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Celem	szkolenia	 jest	zapoznanie	uczestników	z	zagadnieniami	dotyczącymi	naj-
nowszych	zmian	prawnych	na	rynku	usług	płatniczych	oraz	umożliwienie	nabycia	
wiedzy	 i	umiejętności	pozwalających	na	swobodne	stosowanie	aktualnych	 roz-
wiązań	prawnych	w	CODZIENNEJ	PRAKTYCE.
Szkolenie	zostanie	poprowadzone	przez	najlepszych	EKSPERTÓW,	posiadających	
bogate	doświadczenie	praktyczne,	jak	również	szeroką	wiedzę	teoretyczną.	

Osoby prowadzące:

Najnowsze zmiany prawne 
na rynku usług płatniczych
Szkolenie	i	konsultacje	ekspertów	prawnych	w	zakresie	usług	płatniczych

Celem	działalności	FROB	jest	
podejmowanie	aktywności	
w	zakresie	zrównoważonego	
rozwoju	polskiego	rynku	 
płatności	bezgotówkowych.	
Po	doprowadzeniu	do	 
uchwalenia	w	Polsce	przepisów	
znacząco	ograniczających	 
wysokość	opłat	interchange	 
pobieranych	przez	banki,	 
FROB	kontynuuje	działalność	 
w	zakresie	unowocześniania	 
płatności	bezgotówkowych.	
Realizuje	to	poprzez	aktywność	
w	dziedzinie	regulacji	prawnych,	
akcje	edukacyjne,	konferencje	
i	kongresy.	
www.frob.pl

Jedna	z	wiodących	kancelarii	
działających	na	polskim	rynku.	
Zespół	kancelarii	liczy	ponad	
50	prawników.	Kancelaria	stale	
świadczy	pomoc	prawną	na	
rzecz	czołowych	polskich	
i	zagranicznych	podmiotów	
gospodarczych,	pełni	również	
funkcję	stałego	eksperta	dla	
licznych	organizacji	zrzeszających	
przedsiębiorców.	Kancelaria	
cieszy	się	ustaloną	renomą	firmy	
potrafiącej	sprostać	wysokim	
wymaganiom	Klientów.	
Potwierdzeniem	tego	
są	wysokie	miejsca	Kancelarii	
w	polskich	i	zagranicznych	
rankingach	firm	prawniczych.
www.traple.pl

dr JAN BYRSKI Adwokat, partner

Absolwentka WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego

Adiunkt	w	Katedrze	Prawa	Cywilnego	i	Gospodarczego	Wydziału	
Finansów	Uniwersytetu	Ekonomicznego	w	Krakowie.

Absolwent	Wydziału	 Prawa	 i	 Administracji	 Uniwersytetu	 Jagiel-
lońskiego,	 Szkoły	 Prawa	 Niemieckiego	 UJ	 oraz	 Uniwersytetów	
w	 Heidelbergu	 i	 Moguncji	 oraz	 Szkoły	 Prawa	 Austriackiego	 UJ	 
i	Uniwersytetu	Wiedeńskiego.	Stypendysta	Fundacji	Współpracy	
Polsko-Niemieckiej	na	Ruhr-Universität	Bochum.	Pobyty	stypen-
dialne	na	Ernst-Moritz-Arndt	Universität	Greifswald,	Johann	Gu-
tenberg	Universität	Mainz	oraz	w	Max-Planck-Institut	für	Imma-
terialgüter-und	Wettbewerbsrecht.

Uczestnik	prac	parlamentarnych	dotyczących	licznych	nowelizacji	ustawy	o	usługach	płatniczych	 
i	ustawy	o	ochronie	danych	osobowych.	Ekspert	w	Zespole	Roboczym	ds.	opłaty	interchange	po-
wołanym	przy	NBP.	Ekspert	prawny	FROB.

Specjalizuje	 się	w	problematyce	prawnej	 szeroko	pojętego	 rynku	 instytucji	 finansowych	 i	 usług	
płatniczych,	ochrony	informacji	(danych	osobowych,	tajemnic	zawodowych),	IT	i	TMT,	a	w	szcze-
gólności	w	prowadzeniu	postępowań	przed	Prezesem	NBP,	Przewodniczącym	KNF	oraz	General-
nym	Inspektorem	Ochrony	Danych	Osobowych	i	sądami	administracyjnymi.	Prelegent	na	konfe-
rencjach,	seminariach	i	szkoleniach	w	Polsce	i	zagranicą.

