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Chcemy promować
ideę równości zawodowej
w najważniejszych instytucjach
polskiej branży płatniczej
JACEK
URYNIUK
redaktor naczelny
Cashless.pl

Gdy w ubiegłym roku serwis cashless.pl po raz

został więc zredukowany do minimum. Ponad-

pierwszy ogłosił ranking najbardziej wpływo-

to po wielu dyskusjach z laureatkami pierwszego

wych kobiet w polskiej branży płatniczej, spotkał

rankingu postanowiliśmy rozwinąć projekt do-

się on z dużym zainteresowaniem naszych czy-

dając do niego listę Wschodzących gwiazd bran-

telników, w tym oczywiście przede wszystkim

ży płatniczej, czyli Pań, które być może na razie

kobiet. Inicjatywa wywołała wiele pozytywnych

mają mniejsze doświadczenie zawodowe, ale do-

komentarzy, wzbudziła dyskusję w mediach spo-

strzeżono w nich potencjał, by odgrywały w świe-

łecznościowych, a sam dokument z rankingiem

cie płatności ważną rolę w najbliższej przyszłości.

został pobrany kilka tysięcy razy. Utwierdziło

W rankingu wschodzących gwiazd, podobnie jak

nas to w przekonaniu, że przedsięwzięcie, którego

w rankingu głównym, nominacje zgłaszały laure-

nadrzędnym celem jest promowanie idei zawo-

atki z poprzedniego roku. Głosowanie odbyło się

dowej równości w najważniejszych instytucjach

w sposób analogiczny jak w przypadku rankingu

branży płatniczej w Polsce, należy kontynuować

najbardziej wpływowych.

i rozwijać. Prace nad drugą edycją rankingu roz-

Chciałbym podziękować laureatkom pierwszej

poczęliśmy więc już kilka miesięcy temu, a dziś

edycji rankingu, które zdecydowały się zgłosić te-

zapraszam do zapoznania się z jej efektami.

goroczne nominacje, w tym w szczególności Jo-

W porównaniu z pierwszą edycją zmienili-

annie Erdman z mBanku, która została uznana

śmy i poprawiliśmy metodykę przygotowania

za najbardziej wpływową kobietę w branży płat-

rankingu, sprawiając, że stał się jeszcze bardziej

niczej 2019 roku. Chciałbym też podziękować

obiektywny. Prawo do nominowania kandyda-

członkom Kapituły, którzy zgodzili się uczestni-

tek otrzymały laureatki poprzedniej edycji. Zwy-

czyć w głosowaniu i wesprzeć projekt swoim do-

ciężczynię wybrała zaś w głosowaniu Kapituła, do

świadczeniem. Wreszcie podziękowania z mojej

której zaprosiliśmy kilkudziesięciu uznanych eks-

strony należą się partnerom rankingu, którzy tak

pertów branży płatniczej, w tym prezesów ban-

jak redakcja cashless.pl popierają ideę równości

ków, szefów organizacji i instytucji płatniczych

zawodowej, a więc firmom Mastercard i Visa oraz

czy innych firm działających w świecie płatności.

mBankowi. Razem możemy więcej.

Wpływ redakcji cashless.pl na wynik głosowania
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Innowacje rodzą się
z różnorodności
BARTOSZ
CIOŁKOWSKI
dyrektor generalny
polskiego oddziału
Mastercard Europe

Temat wspierania różnorodności w biznesie coraz częściej pojawia się
w debacie publicznej, między innymi dzięki inicjatywom,
takim jak ten ranking.

Z jednej strony to dobra wiadomość, ponieważ to

my czasem, że poza nimi rzeczywistość wyglą-

oznacza, że świadomość tego zagadnienia rośnie.

da inaczej. Dlatego firmy takie, jak Mastercard,

Z drugiej strony sam fakt, że nadal musimy wal-

w których wspieranie różnorodności jest częścią

czyć ze stereotypami, świadczy o tym, jak dale-

DNA, mają wręcz obowiązek opuścić czasem swo-

ko wciąż jesteśmy od świata, gdzie wszyscy, bez

ją „bańkę” i dzielić się swoimi doświadczeniami,

względu na płeć, kolor skóry czy przekonania,

by inspirować innych.

mają te same szanse, prawa i możliwości.

