
Warszawa  
31 marca 2020 

Regent Warsaw Hotel 

ul. Belwederska 23

 SEMINARIUM  
ANTYFRAUDOWE

VII EDYCJA

 ʇ IBM i2 Enterprise Intelligence w powstrzymywaniu nadużyć w sektorze 
finansowym

 ʇ Był sobie klient…, czyli w jaki sposób i gdzie szukać danych

 ʇ Jeśli nie my to kto? Jeśli  nie teraz to kiedy? O problemach systemowych  walki z 
cyberprzestępczością

 ʇ Zwalczanie oszustw za pomocą uczenia maszynowego i inne zastosowania AI.

 ʇ Wyłudzenie kredytów. Chleb powszedni banku i instytucji pożyczkowej

PRELEGENCI: 
Bank Handlowy w Warszawie, IBM Security, VIVUS Finance sp. z o.o., Allegro.pl sp. z o.o., 
Feedzai
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Rejestracja, poranna kawa

Wyłudzenie kredytów. Chleb powszedni banku i instytucji pożyczkowej
Łukasz Gracki, Fraud Operations Senior Manager, Bank Handlowy w Warszawie S.A.

 ● Skala zjawiska w Polsce.
 ● Kradzież tożsamości.
 ● Przejęcie tożsamości.
 ● Sporządzenie dokumentów na potrzeby badania zdolności kredytowej.
 ● Najnowsze trendy

przerwa kawowa

Zwalczanie oszustw za pomocą uczenia maszynowego i inne zastosowania AI.
Anna Worwa, Sales Director CEE, Feedzai

 ●  wyzwania rynkowe, nowe formy oszustw i przestępstwa finansowych 
 ●  trendy technologiczne 
 ● AI, ML ? korzyści zastosowania

przerwa kawowa

Był sobie klient…, czyli w jaki sposób i gdzie szukać danych
Grzegorz Bielecki, Fraud Manager, VIVUS Finance sp. z o.o. 

 ● Klient i jego dane okiem organizacji
 ● Klient i jego dane okiem przestępców
 ● Praktyczne przykłady

Planowany lunch

Jeśli nie my to kto, jeśli nie teraz to kiedy - o trudnościach systemowych w walce z 
Cyberprzestępczością
Jakub Pepłoński, Kierownik ds. Współpracy z Organami Ścigania, Allegro.pl sp.z o.o.

 ● Blaski i cienie walki z cyberprzestępczością-case studies

przerwa kawowa

IBM i2 Enterprise Intelligence w powstrzymywaniu nadużyć w sektorze finansowym
 Jacek Stańczyk, CEE i2 /Safer Planet Leader, IBM Security

Planowane zakończenie Seminarium, wręczenie Certyfikatów
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Jakub Pepłoński - Kierownik ds. Współpracy z Organami Ścigania w Allegro.pl
Odpowiedzialny za bezpośrednią współpracę z przedstawicielami organów ścigania w zakresie  zwalczania 
przestępczości w platformach e-commerce.  Przez wiele lat odpowiadał za ten obszar także w serwisach  OLX.pl, 
Otomoto.pl PayU.pl, będąc osobą odpowiedzialną na stworzenie od podstaw dedykowanych zespołów.
Wielokrotny prelegent konferencji poświęconych przestępczości internetowej w Polsce i Europie. Od 2004 roku 
wykładowca kursów specjalistycznych z zakresu cyberprzestępczości organizowanych przez Wyższą Szkołę Policji  
w Szczytnie oraz Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.
 W 2014 roku odznaczony srebrnym medalem „Za Zasługi dla Policji”. Zasłużony dla Sekcji Polskiej International Police 
Association. Absolwent UAM i SGH.

Anna Worwa - CEE sales director w firmie FEEDZAI
Odpowiedzialna za wspomaganie rynku Europy Wschodniej w zakresie zarządzania ryzykiem wykorzystując 
zaawansowane techniki modelowania - rozwiązanie, które łączy różne źródła informacji w jednym miejscu i zapewnia 
dane wyjściowe w czasie rzeczywistym.
Doświadczony menedżer sprzedaży z udokumentowaną historią pracy w branży technologii informatycznych i usług. 
Wspiera organizacje w dynamicznym rozwoju z optymalnym wykorzystaniem nowoczesnych technologii, które 
zapewniają wartość dodaną.
Od 11 lat koncentruje się głównie na rynku finansowym.  

Grzegorz Bielecki - Fraud Manager Vivus Finance sp. z o.o. 
Od ponad 6 lat związany z sektorem pożyczkowym. Odpowiedzialny za testowanie, budowanie i wdrażanie rozwiązań 
antyfraudowych w organizacji oraz za proces przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Opiniuje również najnowsze rozwiązania pod względem ryzyk nadużyć.
Dodatkowo wspiera wiedzą i doświadczeniem organizację wchodzące w skład grupy 4Finance.

Łukasz Gracki - Fraud Operations Senior Manager, Fraud Prevention Office, Bank Handlowy w Warszawie 
S.A.
Absolwent Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek bankowość, ubezpieczenia i finanse 
publiczne. Ukończył studia podyplomowe na PWSBiA w Warszawie i WSPol w Szczytnie. Biegły ds. zapobiegania  
i wykrywania przestępstw gospodarczych. Certyfikat CICA – Certified Internal Controls Auditor. 15 lat doświadczenia 
z zakresu wyłudzeń, oszustw i nadużyć. Współtwórca systemów anty fraudowych i rozwiązań mitygujących ryzyko 
oszustw.

Jacek Stańczyk - CEE i2 / Safer Planet Leader,IBM Security
Odpowiedzialny za i2 / Safer Planet w Europie Środkowej i Wschodniej. Do IBM Polska  dołączył w listopadzie 2013 r.
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży IT z ponad 16-letnim doświadczeniem w rozwoju biznesu w Polsce 
i regionie EMEA. Główny nacisk położono na dostarczanie BI; Zwalczanie nadużyć finansowych, ryzyko i zgodność; 
Rozwiązania i usługi bezpieczeństwa dla sektora usług finansowych, publicznego, rządowego / organów regulacyjnych.
Wcześniej odpowiedzialny za rozwój działalności platformy biznesowej Fujitsu Interstage w imieniu Fujitsu  
w regionach Wielkiej Brytanii, Irlandii, Skandynawii i Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem 
rynku regulatorów, tj. Banków centralnych, urzędów usług finansowych.


