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Gdy w lutym w serwisie Cashless opublikowany 

został artykuł zapowiadający ranking 20 najbar-

dziej wpływowych kobiet w polskiej branży płat-

niczej, pod tekstem pojawił się ironiczny komen-

tarz jednego z czytelników. 

Jego zdaniem, taka inicjatywa jest niesprawie-

dliwa. – Skoro panie walczą o równouprawnie-

nie, to powinny stanąć w szranki na równi razem 

z mężczyznami – dowodził czytelnik. Wydaje mi 

się jednak, że pisząc te słowa uległ fałszywemu 

przekonaniu, że żyje w świecie idealnym, w któ-

rym każdy ma równe szanse na zwycięstwo.

Tymczasem w świecie, w którym przyszło nam 

żyć, tak niestety nie jest, a składa się na to wiele 

czynników. Jednym z nich jest tzw. „szklany su-

fit”, który pozwala kobietom widzieć nieograni-

czone wręcz możliwości awansu, ale rzeczywi-

stość korporacyjna często sprowadza je na ziemię, 

bo struktura i zwyczaje organizacji po prostu pro-

mują mężczyzn. Innym czynnikiem jest tzw. „lep-

ka podłoga”, o której w eseju umieszczonym w ni-

niejszym raporcie pisze Sylwia Chutnik. To we-

wnętrzne ograniczenia, które nie pozwalają kobie-

tom z odpowiednią determinacją walczyć o swoje.

Ranking 20 najbardziej wpływowych kobiet 

w polskiej branży płatniczej, do którego lektury 

niniejszym zapraszam, ma na celu z jednej strony 

zachęcić decydentów w korporacjach, by przyj-

rzeli się zasadom obowiązującym w ich organi-

zacjach. Czy aby na pewno wszystkich pracowni-

ków, niezależnie od płci, obowiązują te same re-

guły wynagradzania i premiowania? Czy wszyscy 

mają takie same szanse zaprezentowania swoich 

możliwości i awansu? Warto to przeanalizować 

i w razie konieczności wprowadzić zmiany. Te fir-

my, które stworzą kobietom odpowiednie warun-

ki rozwoju, mogą na tym skorzystać. 

Ranking pokazuje przykłady świadczące o tym, 

że jeśli pozwoli się paniom realizować w peł-

ni w ich macierzystych firmach, nie zatrzymują 

się, tylko dążą ku celom położonym jeszcze wyżej 

i dalej. Ma zachęcać kobiety do podniesienia gło-

wy i odważniejszego artykułowania swoich zalet, 

doświadczenia i umiejętności.

Ranking 20 najbardziej wpływowych kobiet 

w branży płatniczej powstał w oparciu o autorską 

metodykę Cashless. Redakcja wytypowała nazwi-

ska jej zdaniem wyróżniających się w branży płat-

niczej pań zajmujących mniej lub bardziej ekspo-

nowane stanowiska. Następnie do głosowania na 

najbardziej wpływowe kobiety zaproszonych zo-

stało kilkudziesięciu uznanych specjalistów, eks-

pertów i managerów o ugruntowanej pozycji 

w świecie płatności elektronicznych. W ten spo-

sób udało się przygotować listę zawartą w niniej-

szym raporcie. Ranking to projekt cykliczny. Na-

stępna edycja już za rok. Liczę, że dzięki m.in. tej 

inicjatywie, firmy z branży płatniczej będą aspi-

rować do roli liderów we wprowadzaniu zawodo-

wego równouprawnienia płci, a w przyszłym roku 

na liście wpływowych kobiet znajdzie się jeszcze 

więcej nazwisk.

Chcemy pomóc 
kobietom oderwać się  
od „lepkiej podłogi”  
i przebić „szklany 
sufit”

Jacek  
UryniUk
RedaktoR naczelny 
cashless
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Niższe zarobki, mniejsza szansa na objęcie pre-

stiżowych stanowisk, jawna dyskryminacja. To, 

co wydaje się na wyciągnięcie ręki, znajduje się 

poza naszymi możliwościami. Jednak z czasem 

zaczęłam przyglądać się innemu zjawisku – „lep-

kiej podłodze”. Oznacza ono, że kobietom bra-

kuje pewności siebie, co skutkuje tym, że często 

nawet nie próbują zmienić swojej sytuacji zawo-

dowej. Nie wierzą w swoje możliwości, czując jed-

nocześnie, że „nie zasłużyły”. Ich skromność nie 

poparta jest faktami: są lepiej wykształcone, do-

skonale radzą sobie z multitaskingiem, czyli wie-

lozadaniowością, i są niesłychanie ambitne. Skąd 

więc przekonanie o swojej słabości? Według mnie 

bierze się ono z wychowywania do bycia cichut-

ką myszką. Taką, co to jak nie poproszą, to się nie 

odezwie. Jak nie pochwalą, to nie uwierzy, że jest 

dobra. A nawet jeśli docenią, to zaraz zaprzeczy, 

że przecież to nie jej zasługa, bo „udało” się nie-

chcący. Tu nie ma jednak żadnego przypadku, to 

zdj. Marcin Łobaszewski

Odlepmy się 
od podłogi

Jeszcze kilka lat temu jako największy problem kobiet w sferze zawodowej 
wskazałabym „szklany sufit”. sformułowanie oznacza, że pozornie tylko niebo 
stanowi granice naszych marzeń, ale w praktyce oznacza, że ścieżka kariery 

jest ograniczona. 

Sylwia  
chUtnik
pisaRka, dziennikaRka, 
dziaŁaczka spoŁeczna

ciężka praca okupiona najczęściej wyrzeczeniami 

i nieprzespanymi nocami, często również walką 

z różnymi stereotypami. Zmagają się z nimi pra-

cownice różnych firm i zawodów, jednak w przy-

padku „męskich” zawodów jest to szczególnie 

widoczne. Przypisywanie płciom cech charak-

terologicznych jest krytykowane również przez 

różne branże, w tym finansową, ale nadal moc-

no się trzyma. Słychać to w codziennych roz-

mowach, jeśli kobieta zajmuje tradingiem, asset 

managementem czy ryzykiem – dziedzinami ko-

jarzonymi głównie z męską domeną. 