Jestem dumny z tego, że zobowiązania Master-

Przyszłość należy do firm, w których budowa

card do promowania różnorodności wykraczają

zespołu bazuje na jego kompetencjach. Wierzę, że

poza struktury naszej firmy. Mam zaszczyt nale-

ogromna wartość, jaka płynie z różnorodności, to

żeć do klubu Male Champions of Change, którego

zdolność do innowacji. Zderzenie różnych punk-

celem jest wspieranie kobiet w biznesie, zgodnie

tów widzenia czy stylów zarządzania może być

z założeniem, że budowanie równości musi być

niezwykle twórczą mieszanką, która jest tak bar-

wspólną inicjatywą kobiet i mężczyzn. Wiele razy

dzo potrzebna w dzisiejszym, bardzo konkuren-

widziałem uzdolnione kobiety, które nie miały

cyjnym i dynamicznym świecie biznesu. Dlatego

śmiałości sięgać dalej i wyżej. Dlatego wspólnie

firmy, które chcą odnieść sukces, nie mogą sobie

musimy budować organizacje, w których kluczo-

pozwolić na ignorowanie potencjału, jaki drze-

wi menedżerowie będą umożliwiać wykorzysta-

mie w żeńskiej połowie populacji.

nie pełni swojego potencjału każdemu pracowni-

Dużo mówi się o „bańkach”, w których na co

kowi, bez względu na płeć.

dzień funkcjonujemy i przez które nie dostrzega-

Bohaterki rankingu Cashless.pl są doskonałą

4

inspiracją dla wszystkich, nie tylko dla innych

serdeczne gratulacje! Dziękuję Wam za wasz pro-

kobiet, a ich kariery dowodem na to, że kompe-

fesjonalizm, nieustanną chęć rozwoju i determi-

tencje w połączeniu z odwagą to recepta na suk-

nację, by zmieniać nie tylko siebie, ale również

ces. Wszystkim uczestniczkom rankingu składam

świat, w którym funkcjonujemy.
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Wzmacnianie roli kobiet
to jeden z priorytetów Visa
ADRIAN
KUROWSKI
dyrektor Visa w Polsce

Dzięki globalnemu zasięgowi Visa upowszechnia standardy równościowe
wszędzie tam, gdzie rozwój człowieka – zawodowy czy osobisty
– jest w jakikolwiek sposób ograniczany ze względu na płeć. Podejmujemy
szereg działań i chętnie patronujemy inicjatywom mającym na celu wsparcie
pozycji kobiet oraz zwrócenie uwagi na ich dokonania.

Nominacje dla czterech przedstawicielek Visa

równowartość 99,9% zarobków osiąganych przez

w

mężczyzn na tych samych stanowiskach.

rankingu

najbardziej

wpływowych

kobiet

w branży płatniczej napawają nas wielką dumą.

Visa, będąc od lat oficjalnym partnerem Igrzysk

To ogromny sukces i wyróżnienie dla ekspertek

Olimpijskich, wspiera także równość i akceptację

Visa, ale także wynik prowadzonej od wielu lat

dla kobiet w sporcie. Nasza organizacja współpra-

polityki naszej firmy, w ramach której równość

cuje również z FIFA i UEFA. W ramach tego part-

płci i szacunek dla każdego człowieka mają fun-

nerstwa, Visa jest katalizatorem zmiany i przy-

damentalne znaczenie.

czynia się do rozwoju kobiecego futbolu.

Zaangażowanie Visa w działania nastawione na

Inicjatywy takie jak ranking Cashless.pl, które

women empowerment najlepiej obrazują liczby –

pokazują jak wiele kompetentnych oraz silnych

kobiety stanowią 40% naszych pracowników i 30%

kobiet kształtuje polską branżę płatniczą, sprzyja-

kadry zarządzającej. Wśród 10 członków kierow-

ją atmosferze równości i inkluzywności, nie tylko

nictwa jest 5 kobiet, w tym m.in. CEO Visa w Eu-

w polskim sektorze finansowo–technologicznym.

ropie, Charlotte Hogg. Kobiety są również dyrektorami w 7 spośród 15 kluczowych dla nas rynków na świecie. Visa od dawna przestrzega zasady równych płac, dzięki czemu kobiety otrzymują
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Najbardziej wpływowe kobiety

1
JOANNA SEKLECK A
eService

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w branżach
gier komputerowych oraz doradztwa i audytu. Karierę w eService rozpoczęła w 2004 r., jako dyrektor Departamentu Finansów i Księgowości, a następnie, jako dyrektor
zarządzająca odpowiadała za działalność biznesowo–operacyjną. W 2011 r. powierzono jej stanowisko wiceprezesa zarządu, na którym koordynowała m.in. wejście spółki w skład notowanej na NASDAQ grupy EVO Payments,
Inc. W październiku 2017 r. została powołana na stanowisko prezesa zarządu eService. Odpowiada za obszar CEE
w Grupie EVO i z sukcesami buduje pozycję firmy jako lidera polskiego rynku oraz największego agenta rozliczeniowego w Europie Środkowo–Wschodniej.
Jest znaną postacią branży płatniczej, wielokrotnie honorowaną nagrodami i wyróżnieniami, wśród których wymienić można tytuł Ekspertki Fintech roku 2017, Osobowości Roku Świata Bezgotówkowego 2018, czy Liderki Biznesu — ShEO Awards 2019. Jest zaangażowana w działalność społeczną oraz wspieranie rozwoju rynku. W styczniu
2020 r. została wybrana przewodniczącą Komitetu Agentów Rozliczeniowych skupiającego reprezentantów największych polskich przedstawicieli branży.
Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i studiów doktoranckich na kierunku zarządzania.
Ukończyła też elitarny Stanford Executive Program, prowadzony przez Stanford University Graduate School of Business dla najwyższej kadry zarządzającej.

