństwie, cy-
berbezpieczeństwie, współpracą sekto-
ra prywatnego i publicznego. W kan- 
elarii prawnej Wardyński i Wspólnicy 
współtworzył praktykę nowych tech-
nologii, zajmując się uwarunkowaniami 
prawnymi, regulacyjnymi i technologic-
znymi innowacyjnych sektorów gospo-
darki. Jest współtwórcą i wiceprezesem 
fundacji Instytut Mikromakro, think tanku 
zabiegającego o społeczną akceptacją 
nowych technologii, który wypracował 
pozycję centrum kompetencji w sprawach 
rynku zastosowań dronów.

RAFAŁ 
DZIEDZIC 

Ma ponad 25-letnie doświadczenie w bra- 
nży telekomunikacyjnej. Zakres zaintere-
sowania obejmuje transformację sieci, 
platform usługowych i systemów infor-
matycznych. Kierował Grupą Roboczą 
Blockchain PIIT i jest współautorem opubli-
kowanego przez PIIT w grudniu 2018 roku 
raportu „Blockchain w Polsce, Możliwości 

i Zastosowania”. Przed zatrudnieniem  
w Orange pracował dla Deloitte Consult-
ing i Verizon Communications. Ma tytuły 
magistra inżyniera elektroniki z Politechniki 
Warszawskiej i informatyki z Uniwersytetu 
West Virginia.

REMIGIUSZ 
WOJCIECHOWSKI

Lider technologii Blockchain PKO BP. 
Magister matematyki Uniwersytetu 
Gdańskiego, absolwent fizyki komput-
erowej Politechniki Gdańskiej. Karierę 
zawodową rozpoczął jako nauczyciel 
akademicki na Politechnice Gdańskiej. 
W biznesie zdobył ogromne doświadcze-
nie jako analityk biznesowy i kierownik 
projektu, pracując w Infovide-Matrix 
S.A., Polkomtel S.A. i PKO B.P. S.A.  
Z powodzeniem wdrożył wiele projektów, 
m.in. systemy faktoringowe i prowizyjne, 
BSS transformacje, migracje systemów 
w fuzjach i przejęciach oraz system 
zgłaszania reklamacji klientów za pośred-
nictwem mediów społecznościowych. 
Jego najnowszym i najbardziej uznanym 
osiągnięciem jest wdrożenie technologii 
Blockchain jako trwałego nośnika w PKO 
B.P., co stanowi innowację w światowym 
sektorze finansowego.

KONRAD 
STOLARSKI 

Partner w kancelarii FinTaxLegal, radca 
prawny, doktor nauk prawnych i wykład-
owca na Wydziale Finansów i Prawa Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Doradzał w szeregu projektów o charak-
terze wielojurysdykcyjnym, podlegają-
cych jednocześnie pod różne krajowe  
i międzynarodowe porządki prawne oraz 
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 organi-
zacji 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 tech-
nologii, prawa konkurencji, prawa podatko-
wego oraz problematyki prania pieniędzy  
i finansowania terroryzmu.  

SŁAWOMIR 
ŻÓŁTEK

Kierownik Centrum Badań nad Prawnymi 
Aspektami Technologi Blockchain na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Warszawskiego, Prodziekan Wyd-
ziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego, autor licznych publikac-
ji z zakresu prawa nowych technologii, 
prawa karnego gospodarczego i teorii 
prawa.

LESZEK 
GERWATOWSKI

Leszek Gerwatowski jest menedżerem 
obszarów Cybersecurity Strategy oraz 
Technology Strategy w Accenture Strat-
egy Polska. Ma ponad 20 lat doświad-
czenia zawodowego i od początku swojej 
kariery specjalizuje się w zagadnieniach 
cyberbezpieczeństwa IT/OT w zakresie 
strategii, projektowania i implementacji 
zaawansowanych systemów cyberbez-
pieczeństwa oraz ich formalnej certyfik-
acji. Przez wiele lat był ekspertem Pol-
skiego Komitetu Normalizacyjnego w KT 
182 (Ochrona Informacji w Systemach Te-
leinformatycznych). Przed zatrudnieniem 
w Accenture pracował w Krajowej Izbie 
Rozliczeniowej S.A. jako wicedyrektor De-
partamentu Strategii i Rozwoju IT, w PGE 
Systemy S.A. jako dyrektor Departamen-
tu Bezpieczeństwa i Ciągłości Biznesowej 
oraz w Orange Polska jako dyrektor Cen-
trum Certyfikacji Signet oraz menedżer 
obszaru bezpieczeństwa aplikacyjnego.


