
 
 

 

 

 

Regulamin XI Cashless Congress Digital Era 
 

 

1. XI Cashless Congress Digital Era, zwany w dalszej części Regulaminu 

Kongresem, odbędzie się w dniach 30 - 31 maja 2023 roku w hotelu 

InterContinental, Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa 

 

1. Kongres jest organizowany przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego 

(dalej FROB). 

 

2. W celu realizacji Kongresu zostaje powołany Komitet Organizacyjny i Rada 

Programowa. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest Robert 

Łaniewski, prezes FROB. Przewodniczącym Rady Programowej jest Dariusz 

Mazurkiewicz, Prezes Polskiego Standardu Płatności. 

 

3. Rada Programowa składa się z przedstawicieli nauki, biznesu i administracji 

publicznej. Jej zadaniem jest opiniowanie programu Kongresu – bloków 

tematycznych, prelegentów i panelistów, a także opiniowanie regulaminu 

konkursu eDukata, branżowej nagrody przyznawanej w trakcie Kongresu oraz 

zasiadanie w składzie Kapituły nagrody. 

 

4. Przewodniczący zaprasza członków do prac w Radzie Programowej. 

 

5. Kongres jest skierowany do przedstawicieli świata nauki, biznesu, administracji 

publicznej i mediów zajmujących się problematyką płatności w Polsce i w 

Europie. Pełni funkcję forum w dyskusji nad teraźniejszością i przyszłością 

płatności bezgotówkowych, na którym prezentowane są wyniki badań rynku 

płatności, analizy regulacji prawnych ze szczebla polskiego i europejskiego 

oraz produkty biznesowe i rozwiązania ze sfery płatności, które funkcjonują lub 

będą funkcjonować na rynku polskim i europejskim. 

 

6. Nie definiuje się liczby uczestników Kongresu. Przewiduje się udział ok. 750 osób 

(ograniczeniem jest pojemność sal konferencyjnych). Udział w Kongresie jest 

odpłatny. Obowiązują opłaty wg cennika umieszczonego na 



www.cashlesscongress.pl . Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy 

akceptacji zgłoszenia udziału w Kongresie. 

 

7. FROB jako formalny organizator zarządza finansami Kongresu, w szczególności 

ponosi koszty i realizuje wpływy finansowe. Wpływy z opłat za uczestnictwo, 

pakiety sponsorskie, ewentualne dofinansowanie ze środków publicznych 

mają na celu pokrycie kosztów organizacji Kongresu. 

 

8. Program Kongresu i inne ważne informacje o Kongresie znajdują się na stronie 

internetowej http://www.cashlesscongress.pl 

 

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Uczestników, które 

może zostać zgubione lub skradzione podczas Kongresu. 

 

10. Poprzez uczestnictwo w Kongresie każdy uczestnik wyraża zgodę na rejestrację 

(foto/video) swojego wizerunku oraz późniejszą publikację przez FROB. 
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