—
Niezwykle mi miło, że ponownie znalazłam się w gronie najbardziej
wpływowych kobiet w polskiej branży płatniczej. Traktuję tę nominację
jako szczególne wyróżnienie, tym cenniejsze, że związane z inicjatywą
integrującą środowisko kobiet w branży, która często jest postrzegana
jako zdominowana przez mężczyzn.
Kolejna edycja rankingu Cashless pokazuje, że kobiety są ważną
częścią branży i z sukcesami mogą pełnić w niej kluczowe role. Przed
nami jeszcze dużo pracy i wysiłku, by obalić narosłe przez lata mity,
według których zaawansowane technologie informatyczne będące
współczesną podstawą działania firm płatniczych, są głównie męską
domeną. Jestem przekonana, że branża technologiczno–finansowa
jest ciekawa i stwarza możliwości rozwoju kariery niezależnie od płci.
Nasze grono może być tego przykładem i źródłem inspiracji dla młodych
kobiet stających przed wyborem ścieżki zawodowej. Myślę, że między
innymi dlatego powinnyśmy zachęcać je do wyboru perspektywicznego
kierunku rozwoju zawodowego, jakim jest fintech. Ma to szczególne
znaczenie na przykład w obliczu rosnących niedoborów specjalistów
IT. Cieszę się, że świadomość tego faktu jest coraz powszechniejsza.

— JOANNA SEKLECKA

branży płatniczej
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2
JOANNA ERDMAN
mBank

Visa Client Council oraz European Payment Advisory Council. Pełni też funkcję przewodniczącej Rady Wydawców
Kart Bankowych przy Związku Banków Polskich.
Joanna Erdman ukończyła Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz studia podyplomowe w Szkole
Głównej Handlowej na kierunku Przywództwo w innowacjach. Posiada też tytuł Master of Business Administration
(MBA) Polsko–Amerykańskiego Centrum Zarządzania oraz
University of Maryland.

Pełni funkcję dyrektora ds. projektów strategicznych
w mBanku. Jest doświadczoną menedżerką w bankowości
detalicznej z ponad dwudziestoletnią praktyką w obszarze
płatności, innowacji, partnerstw strategicznych oraz rozwoju nowych modeli biznesowych. Współtworzyła mBank,
pierwszy wirtualny bank w Polsce obsługujący obecnie prawie 6 mln klientów na terenie Polski, Czech i Słowacji.
Aktywnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych
inicjatywach w obszarze rozwoju płatności bezgotówkowych, innowacji, cyfryzacji oraz otwartej bankowości. Laureatka medalu im. Kopernika za zasługi dla sektora bankowego. Jest członkiem Rady Fundacji Polska Bezgotówkowa,

branży płatniczej
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3
K AMIL A K ALISZYK
Mastercard

Kamila Kaliszyk jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Szczecinie, gdzie studiowała ekonomię. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu bankowości, marketingu i zarzadzania. Aktywnie działa na rzecz wspierania
kobiet w biznesie, m.in. uczestnicząc jako liderka w globalnym programie Mastercard Women Leadership Network.

Kamila Kaliszyk jest dyrektorem ds. rozwoju rynku w polskim oddziale Mastercard. Odpowiada za pion rozwoju akceptacji płatności bezgotówkowych, rozwój biznesu i relacje z detalistami, agentami rozliczeniowymi, samorządami
oraz administracją publiczną.
Wspiera agentów rozliczeniowych w poszerzaniu akceptacji płatności kartami Mastercard o nowe branże dzięki ukierunkowanym innowacyjnym rozwiązaniom. Poprawia
ofertę sklepów i detalistów dla ich klientów. Reprezentuje
firmę jako zaufany partner strategiczny i dostawca rozwiązań dla sektora publicznego.
Kamila Kaliszyk dołączyła do Mastercarda w 2000 roku
i od tego czasu pracuje w obszarach technologii, zarządzania relacjami z klientami, bankowości i rozwoju produktu. W przeszłości była odpowiedzialna za rozwój biznesu
w większości banków działających w Polsce. Przyczyniła się
także do uruchomienia kart premium Mastercard i programu lojalnościowego World Mastercard Rewards.
Wcześniej pracowała w sektorze bankowym w Polsce
w pionach bankowości detalicznej, kart płatniczych, bankowości elektronicznej i operacji zagranicznych.

