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przyspieszonej digitalizacji!

„Pierwsza połowa bieżącego roku to bezprecedensowe wydarzenia społeczne, a w ich następstwie gospodarcze, 
które swoimi następstwami dotknęły również świat bankowości. Mamy tu na myśli głównie istotne zmiany 

w obsłudze klientów banków, znaczne przyspieszenie technologiczne, które musiało zostać dokonane wewnątrz
i na zewnątrz złożonych organizacji jakimi są instytucje finansowe i w końcu nagła konieczność pracy

i komunikacji zdalnej wykonywanej miesiącami. Pojawienie się nowych, kluczowych w czasie pandemii wyzwań 
dla sektora finansowego kreuje szanse i możliwości, które z powodzeniem zostały dostrzeżone przez polskie banki. 
O tych aspektach będziemy dyskutowali w trakcie tegorocznej Konferencji BankTech 2020. Serdecznie zapraszamy!”

Bartłomiej Nocoń
Ekspert i strateg rynku bankowego Przewodniczący Rady Kongresu BankTech 2020
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10.00 Czy w sektorze finansowym nastała era robotów?
Zakres merytoryczny:

Według Gartnera, rynek RPA rośnie w tempie dwucyfrowym i ma osiągnąć w 2021 r. niemal 2 bln USD.  
Ten sam raport Gartnera mówi, że do roku 2024 obecność tej technologii wzrośnie trzykrotnie.
Inne badania pokazują, że ponad 50% projektów RPA jest prowadzonych w sektorze finansowym. 

Czy i dlaczego to rzeczywiście teraz jest ten czas? (Wielokrotnie już ogłaszano zbliżającą się 
rewolucję robotów, ale np. Amazon w dalszym ciągu prowadzi swoje magazyny w oparciu o tanią 
siłę roboczą)

Projekty RPA 

Szanse i wyzwania w procesie automatyzacji Contact Centers
Czy tylko CC? Inne projekty wykorzystujące robotykę w świecie finansów

Ograniczenia w rozwoju RPA
Społeczne
Techniczne

Sesja I  

ONLINE

Dyskusja w gronie ekspertów

Zaproszeni eksperci:

Elżbieta Wilczyńska-Chorzępa, Dyrektor Departamentu Operacji, Alior Bank SA

prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Paweł Minkina, Redaktor Naczelny 
„Miesięcznik Finansowy BANK”

9.30 Otwarcie konferencji

Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich

9.40 O rzetelnych podstawach automatyzacji banków

Orfeusz Malinowski, Ekspert ds. Optymalizacji i Robotyzacji w PKO Leasing, 
Przewodniczący Grupy ds. Robotyzacji, Związek Banków Polskich

Elżbieta Solińska, Dyrektor COO, Santander Bank Polska SA

Zakres merytoryczny:

Zmiana jest od lat jedną z podstawowych charakterystyk nowoczesnego biznesu. Czy wobec tego jest 
sens w dalszym ciągu mówić o projektach jako sposobie realizacji zmian? Czy i jak można zarządzać 
zmianami w trybie ciągłym? Jak, będąc w nieustannej zmianie, utrzymać wysoką sprawność operacyjną?

11.10 Praktyczne podejście do zarządzania projektami

Sesja II  

Prezentacja otwierająca:

Zarządzanie projektami – szybciej, wyżej, dalej

Prezentacje:

 Tylko dlatego, że można napisać kod to nie znaczy, że powinno się go pisać – jak instytucje
 finansowe mogą szybciej odpowiadać na potrzeby klientów 

Współcześnie stosowane sposoby dostarczania nowych rozwiązań technologicznych. 
Blaski i cienie proponowanych nowych metod
Migracja do chmury – ułatwienie czy kolejne wyzwanie?

Wyzwania dla obszaru operacji IT 

Jaka rola CIO w świecie nieustannej zmiany?

Waldemar Ściesiek, Dyrektor Departamentu Systemów Obszarów Wsparcia, 
Centrum IT, Bank Pekao SA

Moderator: 

Prezentacja otwierająca:
Piotr Puczyński, niezależny ekspert

Uczestnicy panelu: Robert Busz
Managing Director Poland, Equinix

Jaromir Pelczarski 
Technology Consulting Principal Director, Accenture

Jakub Kachlicki
Dyrektor Departamentu Aplikacji Bankowości Elektronicznej, PKO Bank Polski SA

Moderator: Panel ekspertów:

Anna Galica
Dyrektor Departamentu Transformacji i Zarządzania Zmianą, ING Bank Śląski SA

Michał Plechawski
Dyrektor Zarządzający ds. Informatyki i Technologii, mBank SA

Cyfrowa transformacja trafia na podatny grunt
dr Marcin Idzik, Senior Partner Minds & Roses

dr hab. Paweł Wyrozębski
Katedra Zarządzania Projektami Instytut Zarządzania, 
Kolegium Zarządzania i Finansów SGH

Piotr Mroziński
Financial Services Industry Leader,
Salesforce Poland

Marek Młyniec
Partner, Technology Consulting Leader,
PwC

mec. Sabina Kubsik
Kancelaria Prawna Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy Spółka Jawna
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Zakres merytoryczny:

Rozwój ekosystemu płatniczego

Kluczowe innowacje płatnicze i najważniejsze trendy 

Wnioski, wyzwania i szanse w nowej normalności – erze postpandemicznej: 
seamless payments, open finance, open data economy

13.00 Innowacje w sektorze usług płatniczych w dobie pandemii 
  Covid-19Sesja III  

14.30 Zakończenie, podsumowanie

Cyberbezpieczeństwo płatności

Prezentacja otwierająca:

ONLINE

12.40 Bezpieczne udostępnianie API w dobie chmury hybrydowej 
  - dlaczego właśnie teraz, a nie jutro?

Marek Martofel, 
Cloud Native and Container Platform Lead, CEE, Red Hat

Uczestnicy panelu:

Bartłomiej Nocoń, Dyrektor Zespołu 
Systemów Płatniczych i Bankowości 
Elektronicznej w ZBP

Aleksander Naganowski
Dyrektor ds. Rozwoju Rozwiązań Cyfrowych, Polski Oddział Mastercard Europe

Zbigniew Wiśniewski
Wiceprezes Zarządu, Fundacja Polska Bezgotówkowa

Przemysław Soboń
Dyrektor Linii biznesowej płatności internetowe, KIR

Barbara Borgieł-Cury
Dyrektor Banku, Pion Operacji Klient Detaliczny, ING Bank Śląski SA

Moderator: Panel ekspertów:

PayTechImpact.EU – Przyszłość otwartej bankowości w Europie w świetle badań

Prezentacja wprowadzająca:

Jak wykorzystywać narzędzia open banking, by osiągać efektywność biznesową 
z zachowaniem sektorowych standardów bezpieczeństwa?

Natalia Tetkowska, konsultant Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Dominik Sadłakowski, Związek Banków Polskich

Przemysław Soboń
Dyrektor Linii biznesowej płatności internetowe, KIR

Andrzej Wolski
Wiceprezes, Centrum Prawa Bankowego i Informacji
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