Pytanie: czy zatem kobiety nie mogą zajmować 

odpowiedzialnych stanowisk, bo im się to unie-

możliwia, czy też same nie widzą się w tej roli? 

Wiele z nich podkreśla, że mityczne „work and 

life balance” jest niemożliwe, ponieważ trudno 

jest zaplanować łączenie życia prywatnego i rodz-

innego z zawodowym. Nawet przy doskonałej lo-

gistyce dnia codziennego pojawiają się niezapla-
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nowane sytuacje. Poza tym społeczna presja jest 

nadal spora. Mimo zmian w naszej obyczajowości 

i postrzeganiu matek również w kontekście zawo-

dowym, to jednak na kobietach spoczywa odpo-

wiedzialność pełnienia funkcji opiekuńczych (za-

równo nad dziećmi, jak i innymi członkami ro-

dziny, w tym chorymi rodzicami czy teściami). 

Czyli na okładce pisma kolejna sexy mama, ale 

w domu bałagan, jeśli nie posprząta go pracująca 

na dwóch etatach gospodyni. Wyjściem z impa-

su i próbą pogodzenia ról społecznych miało być 

wprowadzenie elastycznych form zatrudniania, 

czemu miał sprzyjać rozwój cyfryzacji.

Wydaje się, że miejsca aktywności zawodowej 

jutra to organizacje o bardzo małej grupie pra-

cowników zatrudnionych na pełen etat, pracu-

jących w biurze, podczas gdy cała reszta pracu-

je na krótkoterminowych kontraktach, pracując 

w domu lub przychodząc do biura tylko po to, 

by wykonać określone projekty. Dla kobiet może 

mieć to jednak taki skutek, że ich wszelką aktyw-

ność zamknie się w czterech ścianach. Praca, któ-

rą wykonują na rzecz rodziny (opieka nad dzieć-

mi i gospodarstwem domowym), siłą rzeczy od-

bywa się w sferze zamkniętej. Jeśli dołączymy do 

tego pracę zarobkową, kobieta nie będzie prak-

tycznie opuszczała miejsca zamieszkania. Istnieje 

więc zagrożenie izolacji i wykluczenia.

Trzeba również zwrócić uwagę na fakt, że o ile 

zmiany społeczne w postrzeganiu równego za-

angażowania płciowego w kwestie domowe trwa-

ją od dziesięcioleci, o tyle rynek pracy reaguje na 

nie powoli. 

Skutkiem takich ograniczeń może być sytu-

acja, kiedy, nawet jeśli kobiecie pozwoli się na ela-

styczne formy pracy, nie zmieni się mentalności 

pracodawców.

Należy również zastanowić się nad samym po-

dejściem kobiet do pracy niepełnej lub domowej. 

W badaniach opublikowanych przez londyńską 

firmę badającą opinię publiczną Mori prawie po-

łowa respondentów uważa, że największą prze-

szkodą dla pracy w domu jest próba organizowa-

nia życia domowego i opieka nad dziećmi w tym 

samym czasie. Według badań prof. Danuty Duch

-Krzystoszek i prof. Anny Titkow tylko 22% kobiet 

szefów nie jest zainteresowanych tym, gdzie ich 

pracownicy wykonują swoje obowiązki, podczas 

gdy 41% mężczyzn twierdzi, że jest im to obojętne. 

Tylko 24% kobiet uważa, że elastyczny czas pracy 

i możliwość pracy z domu wpływają na wzrost sa-

tysfakcji z pracy. Tymczasem dla 40% mężczyzn 

jest to istotny czynnik zadowolenia z wykonywa-

nej pracy.

Niezależnie jednak od charakteru wykonywa-

nej pracy pewnych procesów nie da się zahamo-

wać procesów emancypacyjnych, choćby nawet 

najbardziej konserwatywne „męskie kluby” pró-

bowały podważać kobiece kompetencje. Widać to 

wyraźnie w ostatnich raportach badających sy-

tuację pracownic w branżach zdominowanych 

przez panów (np. „Kobiety w męskich zawodach” 

dr Justyny Pokojskiej czy „Diversity Matters” fir-

my McKinsey – oba z 2018 roku). W raportach wi-

dać również pokłosie wprowadzenia mniej więcej 

dekadę temu wielu rozwiązań, w tym specjalnych 

szkoleń i programów skierowanych na wzmoc-

nienie pozycji kobiet w branżach finansowych, 

informatycznych i technicznych. Nauka nie po-

szła w las, a wręcz rozbudziła ambicje kobiet, żeby 

rozwijać się i sięgać po coraz wyższe stanowiska 

(i coraz wyższe pensje). 

Wydaje się jednak, że moje początkowe pyta-

nie o przyczynę nadal nierównej sytuacji płci na 

rynku pracy, może mieć tylko jedną odpowiedź: 

nawet najlepszy kodeks pracy czy dobre prakty-

ki w firmie nie rozprawią się ze stereotypami. To 

kobiety, odklejając się od lepkiej podłogi, mogą 

rozbić szklany sufit nad ich głowami. Nie muszą 

jednak robić tego siłą: wystarczą ich kompetencje 

i pracowitość. Pod ich naporem dokonują się już 

zmiany, wystarczy spojrzeć choćby na listę nomi-

nowanych kobiet.
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W mojej wieloletniej praktyce menedżerskiej 

kompetencje nigdy nie miały płci. W Mastercard 

uważamy, że kobiety i mężczyźni powinni mieć 

równy dostęp do możliwości rozwoju, jakie ofe-

ruje pracodawca. Zdaję sobie jednak sprawę, że 

firm takich jak Mastercard, gdzie wspieranie róż-

norodności i równości jest elementem strategii od 

ponad 10 lat, nie ma jeszcze wiele na polskim ryn-

ku, dlatego musimy o tym dyskutować, dzielić się 

najlepszymi praktykami i działać na rzecz rów-

ności i większej obecności kobiet – liderek w biz-

nesie. 