—
Mocno kibicuję inicjatywom takim, jak ranking Cashless.pl. Jego
celem nie jest stawianie nikogo na piedestale, ale inspirowanie
i dodawanie odwagi innym. W czasie mojej kariery zbyt często
spotykałam kobiety, które nie wierzyły w swoje umiejętności.
Niesłusznie! Jesteśmy równie dobrymi ekspertkami i menedżerkami,
co mężczyźni, również w obszarach takich jak finanse czy technologie.
Mam nadzieję, że historie stojące za uczestniczkami tego rankingu
będą dla innych kobiet potwierdzeniem, że warto sięgać po więcej
i odważnie realizować swoje zawodowe cele. Drogie Panie, uwierzcie
w siebie, bo macie wiele do zaoferowania!

— KAMILA KALISZYK

branży płatniczej
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4. MAŁGORZATA O’SHAUGHNESSY
Visa
Małgorzata O’Shaughnessy, doradca strategiczny, Client Engagement w Visa CEE.
Podczas wieloletniej pracy w organizacji
Visa była odpowiedzialna za rozwój płatności bezgotówkowych w wielu krajach Europy
Środkowej i Wschodniej, w tym w Polsce, która
pod jej kierownictwem stała się jednym z najbardziej innowacyjnych rynków pod względem
technologii płatniczych Visa w Europie. Na
przełomie lat 2015–2016 pracowała w centrali Visa Europe w Londynie, gdzie jako członek
ścisłego kierownictwa tej organizacji odpowiadała za przepływ informacji między centralą
a dyrektorami zarządzającymi wszystkimi regionami Visa Europe.
W 2019 r. zrezygnowała z funkcji dyrektor
zarządzającej regionem Europy Środkowo–
Wschodniej. Obecnie doradza organizacji Visa
w strategicznych kwestiach.
Małgorzata O’Shaughnessy prowadzi szeroką działalność wolontaryjną i mentoringową. Działa w Fundacji ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom oraz wspiera polskich
studentów, uczestnicząc w organizowanych

przez nich konferencjach, m.in. przez Polish
Student Society w Cambridge oraz London
School of Economics. Jest mentorką w programie Boston Consulting Group – EmpowerPL,
przewodniczącą jury Akademii EFC oraz członkiem Rady Programowej Europejskiego Kongresu Finansowego. Zasiadała w panelach dotyczących innowacji w finansach podczas licznych konferencji.
Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień,
m.in. rankingu najbardziej wpływowych kobiet w Polsce (Forbes, 2008), ranking najbardziej wpływowych kobiet w branży finansowej
(Instytut Innowacyjna Gospodarka, 2015). Jest
laureatką Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego (Związek Banków Polskich, 2017)
oraz uzyskała tytuł Osobowości Gospodarki Elektronicznej (Kongres Gospodarki Elektronicznej, 2018). Ukończyła studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna
Handlowa), kontynuowała naukę w Londynie.

5 . BARBAR A BORGIEŁ– CURY
ING
Jest sekretarzem rady nadzorczej Polskiego
Standardu Płatności (operatora Blika) oraz
dyrektorem Centrum Bankowość Codzienna Pion Bankowości Detalicznej w ING Banku Śląskim. Od 1 stycznia 2017 r. odpowiada za
obszar kont, płatności w tym mobilnych i kart
płatniczych dla klientów indywidualnych.
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 Moje ING. Od
2010 r. zajmowała stanowisko dyrektora departamentu detalicznych produktów płatniczych i kart, następnie departamentu rachunków, kart i płatności. W tym czasie bank wprowadził do oferty pierwszą kartę zbliżeniową,
pierwszy bankomat zbliżeniowy w Polsce oraz

możliwość dokonywania szybkich przelewów
Express Elixir. Wcześniej zdobywała doświadczenie w obszarze produktów depozytowych
oraz sieci sprzedaży detalicznej, gdzie odpowiadała m.in. za usprawnienia i efektywność
procesów.
Barbara Borgieł–Cury współpracuje też
z integratorami oraz organizacjami płatniczymi. Reprezentowała ING Bank Śląski w pracach
Grup Roboczych w NBP oraz ZBP w zakresie
płatności i kart. Jest też członkiem wielu inicjatywach i projektów globalnych w Grupie ING.
Barbara Borgieł–Cury ukończyła Akademię
Ekonomiczną w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Wolny czas spędza z rodziną, czyta i podróżuje. Namiętnie ogląda Netfliksa, a gdy pogoda sprzyja – żegluje i jeździ
na nartach.

