
Webinar nt. walut cyfrowych i zdecentralizowanych finansów  w ramach programu NZB 
 
W trakcie wykładu „Waluty cyfrowe i zdecentralizowane finanse - nowy etap rozwoju innowacji 
finansowej” zostaną poruszone m.in. następujące treści: 
- Czym są krypto-aktywa?    
- Czym są waluty cyfrowe banków centralnych? 
- Zdecentralizowane finanse (DeFi) a tradycyjny sektor finansowy. 
- Jak zdecentralizowane finanse wpłyną na rozwój innych sektorów (Web.3.0, metaverse, NFT). 
  
Prelegent: dr Paweł Widawski, Wiceprezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa 
Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej dyrektor Zespołu 
Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w Związku Banków Polskich, członek Zarządu 
Europejskiej Rady ds. Płatności oraz członek Komitetu Płatniczego Europejskiej Federacji Bankowej. 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu Leadership 
Academy for Poland. 
  
Rejestracji na wykład online można dokonać od razu, sugerujemy nie później niż 15 min przed 
rozpoczęciem wykładu: 
Aby zarejestrować się na wykład, prosimy o kliknięcie w poniższy link (należy wpisać imię, nazwisko, 
nazwę uczelni oraz adres e-mail): 
https://bde.clickmeeting.com/waluty-cyfrowe-i-zdecentralizowane-finanse-nowy-etap-rozwoju-
innowacji-finansowej-wyklad-fpb/register?_ga=2.194436836.857600966.1636377988-
1833075133.1584278932 
  
Po zarejestrowaniu się otrzymacie Państwo wiadomość e-mail, zawierającą link do wykładu online, 
która zostanie wysłana na adres e-mail wskazany podczas rejestracji (gdyby nie było maila w skrzynce 
głównej należy sprawdzić Spam lub inne foldery poczty). 
Wykład online ma charakter interaktywny dzięki możliwości zadawania pytań i dzielenia się własnymi 
opiniami na czacie. Czat będzie moderowany. 

WAŻNE: W wykładzie online można uczestniczyć korzystając najlepiej z komputera/laptopa (także 
można korzystać ze smartfonu lub tabletu) używając aktualnej przeglądarki internetowej: Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub Edge. Najlepiej skorzystać z aktualnej wersji 
przeglądarki Google Chrome. 
  
CERTYFIKAT: Każdy uczestnik po wykładzie otrzyma maila z podziękowaniem wraz z linkiem 
do certyfikatu uczestnictwa (wystawiony na podane podczas rejestracji Imię i Nazwisko).  

Studenci uczestniczący w wykładzie online poprzez udostępnienie transmisji w sali wykładowej 
otrzymają certyfikat (w pdf) od wykładowcy po uzgodnieniu mailowym listy obecności z 

koordynatorem regionalnym programu NZB (mateusz.zajac@nzb.pl) 
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