Autor	lub	współautor	ponad	50	pozycji	naukowych	i	popularnonaukowych,	w	tym	monografii:	„Ta-
jemnica	prawnie	chroniona	w	działalności	bankowej”	(Warszawa	2010),	która	zdobyła	I	nagrodę	NBP	
w	konkursie	Scientiae	Legis	Excellentia	na	najlepsze	rozprawy	doktorskie	z	prawa	gospodarczego.

Przed	nawiązaniem	współpracy	z	Kancelarią	Traple	Konarski	Podrecki	
i	Wspólnicy	współpracowała	z	kancelarią	specjalizującą	się	w	prawie	
autorskim,	ochronie	dóbr	osobistych	oraz	prawie	konkurencji.

Zajmuje	 się	 kompleksowym	doradztwem	prawnym	dla	 instytucji	
finansowych	 oraz	 podmiotów	podlegających	 ustawie	 o	 usługach	
płatniczych.	Brała	udział	w	 licznych	projektach	realizowanych	dla	
instytucji	finansowych	w	szczególności	z	sektora	usług	płatniczych,	
ubezpieczeniowego	i	emerytalnego.

Specjalizuje	 się	 też	 w	 prawie	 IT	 oraz	 zamówień	 publicznych	 dla	
klientów	z	sektora	prywatnego	oraz	publicznego.	Doradzała	w	wie-

lu	projektach	współfinansowanych	ze	środków	UE.	Autorka	artykułów	w	prasie	specjalistycznej.

Organizatorzy:

Osoby prowadzące:

AGATA MARCINKOWSKA

Doradzają	na	co	dzień	
w	tematyce	usług	
płatniczych,	są	bezpośrednimi	
uczestnikami	procesu	
legislacyjnego.



  Uzyskanie	obszernej	wiedzy,	
dotyczącej	problematyki	
stosowania	przepisów	prawa	
w	praktyce.

  Umożliwienie	uczestnikom	
nabycia	wiedzy	odnośnie	
rozwiązywania	problemów	
praktycznych	z	wykorzystaniem	
najnowszych	rozwiązań	prawnych.

  Fachowe	doradztwo	
w	zakresie	dopasowania	
konkretnych	rozwiązań.

  Kadry	zarządzającej	branży	
płatniczej.

  Specjalistów	branży	bankowej,	
acquiringowej,	organizacji	
płatniczych	oraz	firm	
technologicznych.

  Przedstawicieli	detalistów	
przyjmujących	płatności	
kartami	płatniczymi.

  Profesjonalne	szkolenie	
prowadzone	przez	ekspertów.

  Materiały	szkoleniowe.

  Kawę,	lunch.

  Bezpłatne	miejsca	parkingowe
(liczba	ograniczona).

Potwierdzenie	uczestnictwa	
w	profesjonalnym	szkoleniu	
opatrzone	pieczątką	
organizatorów.

Radca prawny

Specjalizuje	 się	 w	 prawie	 nowych	 technologii,	 ze	 szczególnym	
uwzględnieniem	 zagadnień	 dotyczących	 usług	 płatniczych	 oraz	
ochrony	danych	osobowych.	Doświadczenie	zawodowe	zdobywał,	
zajmując	się	bieżącą	obsługą	prawną	podmiotów	z	branży	IT	i	me-
diów.	Posiada	praktykę	w	zakresie	prawa	umów,	usług	świadczo-
nych	drogą	elektroniczną	oraz	zwalczania	nieuczciwej	konkurencji.	

 
Prowadził	negocjacje	umów	o	świadczenie	usług	w	chmurze	ob-
liczeniowej	 na	 rzecz	 czołowego	 podmiotu	 z	 branży	 transporto-
wej	oraz	uczestniczył	w	wielu	projektach	dotyczących	organizacji	
przetwarzania	 danych	 osobowych,	m.in.	w	 podmiotach	 z	 bran-
ży	płatniczej,	ubezpieczeniowej	oraz	bankowej.	Posiada	również	

istotne	doświadczenie	w	reprezentowaniu	podmiotów	ubiegających	się	o	status	instytucji	płatni-
czych	przed	KNF	oraz	NBP.

Absolwent	Wydziału	Prawa	i	Administracji	Uniwersytetu	Jagiellońskiego	oraz	University	of	the	West	
of	Scotland	(Business	Studies	with	Law,	BA	Hons).	Ukończył	Szkołę	Prawa	Amerykańskiego	organi-
zowaną	przez	Uniwersytet	Jagielloński	we	współpracy	z	Columbus	School	of	Law	(The	Catholic	Uni-
versity	of	America).	Absolwent	studiów	podyplomowych	z	zakresu	prawa	autorskiego	oraz	prawa	
podatkowego.	