branży płatniczej
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6. MONIK A KRÓL
PSP
Ma kilkunastoletnie doświadczenie w branży
finansowej oraz bogate doświadczenie jako
przedsiębiorczyni, inwestorka oraz doradca
do spraw marketingu i strategii firm z sektora handlu B2C. W latach 2011 – 2014 pełniła
rolę dyrektor zarządzającej w Banku BPH, odpowiadając za obszar Komunikacji Marketingowej i PR. W latach 2006 – 2011 roku pełniła
funkcję dyrektor marketingu w Fortis Bank Polska SA, a po fuzji z BNP Paribas Polska SA przejęła funkcję dyrektor marketingu i Komunikacji Korporacyjnej Grupy BNP Paribas w Polsce.
Swoją karierę w bankowości Monika Król rozpoczynała w Citi Banku Handlowym, gdzie pełniła
rolę menadżera ds. Komunikacji i Marketingu.

Monika Król ma szerokie doświadczenie w planowaniu i realizacji strategii marketingowych,
we wdrażaniu nowych produktów i strategii sprzedażowych oraz w zarządzaniu procesem zmiany w organizacji. Zarządzała również
grupami projektowymi w ramach fuzji banków
oraz prowadziła procesy rebrandingu i repozycjonowania.
Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji, kierunku Zarządzanie i Marketing, Uniwersytetu, im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła także programy managerskie
w Harvard Business School Executive Education i London Business School.

7. ELŻBIETA BURLIGA
First Data
Jest dyrektorem do spraw rozwoju 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 rynku rozwiązań płatniczych dla
smart city. Wśród najważniejszych zrealizowanych w tej dziedzinie projektów są systemy biletowe we Wrocławiu czy Bydgoszczy, w których karta płatnicza jest nośnikiem informacji
o zakupionym bilecie.
Wdrożyła pierwszy w Polsce tzw. ofiaromat
– czyli cyfrową puszkę – urządzenie do pobierania wpłat dokonywanych kartą w kościołach.
Koordynowała udział First Data Polska w programie upowszechnienia płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej
oraz odpowiada za realizację programu Polska
Bezgotówkowa w sektorze usług publicznych.
W pracy motywuje swój zespół współpracowników do nowatorskich przedsięwzięć i poszukiwania nowych sektorów rynku. W branży zdominowanej przez mężczyzn sukcesy
Elżbiety Burligi nabierają dodatkowego wydźwięku, dlatego zachęca inne kobiety do

odważnego włączania się w projekty techniczne, do nauki poprzez doświadczenie i praktykę.
Jest absolwentką wydziału Turystyki krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na którym ukończyła studia podyplomowe z zakresu
coachingu w biznesie. Jej ulubiony sport to narciarstwo. Jest mężatką, ma dwie córki.
—
Dla mnie sama nominacja do rankingu w roku 2019
była dużą niespodzianką. Nie postrzegam mojej pracy
w kategoriach posiadania wpływu, ale cieszę się, że
projekty i tematy, którymi się zajmuję wzbudzają
zainteresowanie i wnoszą element innowacji do branży.
Jednak wciąż spotykam zbyt mało kobiet zarówno
po stronie moich klientów w sektorze smart city, jak
i dostawców rozwiązań technologicznych. Szkoda,
bo widzę, że nasze spokojne podejście do biznesu,
nastawienie na optymalne wykorzystanie zasobów
po obydwu stronach i poszukiwanie rozwiązania
problemów z uwzględnieniem oczekiwań obydwu stron
często jest kluczem do sukcesu. Jesteśmy skuteczne
i nastawione na realizację celów i możemy zmieniać
świat.

— ELŻBIETA BURLIGA
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8. MAŁGORZATA DOMAGAŁ A
Mastercard
Jest ekspertką Mastercard w zakresie płatności bezgotówkowych i otwartej bankowości. Ma ponad 17–letnie doświadczenie
w pozyskiwaniu klientów, budowaniu relacji i zarządzaniu w sektorze finansowym. Specjalizuje się w stosowaniu nowych technologii
w biznesie. W Mastercard pracuje od 2008 roku
i odpowiada za relacje z kluczowymi klientami organizacji w Polsce. Od 2019 roku zajmuje się także rozwojem i wdrożeniem rozwiązań
dla otwartej bankowości. Realizowała projekty
dla największych banków w Polsce. Uczestniczyła we wprowadzaniu na polski rynek nowatorskich metod płatności tj. płatności zbliżeniowych, NFC, płatności mobilnych, Apple Pay,
Google Pay itp. Z sukcesem opracowywała,

rozwijała i wdrażała z klientami plany marketingowe, wspólne programy lojalnościowe, wprowadzała nowatorskie rozwiązania biznesowe.
Jest absolwentką Leadership Academy for
Poland, a także studiów MBA University of Minnesota, Carslon School of Management w USA,
a także dziennikarstwa na Uniwesytecie Warszawskim i handlu zagranicznego na Uniwersytecie Łódzkim.
Prywatnie matka dwójki synów i zwolenniczka aktywnego wypoczynku, m.in nart i żeglarstwa. Lubi podróżować i poznawać nowe
kultury.