Wspólnie z innymi członkami klubu Cham-

pions of Change, klubu prezesów wiodących firm 

z różnych branż w Polsce, zobowiązaliśmy się do 

podjęcia konkretnych działań na rzecz wsparcia 

kobiet, bo to najwyższy czas na kolejny krok, czyli 

wsparcie kobiet w środowiskach pracy przez męż-

czyzn-liderów. W ramach działalności klubu po-

dejmujemy działania, by standardem było jasne 

Branża finansowa potrzebuje  
więcej liderek

Gdy jestem pytany o moje podejście do wspierania rozwoju kobiet w miejscu 
pracy oraz wyrównywania szans, często przychodzi mi do głowy refleksja, że ten 

obszar w ogóle nie powinien podlegać tego typu rozważaniom.

BartoSz  
ciołkowSki
dyRektoR GeneRalny  
polskieGo oddziaŁu  
MasteRcaRd euRope

określanie ścieżki kariery i wpisywanie w nią urlo-

pów macierzyńskich, szersze wykorzystywanie 

urlopu rodzicielskiego przez mężczyzn i wprowa-

dzanie elastycznych form pracy dla rodziców. Naj-

lepszym przykładem, że takie inicjatywy przy-

noszą realne korzyści, są efekty działań Klubu 

w Australii. W ciągu 10 lat 68% należących do Klu-

bu organizacji osiągnęło równowagę, jeśli chodzi 

o liczbę mężczyzn i kobiet na kluczowych stano-

wiskach. To kierunek, w którym również w Polsce 

powinniśmy podążać. Zwłaszcza, że badania po-

twierdzają, iż firmy, w których kobiety są liczniej 

reprezentowane w zarządach, mają lepsze wyniki 

finansowe i sprzedażowe. Biznes nie może zatem 

dłużej pozwalać sobie na pomijanie 50% potencjal-

nych menedżerów-kobiet, które są tak samo lub 

wręcz lepiej wykształcone i przygotowane do wy-

konywania obowiązków zawodowych. Firmy, któ-

re nie wykorzystują potencjału kobiet w dłuższej 

perspektywie po prostu przegrają ekonomicznie.
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Ranking 20 najbardziej wpływowych kobiet 

w polskiej branży płatniczej to świetna inicjaty-

wa i najlepszy dowód na to, że w polskim bizne-

sie zachodzi pozytywna zmiana. Wśród pań, któ-

re znalazły się w zestawieniu są niezwykłe kobie-

ty, świetne liderki, które odniosły sukces i pomo-

gły w tym swoim firmom. Tym, co je łączy, jest 

odwaga, profesjonalizm i nieustanna chęć roz-

woju. Wszystkim i każdej z nich z osobna gorąco 

gratuluję! Ich historie są doskonałą inspiracją dla 

wszystkich. 
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Pełni funkcję dyrektora ds. projektów strategicznych 
w mBanku. Jest doświadczoną menedżerką w banko-
wości detalicznej z ponad dwudziestoletnią praktyką 
w obszarze kart, bankowości transakcyjnej i innowacji 
płatniczych. Współtworzyła mBank, pierwszy wirtualny 
bank w Polsce obsługujący obecnie ponad 5,7 mln klien-
tów na terenie Polski, Czech i Słowacji. 

Uczestniczy w inicjatywach rynkowych w obszarze 
rozwoju płatności bezgotówkowych, innowacji oraz cy-
fryzacji. Laureatka medalu im. Kopernika za zasługi dla 
sektora bankowego. Jest członkiem rady Fundacji Pol-
ska Bezgotówkowa oraz doradczynią Visa Inc. Pełni też 
funkcję przewodniczącej Rady Wydawców Kart Banko-
wych przy Związku Banków Polskich. 

Joanna Erdman ukończyła Wydział Zarządzania Uni-
wersytetu Łódzkiego oraz studia podyplomowe w Szko-
le Głównej Handlowej na kierunku Przywództwo w inno-
wacjach. Posiada tytuł Master of Business Administra-
tion (MBA) Polsko-Amerykańskiego Centrum Zarządza-
nia oraz University of Maryland. 

20 najbardziej wpływowych kobiet

w polskiej branży płatniczej

1   
JOanna  
ERdman

 
Obecność w znamienitym gronie 20 najbardziej wpływo-
wych kobiet branży płatniczej to bardzo miłe wyróżnienie. 
Szczególnie, że znalazły się w nim osoby, które bardzo ce-
nię nie tylko jako sprawne menedżerki, ale również jako oso-
bowości. Poza odwagą i konsekwencją w działaniu, otwar-
tością na zmiany oraz wysoką etyką w biznesie łączy nas 
jedna ważna cecha – PASJA. To właśnie pasja sprawia, że 
nawet długa i wyboista droga, która prowadzi do wymarzo-
nego celu jest zawsze ekscytującą przygodą. 
Od lat noszę w portfelu ulubiony cytat z wypowiedzi Tho-
masa Edisona:
„Nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim życiu. 
Wszystko co robiłem, to była przyjemność.” 
Robienie tego, co sprawia przyjemność jest dla mnie jedną 
z największych tajemnic sukcesu zawodowego i osobistego. 
Największą nagrodą za poświęcony czas i wysiłek jest po-
czucie, że zmieniam świat na lepsze i codziennie widzę pozy-
tywne efekty tych zmian dla innych.
Tego życzę każdemu, kto poszukuje własnej drogi zawodowej. 

  JOanna ERdman
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20 najbardziej wpływowych kobiet

dyrektor ds. rozwoju rynku w polskim oddziale master-
card Europe. W mastercard odpowiada za pion rozwo-
ju akceptacji kart płatniczych i kontakty biznesowe ze 
sprzedawcami detalicznymi, agentami rozliczeniowy-
mi, instytucjami samorządowymi i administracją pu-
bliczną. Dołączyła do firmy w 2000 r. jako Technology 
Account Manager i zajmowała się wówczas wdrożeniem 
nowych produktów i usług na polskim rynku. Nadzoro-
wała także w Polsce połączenie Europay International 
z Mastercard Worldwide w zakresie licencji, umów, pro-
duktów, systemów i platform technologicznych. Później, 
już jako Senior Account Manager, była odpowiedzialna 
za rozwój biznesu i współpracę z większością polskich 
banków. Brała również udział we wprowadzaniu kart 
World Mastercard, płatności zbliżeniowych, mobilnych 
i budowaniu programu lojalnościowego World Master-
card Rewards. 

