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JAK BLOCKCHAIN WPŁYNIE NA ŚWIAT FINANSOWY? 
Konferencja | 22 września 2016 | Warszawa 

 
Bitcoin, ethereum i inne waluty cyfrowe: czy czeka nas rewolucja w transakcjach?  

jak blockchain wpłynie na świat finansowy? 

 

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji poświęconej nowym technologiom finansowym - kryptowalutom oraz 

Blockchainowi (Distributed Ledger Technology). Porozmawiamy o szansach i zagrożeniach dla świata finansów wynikających 

z nowych technologii, wyjaśnimy pojęcia. Konferencja będzie prowadzona w języku zrozumiałym dla biznesu, prelegenci 

ograniczą terminologię techniczną do absolutnego minimum, a żargon wykluczą. Hasło „blockchain” coraz częściej pojawia 

się w mediach i rozmowach. Komisja Europejska zapowiada regulacje, dlatego proponujemy udział w konferencji, która 

wprowadzi wszystkich zainteresowanych w temat blockchain, uporządkuje hasła, wyjaśni o co naprawdę w tym chodzi. 

 

 

PROGRAM 
09.30 – 11.30 Wprowadzenie do tematu:  

 

Blockchain – protokół transferu wartości online. Potencjalny 

wpływ na rynki inwestycyjne.  

Jak cyfrowe waluty i rozproszone rejestry zmienią system 

finansowy  

prezentacja: Magda Borowik, ekspert technologii 

cyfrowych, FinTech Poland 

Sesja Q&A : Zmiana cyfrowa – bać się jej czy nie? 

» Co to są cyfrowe waluty i jak powstają? 

» Co to jest Blockchain (Distributed Ledger Technology)? 

» Co to są rozproszone rejestry? 

» Co to jest internet wartości? 

» Co to jest algotytmiczne zaufanie („Trust 2.0”)? 

» pytania zadane przez publiczność 

paneliści: Magda Borowik, Przemysław Adam Słomski – 

jeden z pierwszych w Polsce przedsiębiorców 

akceptujących płatności w Bitcoin (od 2011) 

 

11.30 – 11.45 przerwa na kawę 

 

11.45 – 12.45 Prawne i podatkowe uwarunkowania walut 

cyfrowych na świecie i w Polsce. Propozycje Komisji 

Europejskiej dot. przepisów wprowadzających centralny 

rejestr użytkowników korzystających z kryptowalut. 

prelegent: Mirosława Walecka – Agria, ITCI 

 

12.45 – 13.15 Regulacje Anti Money Laundering w zakresie 

Blockchain 

prelegent: Paweł Kuskowski, Stowarzyszenie Compliance 

Polska 

 

13.15 – 14.00 przerwa na obiad 

 

14.00 – 14.30 W jaki sposób blockchain zmieni otaczającą 

nas rzeczywistość i dlaczego inwestycje PE/VC potrzebują 

nowych instrumentów. Co jest na radarze w Luxemburgu  

(i szerzej: w Europie), który ma ambicję być europejskim 

centrum rozwoju FinTech? 

prelegent:  Gosia Kramer, Commercial Director, AIF 

Management Services S.A. 

 

14.30 – 15.00 Publiczne, współdzielone i prywatne 

blockchainy: co to jest i dlaczego tylko jeden z nich 

zdobędzie rynek 

prelegent: Kacper Wikieł, FinTech Poland, Getline 

 

15.00 – 15.30 Bitcoin: przełożenie technologii na praktyki 

biznesowe. Realne zastosowanie technologii: Steemit, 

Slock.it, Ethereum 

prelegent: Maciej Ziółkowski, Coinfirm 

 

15.30 – 15.45 przerwa na kawę 

 

15.45 – 17.00 Żywe case’y biznesowe: 

» Skąd się biorą Bitcoiny? Jak je się „wydobywa”? 

prelegent: Jakub Fijołek, właściciel dużej kopalni Bitcoinów 

» Praktyczne aspekty funkcjonowania giełdy bitcoinowej na 

przykładzie Bitcurex 

prelegent: Łukasz Żwirko, Bitcurex (największa w Polsce 

giełda) 

  

(organizatorzy zastrzegają sobie zmiany w programie) 
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Zgłoszenie udziału w konferencji  „Jak Blockchain wpłynie na świat finansowy”, 22 września 2016 r.  

 
Dane do faktury: 

Nazwa firmy / instytucji: 
 

Adres: 
 

NIP: 
 

Osoba koordynująca 

zgłoszenie: 

 

telefon / email: 
 

Dane uczestników: 
 

 

(1) imię i nazwisko: 
 

stanowisko:  

dział/ dept.:  

adres email:  

nr telefonu:  

 

(2) imię i nazwisko: 
 

stanowisko:  

dział/ dept.:  

adres email:  

nr telefonu:  

 

Koszt udziału jednej osoby w konferencji: 950 zł + 23% VAT 

 Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities  

(zniżki nie łączą się) 
Rabat 10% 

 

 

Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres anna.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza 

zgłoszeniowego (można również skorzystać z formularza na witrynie internetowej http://www.personalities.pl) oraz wpłata w terminie 7 dni 

od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem konferencji. Ewentualną rezygnację z udziału 

należy przesłać organizatorom w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem konferencji 

pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji powoduje obciążenie 

pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego 

uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: 84 1300 0000 2016 9613 8000 0001 (Alior Bank) W tytule przelewu prosimy wpisać imię i 

nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities; 

oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w 

celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich 

dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody. 
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Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby akceptującej zgłoszenie 
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