9. MONIK A GR ABOWSK A
Fundacja Polska Bezgotówkowa
Monika Grabowska jest dyrektorem ds. sprzedaży i produktów w Fundacji Polska Bezgotówkowa. Odpowiada za współpracę i relacje
z partnerami Fundacji oraz tworzy i nadzoruje
programy wspierania sprzedaży. Jest ekspertką w dziedzinie rozwoju biznesu, tworzeniu rozwiązań finansowych dla klientów oraz budowaniu strategii komunikacyjnej i sprzedażowej.
Karierę rozpoczęła w bankowości, a ostatnio
pracowała w Diners Club na stanowisku dyrektora ds. rozwoju i produktów. Wiedzę w zakresie zagadnień finansowych zdobywała studiu-

jąc w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń
w Warszawie i Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kolejnym etapem były studia podyplomowe „Psychologia zmian postaw i zachowań”
organizowane przez Uniwersytet Warszawski
oraz „CSR–Strategia odpowiedzialnego biznesu” prowadzone przez Akademię Leona Koźmińskiego.
Kocha zwierzęta i wspiera wszystkie działania mające na celu ich ochronę. Jest wegetarianką. Dużo podróżuje, najchętniej po Azji
i Holandii, gdzie aktualnie studiuje jej córka.

branży płatniczej
13

Najbardziej wpływowe kobiety
10. K ATARZYNA JEZIERSK A
Visa
W Visa odpowiada za strategię marketingową w regionie Europy Środkowo–Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry). Kieruje pracami zespołu, który prowadzi działania
marketingowe, w tym: kampanie zachęcające do małych płatności zbliżeniowych z Visa,
działania edukacyjne dot. płatności online
i mobilnych oraz aktywacje marketingowe realizowane z partnerami takimi jak np. Allegro, Żabka, Lidl, AliExpress. Nadzoruje przygotowanie i wdrażanie globalnych kampanii
sponsoringowych Visa, m.in. przy okazji organizacji Letnich Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich 2020 w Tokio, Ligi Mistrzyń UEFA,
Mistrzostw Świata w piłce nożnej kobiet FIFA
2019, Mistrzostw Świata w piłce nożnej FIFA
2018. Ma ogromne doświadczenie marketingowe w obszarach brand & retail, customer insights, data & analytics.oraz digital. W ciągu
dwudziestoletniej kariery zawodowej pełniła
regionalne funkcje oraz kierowała wielozadaniowymi zespołami na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej w globalnych firmach z sektora FMCG oraz farmaceutycznego. Katarzyna
Jezierska wspiera kobiety w biznesie. Od 3 lat

działa jako mentorka w Sieci Przedsiębiorczych
Kobiet. Angażuje się w działania branży marketingowej, np. poprzez uczestnictwo w Radzie Programowej Forum IAB, pracę jako juror w konkursach marketingowych takich jak
Effie, Mixx Awards czy Innovation Awards oraz
udział w koalicji Marketerzy dla Lepszych Badań. Ukończyła z wyróżnieniem studia na kierunku Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej.
—
Branża płatności to dla mnie nowy świat po wielu latach
kariery w FMCG i OTC – i również tu miałam już szansę
współpracować z wieloma fantastycznymi, pełnymi
pasji kobietami. Cieszę się, że mam możliwość pracy
w Visa, organizacji tworzącej możliwości rozwoju dla
wszystkich i wspierającej rozwój kobiet w biznesie (Visa
Everywhere, She’s Next), sporcie (popularyzowanie
kobiecego futbolu wspólnie z FIFA i UEFA) czy codziennej
aktywności (docenianie i budowanie różnorodności) –
bo gorąco wierzę, że równe szanse to nie tylko nośna
idea, ale droga do biznesowego sukcesu!