Wcześniej pracowała w Pekao jako ekspert w depar-
tamencie bankowości detalicznej oraz w Invest Banku 
jako dyrektor departamentu bankowości elektronicz-
nej. Odpowiadała tam za opracowanie oraz wdrożenie 
wielu strategii, w tym n.in. portfela produktów depo-
zytowych, kart płatniczych, rozwoju sieci bankomatów 
i oferowanych w nich usług dodatkowych, kanałów ban-
kowości elektronicznej.

Kamila Kaliszyk jest absolwentką Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Szczecinie, gdzie studiowała ekonomię. 
Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu banko-
wości, marketingu i zarzadzania firmą. Z pasją angażuje 
się w liczne inicjatywy i działa na rzecz wspierania kobiet 
w biznesie, m.in. prowadząc jako liderka polski oddział 
globalnego programu Mastercard Women Leadership 
Network.

2   
Kamila  
KaliSzyK

 
Całym sercem wspieram takie inicjatywy, jak ten ranking 
i mocno gratuluję każdej kobiecie, która się z w nim znalazła. 
Chciałoby się zawołać: kobiety wyjdźcie z cienia i uwierzcie 
w siebie, bo macie bardzo dużo do zaoferowania! A ten ran-
king jest tego najlepszym dowodem. 
W ciągu mojej wieloletniej kariery miałam wiele okazji, żeby 
obserwować kobiety i mężczyzn w pracy i jestem przekona-
na, że naturalne cechy dające przewagę kobietom jako me-
nedżerkom, to m.in. łatwe nawiązywanie kontaktów i pod-
trzymywania relacji, duża intuicja, umiejętność dzielenia 
się władzą, czy przedkładanie współpracy nad rywalizację, 
co pozwala doskonale korzystać z zasobów zespołów. Do 
tego dochodzi bardzo dobra organizacja pracy i wyjątkowa 
umiejętność łączenia sfery zawodowej z prywatną i mamy 
doskonałą menedżerkę.
Jeśli kobieta ma wiedzę, doświadczenie i umiejętności, a nie 
wierzy we własne siły, zdecydowanie polecam programy 
networkingowe, coachingowe i mentoringowe. Dzięki nim 
można nabrać pewności siebie i wiary w to, że można się-
gnąć po najwyższe stanowiska. W uwierzeniu w siebie po-
maga także wzorowanie się i inspirowanie ikonami sukce-
su, więc gorąco zachęcam do śledzenia poczynań wszystkich 
niezwykłych kobiet, które znalazły się w tym rankingu. Pa-
trząc na nie oraz na mnogość inicjatyw zachęcających panie 
do większej aktywności zawodowej, myślę, że nadchodzą-
cy czas należeć będzie w Polsce do kobiet oraz do kobiecego 
stylu przywództwa – z korzyścią dla biznesu i całego społe-
czeństwa.
   Kamila KaliSzyK
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w polskiej branży płatniczej

Jest dyrektorem zarządzającym regionem Europy 
Środkowo-Wschodniej w organizacji Visa.

Absolwentka wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły 
Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Głów-
na Handlowa), kontynuowała naukę w Londynie.

Wielokrotnie nagradzana za wkład w rozwój płat-
ności bezgotówkowych w Polsce i wyróżniana w rankin-
gach kobiet biznesu. W 2015 r. uznana za jedną z dziesię-
ciu najbardziej wpływowych kobiet w polskim sektorze 
finansowym w prestiżowym rankingu Instytutu Inno-
wacyjnej Gospodarki pod patronatem Związku Banków 
Polskich.

Na przełomie lat 2015 i 2016 pracowała w centra-
li Visa Europe w Londynie, gdzie jako członek ścisłego 
kierownictwa tej organizacji odpowiadała za przepływ 
informacji między centralą a dyrektorami zarządzający-
mi wszystkimi regionami Visa Europe.
Podczas wieloletniej pracy w organizacji Visa była od-
powiedzialna za rozwój systemu w wielu krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej, w tym w Polsce. 

3   
małgORzata 
O’ShaughnESSy

 
W branży płatniczej przeważają mężczyźni. Jednak w cią-
gu 30 lat mojej pracy spotkałam wiele utalentowanych ko-
biet, które odniosły spektakularne sukcesy. Dla mnie kluczo-
we było działanie w zgodzie z wartościami, które wyniosłam 
z domu rodzinnego. Są to: pracowitość i determinacja, am-
bicja, wiara w siebie i odwaga. Istotne jest to, by nie podda-
wać się w obliczu różnych wyzwań, których jest tym więcej, 
im większą ponosimy odpowiedzialność. Warto otaczać się 
samodzielnymi, zmotywowanymi współpracownikami, od 
których również można się uczyć.
Nigdy nie zrezygnowałam z rodziny. Łącząc życie prywat-
ne z karierą zawodową chciałam pokazać moim córkom, że 
warto stawiać sobie wysoko poprzeczkę i pracować nad 
charakterem. Obie z wyróżnieniem ukończyły uniwersytety 
w Cambridge, Londynie i w Paryżu. Jedna z nich jest obecnie 
na stażu w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO w Brukse-
li, druga natomiast w UN Women w Nowym Jorku. W wycho-
waniu tych wspaniałych, młodych kobiet, nieoceniona była 
pomoc mojego męża. Teraz z poczuciem pełnego spełnienia, 
mogę przejść do kolejnego etapu zawodowego. 

  małgORzata O’ShaughnESSy
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4  BaRBaRa BORgiEł–CuRy 

5  JOanna SEKlECKa

Jest sekretarzem Rady nadzorczej Pol-
skiego Standardu Płatności (operator 
Blika) oraz dyrektorem Centrum agi-
le Bankowość Codzienna Pion Bankowo-
ści detalicznej w ing Banku Śląskim. Od 
1 stycznia 2017 r. odpowiada za obszar 
kont, płatności w tym mobilnych i kart 
płatniczych dla klientów indywidualnych. 
Współpracuje też z integratorami oraz 
organizacjami płatniczymi.

W latach 2014–2016 była dyrektorem 
Programu Next Generation of Banking. 
W tym czasie zajmowała się wdrożeniem 
nowego systemu bankowości internetowej 
oraz mobilnej dla klientów detalicznych.