Korzyści dla uczestników:

Szkolenie polecamy dla:

Zapewniamy:

Certyfikat uczestnictwa:

LESZEK SYTNIEWSKI

OBSZARY TEMATYCZNE 

I.  Rozporządzenie interchange fee(IF Reg)
1.		Przedmiot	i	zakres	zastosowania	Rozporządzenia	IF
	 a)	kartowe	systemy	płatnicze
	 b)	cztero-	i	trójstronne	systemy	płatnicze
	 c)	instrumenty	płatnicze	a	instrumenty	płatnicze	oparte	o	kartę
2.	Maksymalna	wysokość	opłaty	interchange
	 a)	karty	konsumenckie	i	biznesowe
	 b)	transakcje	krajowe	i	transgraniczne
	 c)	krajowe	opcje	opłaty	interchange	–	wysokość,	wyłączenie	systemów	trójstronnych
	 d)	środki	zapobiegające	obchodzeniu	Rozporządzenia	IF
3.	Nowe	zasady	wynikające	z	IF	Reg
	 a)	zasada	honorowania	wszystkich	kart
	 b)	co-badging,	wybór	marki	i	aplikacji	płatniczej
	 c)	co-branding
	 d)	wymagania	w	zakresie	rozdzielności	systemów	kart	płatniczych
4.	Nowe	obowiązki	względem	akceptanta
	 a)	obowiązki	informacyjne
	 b)	kierunkowanie	wyboru	płatnika	–	co	jest	dozwolone	a	co	zakazane
	 c)	ograniczenia	dotyczące	treści	umów	zawieranych	pomiędzy	uczestnikami	rynku	płatności	
	 bezgotówkowych	wynikające	z	IFReg		a	przepisy	publicznoprawne	dot.	ochrony	konkurencji
	 d)	sankcje	na	naruszenie	przepisów	Rozporządzanie	IF
Projekt z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych 
innych ustaw – dostosowanie ustawy do IF Reg: konsekwencje, wprowadzone zmiany 
do pierwotnego projektu.
 



  999	zł	netto/	1	os.
  499	zł	netto/	

	 		przy	zgłoszeniu	drugiej	
	 		osoby	z	tej	samej	firmy	
 

Przy	rejestracji	większej	liczby	
uczestników	lub	rejestrując	
przedstawicieli	administracji	 
i	nauki,	możliwe	jest	 
indywidualne	uzgodnienie	 
oferty	cenowej	z	organizatorem.

Cena:

Kontakt:

LICZBA MIEJSC 
JEST OGRANICZONA!

ZAREZERWOWANY 
CZAS NA PYTANIA!

OBSZARY TEMATYCZNE 

II. Dyrektywa PAD:
1.	Warunki	dostępu	konsumentów	do	podstawowego	rachunku	płatniczego
	 a)	prawo	dostępu	do	podstawowego	rachunku	płatniczego
	 b)	cechy	podstawowego	rachunku	płatniczego
	 c)	umowy	ramowe
	 d)	koszty	i	informacje	związane	z	podstawowymi	rachunkami	płatniczymi
2.	 Zasady	przenoszenia	rachunków	płatniczych
	 a)	definicja	i	zasady	usługi	przeniesienia	rachunku
	 b)	ułatwienia	dla	konsumentów	otwierających	rachunek	za	granicą
	 c)	koszty	i	informacje	związane	z	usługą	przeniesienia	rachunku
3.	 Zasady	porównywania	opłat	związanych	z	rachunkiem	płatniczym
	 a)	wykaz	najbardziej	reprezentatywnych	usług	powiązanych	z	rachunkiem	płatniczym
	 b)	dokument	dotyczący	opłat	i	słowniczek
	 c)	roczne	zestawienie	opłat
	 d)	porównywarki	internetowe	opłat
4.	Działania	marketingowe	powiązane	z	rachunkiem	płatniczym
	 a)	zakres	zgód	koniecznych	dla	działań	marketingowych
	 b)	działania	marketingowe	w	ramach	bankowości	elektronicznej	i	mobilnej
	 c)	działania		marketingowe	realizowane	przy	użyciu	bankomatów
Projekt z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych 
innych ustaw – implementacja do ustawy dyrektywy PAD (2014/92/UE).

- RABAT 50%!

Sylwia	Toczyńska
Project	Manager	
tel. 884 824 885
sylwia.toczynska@frob.pl