— KATARZYNA JEZIERSKA

11. ANNA MA J
PWC
Jako FinTech Leader w PwC odpowiada za
budowanie strategii oraz tworzenie modeli współpracy między bankami i partnerami
fintech, w szczególności w ramach projektów
Open Banking, Płatności oraz Conversational
AI. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie
zawodowe w sektorze usług płatniczych i bankowych (m.in. Citigroup, T–Mobile, mBank).
Wprowadziła na rynek jedną z pierwszych
bramek płatniczych online, jak również portfel cyfrowy oraz pierwszą aplikację bankowości mobilnej w Polsce. Brała udział w tworzeniu
międzyoperatorskich projektów płatności mobilnych. Zarządzała także agentem rozliczeniowym PayTel.
Wyróżniona w światowym rankingu “Top
25 Women Leaders in Financial Technology of
2019” (The Financial Technology Report) oraz
“Top 100 Women in FinTech List” (Lattice80).

Ekspertka Europejskiej Rady Innowacji (EU
EIC/EASME) w programie „SME Accelerator” finansującym innowacyjne przedsięwzięcia technologiczne. Doradza spółkom fintech
w programach akceleracyjnych (m.in. PwC Collider), mentorka w programach rozwojowych
(m.in. Program Mentoringowy CFA Society
Poland). Angażuje się w projekty wspierające
różnorodność – Women in FinTech, European
Women Payments Network.
Występuje na międzynarodowych konferencjach. Wykłada na studiach MBA Finance&Technology w Szkole Biznesu Politechniki
Warszawskiej oraz w ramach studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest współautorką książki „The PayTech Book” opublikowanej w styczniu 2020 r. przez FinTech Circle and the Wiley.
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12 . JOANNA PIEŃKOWSK A– OLCZAK
PayU
Joanna Pieńkowska–Olczak zajmuje stanowisko Country Managera PayU Poland. Wcześniej w PayU była dyrektorem ds. produktów
i usług płatniczych. Posiada ponad 18 lat doświadczenia w branży płatniczej. W PayU odpowiada za wszystkie inicjatywy handlowe,
jak również za zarządzanie budżetem Krajowego Programu Operacyjnego, współpracę z Visą i Mastercardem oraz wsparcie przy
wdrażaniu produktów umożliwiających dokonywanie płatności bezgotówkowych. Ponadto jest odpowiedzialna za rozwój usług finansowych PayU. Joanna dołączyła do PayU
w maju 2011 roku, mając za zadanie utworzenie
PayU Acquiring Centre, które rozpoczęło swoją działalność 9 miesięcy później. Wcześniej
przez 14 lat pracowała w banku BZWBK (Grupa

Santander), odpowiadając za ofertę produktową banku oraz segment kart płatniczych.
Ukończyła studia na kierunku bankowość
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ponadto posiada Certyfikat w Zarządzaniu Kartami Kredytowymi (Certificate in Bank
Card Management), który zdobyła na uczelni
IFS. Prywatnie jeździ na nartach, żegluje i pasjonuje się podróżami oraz zakupami online.

13. MAŁGORZATA CISZECK A
Visa
Ze światem kart związana już od ponad 20 lat.
Pracowała m.in. w Polcard, eCard, a od 2007 r.
była dyrektorem Marketingu i Zarządzania
Produktami w First Data Polska, w części firmy
zajmującej się obsługą akceptantów.
Od grudnia 2009 r. pracuje w warszawskim
biurze Visa, gdzie odpowiada za rozwój rynku
handlu internetowego oraz wdrażanie metod
płatności dokonywanych bez fizycznej obecności karty (np. m–commerce) oraz współpracę z kluczowymi detalistami w regionie Europy
Środkowo–Wschodniej.

Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie na Wydziale Finansów i Statystyki, specjalizacja bankowość.
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14. JOL ANTA RYCERZ
myBenefit
Prezes spółki MyBenefit, należącej do Grupy Kapitałowej Benefit Systems, która działa
na rynku innowacyjnych rozwiązań dla pracodawców. W MyBenefit wdraża nową strategię
opartą w głównej mierze o rozwój produktowy
i technologiczny. Od początku kariery Jolanta Rycerz związana była z bankowością i finansami. Pełniła funkcje menedżerskie, zarządcze
i doradcze w instytucjach takich jak Citi Bank,
Getin Bank, PKO BP, Kredobank i Allianz Bank
Polska. Specjalizowała się w budowaniu procesów sprzedażowych i operacyjnych w bankowości detalicznej, private banking, hipotecznej
i B2B oraz budowie sieci sprzedaży produktów
bankowych.
Przez siedem lat w First Data Polska zajmowała się współpracą z bankami i ofertą produktów

oraz usług płatniczych, a od 2017 r. pełniła
funkcję członka zarządu firmy. Pod jej kierownictwem First Data Polska przeszła transformację od procesora płatności do strategicznego partnera i doradcy w zakresie cyfrowych
rozwiązań płatniczych i digitalizacji usług. Zainicjowała i nadzorowała wdrożenie innowacyjnych i przełomowych produktów dla instytucji finansowych, m.in. wielokrotnie nagradzanej platformy do obsługi mobilnych płatności
zbliżeniowych. Jest inicjatorką cyklu konferencji Laboratorium Przyszłości. Aktywnie angażuje się w promocję i rozwój osobisty kobiet
w biznesie.