Od 2010 r. zajmowała stanowisko dy-
rektora departamentu detalicznych pro-
duktów płatniczych i kart, następnie de-
partamentu rachunków, kart i płatności. 
W tym okresie bank wprowadził do oferty 

pierwszą kartę zbliżeniową, pierwszy ban-
komat zbliżeniowy w Polsce oraz możli-
wość dokonywania szybkich przelewów 
Express Elixir. Jest sekretarzem Rady Nad-
zorczej Polskiego Standardu Płatności.

Wcześniej Barbara Borgieł-Cury zdo-
bywała doświadczenie w obszarze pro-
duktów depozytowych oraz sieci sprzeda-
ży detalicznej, gdzie odpowiadała m.in. za 
usprawnienia i efektywność procesów. Re-
prezentowała ING Bank Śląski w pracach 
Grup Roboczych w NBP oraz ZBP w zakre-
sie płatności i kart.

Barbara Borgieł-Cury jest absolwent-
ką Akademii Ekonomicznej w Krakowie 
(obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Wol-
ny czas spędza z rodziną, czyta i podróżuje. 
Namiętnie ogląda Netfliksa, a gdy pogoda 
sprzyja – żegluje.

Prezes zarządu eService odpowiedzialna 
za obszar CEE. Karierę w eService rozpo-
czynała w 2004 r. od stanowiska dyrekto-
ra departamentu finansów i księgowości, 
a następnie dyrektora zarządzającego 
częścią biznesowo-operacyjną. Po sied-
miu latach została wiceprezesem eServi-
ce. Na tym stanowisku odpowiadała za 
biznesowe i finansowe aspekty funkcjo-
nowania firmy, a w 2014 r., koordynowała 
proces przekształcenia spółki połączony 
z wejściem w skład notowanej na NASDAQ, 
międzynarodowej grupy EVO Payments, 
w której objęła stanowisko generalnego 
menedżera na Polskę. W październiku 2017 
r. została powołana na stanowisko prezesa.

Jest absolwentką Szkoły Głównej Han-
dlowej w Warszawie i studiów doktoranc-
kich na kierunku zarządzania. Ukończyła 
też elitarny Stanford Executive Program, 
prowadzony przez Stanford University 
Graduate School of Business dla najwyż-
szej kadry zarządzającej. Pracowała m.in. 
w branżach: gier komputerowych, doradz-
twa i audytu. Jest znaną postacią branży 
bezgotówkowej, wielokrotnie honorowaną 
nagrodami i wyróżnieniami, wśród których 
wymienić można tytuł Ekspertki Fintech 
roku 2017 czy nagrodę eDukat przyznaną 
dla Osobowości Roku Świata Bezgotówko-
wego 2018, podczas VI Cashless Congres. 
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6  ElżBiEta BuRliga

7  JOanna PiEńKOWSKa-OlCzaK

Jest dyrektorem do spraw rozwoju rynku 
biznesu w First data Polska. Odpowiada 
za współpracę z największymi partnerami 
spółki a specjalizuje się w rozwiązaniach 
opartych o urządzenia bezobsługowe 
oraz w usługach kierowanych do sektora 
publicznego.

Może pochwalić się sukcesami na ryn-
ku rozwiązań płatniczych dla smart city. 
Wśród najważniejszych zrealizowanych 
w tej dziedzinie projektów należy wymienić 
systemy biletowe we Wrocławiu, Bydgosz-
czy oraz programy pilotażowe w Gdańsku 
i Katowicach, w których karta płatnicza jest 
nośnikiem informacji o zakupionym bile-
cie. Koordynowała udział First Data Pol-
ska w programie upowszechnienia płatno-
ści bezgotówkowych w jednostkach admi-
nistracji publicznej.

W pracy motywuje swój zespół współ-
pracowników do nowatorskich przed-
sięwzięć. W branży zdominowanej przez 
mężczyzn sukcesy Elżbiety Burligi nabie-
rają dodatkowego wydźwięku, dlatego za-
chęca inne kobiety do odważnego włącza-
nia się w projekty techniczne, do nauki po-
przez doświadczenie i praktykę. Jak mówi: 
„Różnorodność jest siłą zespołów, więc 
bądźmy ich częścią”.

Jest absolwentką wydziału Turysty-
ki krakowskiej Akademii Wychowania Fi-
zycznego i Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie, na którym ukończyła studia 
podyplomowe z zakresu coachingu w biz-
nesie. Jej ulubiony sport to narciarstwo. 
Jest mężatką, ma dwie córki.

zajmuje stanowisko Country manage-
ra Payu Poland od kwietnia 2017 roku. 
Wcześniej była dyrektorem ds. produk-
tów i usług płatniczych. Ma ponad osiem-
nastoletnie doświadczenie w branży płat-
niczej. W PayU odpowiada za wszystkie 
inicjatywy handlowe, jak również za zarzą-
dzanie budżetem Krajowego Programu 
Operacyjnego, współpracę z Visa i Master-
card oraz wsparcie przy wdrażaniu pro-
duktów umożliwiających dokonywanie 
płatności bezgotówkowych. Ponadto jest 
odpowiedzialna za rozwój usług finanso-
wych PayU. 

Dołączyła do PayU w maju 2011 r. Wcze-
śniej przez 14 lat pracowała w banku BZ 
WBK (Grupa Santander), odpowiadając za 
ofertę produktową banku oraz segment 
kart płatniczych.

Jest absolwentką Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu. Ukończyła studia na 
kierunku Bankowość. Posiada Certyfikat 
w Zarządzaniu Kartami Kredytowymi, któ-
ry zdobyła na uczelni IFS. 

Prywatnie jeździ na nartach, żegluje 
i pasjonuje się podróżami oraz lubi robić 
zakupy online.
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8  EWa BEREŚniEWiCz-KOzłOWSKa

9  KataRzyna Fatyga

Jest prezesem spółki Cardera. Karierę 
zawodową rozpoczynała w połowie lat 
70-tych. Od 1995 r. do 1997 r. pracowa-
ła w centrali Banku gdańskiego a później 
w Big Bank gdańskim, gdzie zajmowa-
ła się projektem ujednolicania kartowych 
systemów bankowych. Od 2002 r. w Banku 
Millenium w Gdańsku uczestniczyła w pra-
cach departamentu informatyki w wydzia-
le kart bankowych. Od 2006 r. w Towarzy-
stwie Finansowym SKOK, w tym przez dwa 

lata zasiadała w zarządzie tej instytucji. 
Pełniła funkcję prezes m.in. spółek eCard 
i Aplitt.

Ukończyła Politechnikę Gdańską na 
Wydziale Elektroniki, uzyskując tytuł ma-
gistra inżyniera elektroniki w specjaliza-
cji automatyka i maszyny matematyczne. 
W 1997 r. została także absolwentką pody-
plomowego studium Gdańskiej Akademii 
Bankowej. 

Była dyrektor generalna diners Club Pol-
ska. Od marca 2018 r. pracuje w struk-
turach międzynarodowych diners Club. 
Odpowiada za zarządzanie relacjami z klu-
czowymi partnerami oraz rozwój bizne-
su Diners Club International i Discover Fi-
nancial Services w Europie Centralnej 
i Wschodniej. W Diners Club Polska prze-
szła przez wszystkie szczeble kariery. Jako 
pierwszy pracownik firmy, w 1998 r., two-
rzyła jej biuro i wdrażała standardy obsłu-
gi klienta. Odpowiadała za realizację pro-
cedur reklamacji i account management, 
a następnie współpracę z bankami i kor-
poracjami oraz adaptowanie umów na po-
trzeby największych klientów i partnerów. 
Przez 5 lat pełniła funkcję dyrektor sprze-

daży i marketingu, współtworzyła strate-
gię Diners Club Polska oraz dbała o sta-
łe poszerzanie sieci sprzedaży i akceptacji 
kart. Na czele organizacji stanęła w 2015 r.
Przez lata konsekwentnie budowała po-
zycję Diners Club w Polsce. Doskonale zna 
mechanizmy rynku kart płatniczych oraz 
potrzeby i oczekiwania klientów. 

Z wykształcenia jest historykiem, ab-
solwentką Uniwersytetu Warszawskie-
go. Jak mówi, znajomość historii pozwala 
śmiało patrzeć w przyszłość i podejmować 
trafne decyzje. Pasjonuje się kulturą an-
tyczną i historią starożytną, a także sztu-
ką kulinarną. Jest mężatką i mamą 19-let-
niej Zuzanny.



w polskiej branży płatniczej

15

10  mOniKa gRaBOWSKa 

11  Janina haRaSim

Jest ekspertem w dziedzinie rozwoju biz-
nesu z szeroką znajomością rynku kart 
płatniczych w Polsce. Specjalizuje się 
w zarządzaniu sieciami sprzedaży, two-
rzeniu rozwiązań finansowych dla klien-
tów oraz budowaniu strategii komuni-
kacyjnej i sprzedażowej firm sektora 
finansowego. 
Wiedzę w zakresie zagadnień finanso-
wych zdobywała studiując w akade-
mii Ekonomicznej w Krakowie i Wyższej 
Szkole Bankowości i ubezpieczeń w War-
szawie. Kolejnym etapem były studia po-
dyplomowe „Psychologia zmian postaw 
i zachowań” organizowane przez uniwer-
sytet Warszawski oraz „CSR-Strategia 
odpowiedzialnego biznesu” prowadzone 
przez akademię leona Koźmińskiego.

Monika Grabowska związana jest z ryn-
kiem finansowym od blisko 30 lat. Karierę 
zaczynała w bankowości: BGK, Kredy Bank, 
PBK, BPH, PKO BP. Od 2007 roku pracowa-
ła w Diners Club na stanowisku zastępcy 
dyrektora ds. sprzedaży i marketingu, póź-
niej była odpowiedzialna za wdrażane pro-
dukty i rozwój firmy. Od kwietnia 2018 roku 
jest dyrektorem ds. sprzedaży i produktów 
w fundacji Polska Bezgotówkowa, gdzie 
dba o rozwój Programu Wsparcia Obrotu 
Bezgotówkowego. 

Po pracy gotuje i smakuje kuchnię we-
getariańską. Jej pasją jest czytanie książek 
sensacyjno-kryminalnych. Dużo podróżuje 
najchętniej po Azji i Holandii, gdzie aktual-
nie studiuje jej córka. 

Profesor nauk ekonomicznych i profesor 
zwyczajny w Katedrze Bankowości i Ryn-
ków Finansowych uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach. Jest autorką lub 
współautorką ponad 140 publikacji na-
ukowych, w tym m.in. dziewięciu mono-
grafii: Bankowość detaliczna w Polsce, 
Współczesny rynek płatności detalicz-
nych – specyfika, regulacje, innowacje, 
Europe: the Shift from Cash to non-Ca-
sh transactions oraz licznych artykułów 
publikowanych m.in. w czasopismach 
„Bank i Kredyt”, „Bank”, „Journal of in-
novation management”, „gazeta Banko-
wa” czy”marketing i Rynek”. W ostatnich 
latach jej badania koncentrują się na za-
gadnieniach obrotu bezgotówkowego 
i funkcjonowania rynku płatności deta-
licznych oraz pojawiających się na nim in-
nowacji.

W latach 2012-2016 pełniła funkcję Pro-
rektora ds. Nauki, Badań i Rozwoju Ka-

dry Akademickiej na Uniwersytecie Eko-
nomicznym w Katowicach. Od 2011 r. jest 
członkiem Komitetu Nauk o Finansach 
Polskiej Akademii Nauk, a od 2015 r. człon-
kiem Prezydium Komitetu. Od 2005 r. do 
2017 r. była wiceprezesem Oddziału Pol-
skiego Towarzystwa Ekonomicznego w Ka-
towicach. Ponadto reprezentuje Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Katowicach w Koali-
cji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mi-
kropłatności. 

Od 2015 r. jest członkiem Rady Nad-
zorczej oraz Komitetu Audytu Pekao Ban-
ku Hipotecznego. W uznaniu szczególnych 
zasług w budowie i rozwoju sektora banko-
wego w Polsce w 2016 r. Związek Banków 
Polskich uhonorował ją Medalem Mikołaja 
Kopernika.

Jest mężatką i ma trzy córki. Interesuje 
się psychologią, jej pasją są podróże i spor-
ty zimowe. 
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12  halina KaRPińSKa

13  anna maJ

Od wielu lat jest związana z Bankiem mille– 
nnium. Pracę w tej instytucji rozpoczę-
ła w 2002 r. jako specjalistka w departa-
mencie marketingu Prestige, a następnie 
w departamencie bankowości interneto-
wej. W kolejnych latach kierowała zespo-
łem zarządzania stroną internetową. Od 
2010 roku była także odpowiedzialna za 

stworzenie, rozwój i standardy w obsza-
rze UX i UI. W maju 2018 r. objęła stanowi-
sko dyrektora departamentu bankowości 
elektronicznej w Banku Millennium. Jest 
członkiem Rady Nadzorczej Polskiego 
Standardu Płatności.

Ukończyła studia na Uniwersytecie 
Warszawskim.

Obecnie jako Fintech leader w PwC od-
powiada za budowanie strategii oraz two-
rzenie modeli współpracy między banka-
mi i partnerami Fintech, w szczególności 
w ramach projektów Open Banking. 

Posiada 19 lat doświadczenia zawo-
dowego w sektorze usług płatniczych 
i bankowych (Citigroup, T-Mobile, mBank). 
Wprowadziła na rynek jedną z pierwszych 
bramek płatniczych online, jak również 
portfel cyfrowy w regionie CEEMEA oraz 
pierwszą aplikację bankowości mobilnej 
w Polsce. Brała udział w tworzeniu między-
operatorskich projektów płatności mobil-
nych. Zarządzała także agentem rozlicze-
niowym PayTel. 

Jest ekspertem Europejskiej Rady In-

nowacji (EU EIC) w programie „SME In-
strument” finansującym innowacyjne 
przedsięwzięcia technologiczne. Anga-
żuje się w projekty wspierające różnorod-
ność w biznesie – Ambasadorka Europe-
an Women Payments Network. Zasiada 
w radach nadzorczych spółek płatniczych 
w Polsce i za granicą. Doradza start-upom 
(PwC Collider) oraz przedsiębiorcom spo-
łecznym, m.in. w ramach Ashoka, a wcze-
śniej w ramach Koalicji Prezesi Wolonta-
riusze. Jest prelegentką na międzynaro-
dowych konferencjach branżowych i eks-
pertką Forum Technologii Bankowych przy 
Związku Banków Polskich. Zasiadała w Pre-
zydium Koalicji na rzecz Rozwoju Obrotu 
Bezgotówkowego. 

14  mOniKa KRól 

Wiceprezes Polskiego Standardu Płat-
ności. ma kilkunastoletnie doświadcze-
nie w branży finansowej oraz bogate 
doświadczenie jako przedsiębiorca, in-
westor, a także doradca do spraw mar-
ketingu i strategii firm z sektora handlu 
B2C. W latach 2011–2014 pełniła funkcję 
dyrektora zarządzającego w BPh odpo-
wiadając za obszar komunikacji marke-
tingowej i PR. W latach 2006–2011 pełni-
ła funkcję dyrektora marketingu w Fortis 

Banku, a po fuzji z BnP Paribas Polska 
przejęła funkcję dyrektora marketingu 
i komunikacji korporacyjnej grupy BnP 
Paribas w Polsce. 

Swoją karierę w bankowości Monika Król 
rozpoczynała w Citi Handlowym, gdzie zaj-
mowała stanowisko menadżerki ds. komu-
nikacji i marketingu. Monika Król ma duże 
doświadczenie w planowaniu i realizacji 
strategii marketingowych, we wdrażaniu 
nowych produktów i strategii sprzedażo-
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15  JOlanta RyCERz

z bankowością i finansami związana jest 
od początku kariery. Pełniła funkcje me-
nedżerskie, zarządcze i doradcze w wie-
lu instytucjach finansowych m.in. w Citi-
banku, getin Banku, PKO BP, ukraińskim 
Kredobanku i allianz Bank Polska. Spe-
cjalizowała się w budowaniu procesów 
sprzedażowych i operacyjnych w banko-
wości detalicznej, private banking, hipo-
tecznej i B2B oraz budowie sieci sprzeda-
ży produktów bankowych. 
Przez ostatnie siedem lat rozwijała w First 
Data Polska współpracę z bankami i ofer-
tę produktów oraz usług płatniczych, a od 
2017 r pełniła funkcję członka zarządu fir-
my. Pod jej kierownictwem First Data Pol-

ska przeszła transformację od proceso-
ra płatności do strategicznego partnera 
i doradcy w zakresie cyfrowych rozwiązań 
płatniczych i digitalizacji usług.
Zainicjowała i nadzorowała wdrożenie in-
nowacyjnych i przełomowych produk-
tów dla instytucji finansowych, m.in. wielo-
krotnie nagradzanej platformy do obsługi 
mobilnych płatności zbliżeniowych. Jest 
inicjatorką powstania cyklu konferencji La-
boratorium Przyszłości. Aktywnie angażu-
je się w promocję i rozwój osobisty kobiet 
w biznesie.

wych oraz w zarządzaniu procesem zmiany 
w organizacji. Zarządzała również grupami 
projektowymi w ramach fuzji banków oraz 
prowadziła procesy rebrandingu i repozy-
cjonowania. 
Jest absolwentką Wydziału Prawa i Admi-
nistracji, Kierunku Zarządzanie i Marke-
ting, Uniwersytetu, im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu. Uczestniczyła także w szko-
leniach managerskich w Harvard Business 
School Executive Education i London Bu-
siness School.

16  KataRzyna maJEWSKa

Od grudnia 2015 r. jest członkiem za-
rządu Banku handlowego w Warszawie 
i nadzoruje obszar Operacji i technologii 
oraz R&d.

Karierę zawodową w sektorze finanso-
wym rozpoczęła w 1999 r. w Banku Handlo-
wym. Wcześniej, od 2008 r. pełniła funk-
cję dyrektora zarządzającego odpowie-
dzialnego za obszar administracji i logisty-
ki w Grupie PZU. Od 2018 r. jest członkiem 
rady nadzorczej KIR. Pełni funkcję wice-
przewodniczącej Forum Cyberbezpie-
czeństwa przy Związku Banków Polskich.

Katarzyna Majewska jest absolwentką 

Szkoły Głównej Handlowej i Harvard Bu-
siness School, posiada tytuł MBA Rotter- 
dam School of Management. Zasiada 
w Radzie Programowej Fundacji Młodzie-
żowej Przedsiębiorczości. Wielokrotnie re-
prezentowała Polskę na Światowym Kon-
gresie Kobiet. 

Prywatnie interesuje się światem no-
wych technologii oraz mocno angażuje 
w edukację młodzieży i inicjatywy mają-
ce na celu przyciągnięcie kobiet do bran-
ży technologicznej. Wspiera ideę różno-
rodności.
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18  maRta żyCińSKa

17  ElżBiEta WitKOWSKa-haSny

Jest doradczynią prezesa, dyrektorem 
zarządzającym pionu operacji w Bgż BnP 
Paribas. menedżerka z ponad 20-letnim 
doświadczeniem w sektorze bankowym. 
Ekonomistka z wykształcenia, ukończyła 
Queens College Cuny oraz harvard Busi-
ness School.

W swojej karierze zawodowej zrealizo-
wała wiele projektów dotyczących m.in. 
reorganizacji, fuzji, usprawnień operacyj-
nych, transformacji cyfrowej. Jest człon-
kiem Rady Nadzorczej KIR-u, była również 
członkiem Rady ds. Systemu Płatniczego 
w NBP. 

Karierę zawodową rozpoczęła w Citi-
banku w Nowym Jorku, następnie konty-
nuowała pracę w Citibank Poland. W la-
tach 2001-2006 pracowała jako dyrektor 
zarządzająca w obszarze zarządzania ja-
kością i operacjami w Raiffeisen Banku 

Polska a od 2006 r. do 2009 r. pracowała 
w Allianz Banku Polska, gdzie jako dyrektor 
operacyjna, odpowiadała m.in. za rozpo-
częcie działalności tej instytucji. W latach 
2009-2012 pracowała w mBanku na sta-
nowisku dyrektor zarządzającej ds. opera-
cji oraz była przewodniczącą rady nadzor-
czej spółki córki CERI. W tym czasie była 
również odpowiedzialna za przygotowa-
nie i realizację strategii, w tym restruktury-
zację, wdrożenie zarządzania jakością oraz 
narzędzi kontroli operacyjnej i zarządza-
nia procesami. W BGŻ BNP Paribas pracu-
je od 2013 r. Odpowiada za projekty łącze-
nia banku,  za obszar nieruchomości, digi-
talizacji cyfrowej narzędzi dla pracowników 
i HR, w tym za powstanie nowej siedziby 
Banku. 

Jest wolontariuszką w projekcie BAK-
CYL – Bankowcy dla Edukacji.

Jest dyrektorem ds. marketingu i komu-
nikacji na Europę Środkowo-Wschodnią 
w mastercard Europe. Odpowiada za stra-
tegię oraz działania marketingowe i ko-
munikacyjne na 19 rynkach Europy Środ-
kowo-Wschodniej. 

Wcześniej przez dwa lata kierowała 
działem marketingu Mastercard w Polsce, 
podejmując działania promujące firmę, na-
leżące do niej marki, rozwiązania i produk-
ty. Zajmowała się także współpracą marke-
tingową z bankami i sieciami handlowymi 
oraz odpowiadała za projekty sponsoringo-
we firmy w Polsce. 

Zanim związała się Mastercardem, przez 
siedem lat pracowała w Grupie PZU, naj-
pierw jako dyrektor ds. komunikacji marke-
tingowej, a następnie - dyrektor biura mar-
ketingu. Odpowiadała tam za komunikację, 

media, działania digital, badania marketin-
gowe oraz trade marketing, przeprowadza-
jąc m.in. strategiczny projekt odświeżenia 
marki i zmiany logo PZU. Wcześniej praco-
wała w PTK Centertel, gdzie przez kilka lat 
budowała markę Idea dla Firm, a następnie 
brała udział w rebrandingu na Orange - kie-
rowała komunikacją masową tej marki. 

Wielokrotnie zasiadała w kapitule kon-
kursu EFFIE, jest także laureatką nagro-
dy Osobowość Roku w konkursie Dyrektor 
Marketingu Roku.

Marta Życińska jest absolwentką Brock 
University w Kanadzie na kierunku marke-
ting, posiada także dyplom MBA zdobyty 
w Wyższej Szkole Zarządzania i Oxford Bro-
okes University.
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19  anna ziEntKiEWiCz

anna zientkiewicz dołączyła do zespo-
łu innova Capital w 2016 roku. Przedtem 
pracowała przez dziewieć lat w zespole 
Corporate Finance KPmg, gdzie była me-
nadżerem odpowiedzialnym za realiza-
cję projektów fuzji i przejęć, między in-
nymi w sektorach dóbr konsumpcyjnych 
oraz ochrony zdrowia. Obecnie zajmu-
je się problematyką inwestycji w sekto-
rze usług finansowych oraz usługach dla 
biznesu. Jest członkiem Rady nadzorczej 
Polskich ePłatności.

Jest absolwentką Szkoły Głównej Han-
dlowej, gdzie uzyskała tytuł magistra na 
kierunku Finanse i Bankowość. Posiada też 
tytuł CEMS Master in International Mana-
gement zdobyty w ramach studiów w ESA-
DE w Barcelonie. 

20  aliCJa żyła

Jest związana z ing od ponad 20 lat. zaj-
mowała liczne stanowiska związane z roz-
wojem produktów i procesów detalicz-
nych, zarządzaniem projektami, a także 
rozwojem i realizacją strategii biznesowej 
w zakresie oferty dla klientów bankowo-
ści detalicznej. 

W 2008 roku została powołana na sta-
nowisko dyrektora banku w pionie ope-
racji. Od tego czasu z sukcesem przepro-
wadziła szereg zmian, centralizując i opty-
malizując procesy wspierające wszystkie 

linie biznesowe banku. Wniosła ogromny 
wkład w zbudowanie systemu zarządzania 
operacyjnego ING Banku Śląskiego. Jest 
członkiem Rady Nadzorczej KIR.

Alicja Żyła jest absolwentką Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie. Jej pasją jest 
gotowanie, pieczenie ciast i robienie tor-
tów. Kibicuje, lubi oglądać sporty zespoło-
we, zwłaszcza piłkę nożną.

RedakcJa: Jacek uRyniuk i piotR dziubak, eMail: kontakt@cashless.pl
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