15. MARTA ŻYCIŃSK A
Mastercard
Odpowiada za strategię marketingową oraz
działania marketingowe i komunikacyjne na
19 rynkach Europy Środkowo–Wschodniej.
Zakres jej odpowiedzialności obejmuje zarówno marketing B2C, jak i współpracę w sektorze
B2B, głównie z bankami i detalistami.
Wcześniej przez dwa lata kierowała działem
marketingu Mastercard w Polsce, odpowiadając za działania promujące firmę, należące do
niej marki, rozwiązania i produkty, a także za
współpracę marketingową z bankami i sieciami handlowymi oraz za projekty sponsoringowe firmy w Polsce. Wcześniej przez siedem lat
pracowała w Grupie PZU, najpierw jako dyrektor ds. komunikacji marketingowej, a następnie – dyrektor biura marketingu. Odpowiadała tam za komunikację, media, działania digi-

tal, badania marketingowe oraz trade marketing, przeprowadzając m.in. strategiczny
projekt odświeżenia marki i zmiany logo PZU.
Wcześniej związana była z PTK Centertel, gdzie
przez kilka lat budowała markę Idea dla Firm,
a następnie brała udział w rebrandingu na
Orange i kierowała komunikacją masową tej
marki. Wielokrotnie zasiadała w kapitule konkursu EFFIE, jest także laureatką nagrody Osobowość Roku w konkursie Dyrektor Marketingu Roku.
Marta Życińska jest absolwentką Brock University w Kanadzie na kierunku marketing, posiada także dyplom MBA zdobyty w Wyższej
Szkole Zarządzania i Oxford Brookes University.
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16. K ATARZYNA FAT YGA
Dinners Club
Była dyrektor generalna Diners Club Polska. Od marca 2018 r. pracuje w strukturach
międzynarodowych Diners Club. Odpowiada
za zarządzanie relacjami z kluczowymi partnerami oraz rozwój biznesu Diners Club International i Discover Financial Services w Europie Centralnej i Wschodniej, w tym za pozyskiwanie nowych rynków do wspólpracy oraz za
wpieranie rozwoju obrotu bezgotowkowego.
W Diners Club Polska przeszła przez wszystkie szczeble kariery. Jako pierwszy pracownik firmy, w 1998 r., tworzyła jej biuro i wdrażała standardy obsługi klienta. Odpowiadała za
realizację procedur reklamacji i account management, a następnie współpracę z bankami i korporacjami oraz adaptowanie umów na
potrzeby największych klientów i partnerów.

Przez 5 lat pełniła funkcję dyrektor sprzedaży
i marketingu, współtworzyła strategię Diners
Club Polska oraz dbała o stałe poszerzanie sieci sprzedaży i akceptacji kart. Na czele organizacji stanęła w 2015 r.
Przez lata konsekwentnie budowała pozycję Diners Club w Polsce. Doskonale zna mechanizmy rynku kart płatniczych oraz potrzeby
i oczekiwania klientów.
Z wykształcenia jest historykiem, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Jak
mówi znajomość historii pozwala śmiało patrzeć w przyszłość i podejmować trafne decyzje. Pasjonuje się kulturą antyczną i historią
starożytną, a także sztuką kulinarną. Jest mężatką i mamą 20–letniej Zuzanny.

17. JANINA HAR ASIM
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Profesor nauk ekonomicznych i profesor
zwyczajny w Katedrze Bankowości i Rynków
Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jest autorką lub współautorką ponad 140 publikacji naukowych, w tym
m.in. dziewięciu monografii: Bankowość detaliczna w Polsce, Współczesny rynek płatności detalicznych – specyfika, regulacje, innowacje, Europe: the Shift from Cash to non–Cash
transactions oraz licznych artykułów publikowanych m.in. w czasopismach „Bank i Kredyt”,
„Bank”, „Journal of innovation management”
czy „Gazeta Bankowa”. W ostatnich latach jej
badania koncentrują się na zagadnieniach obrotu bezgotówkowego i funkcjonowania rynku płatności detalicznych oraz pojawiających
się na nim innowacji. W latach 2012–2016 pełniła funkcję Prorektora ds. Nauki, Badań i Rozwoju Kadry Akademickiej na Uniwersytecie

Ekonomicznym w Katowicach. Od 2011 r. zasiada w Komitecie Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, a od 2015 r. członkiem Prezydium
Komitetu. Od 2005 r. do 2017 r. była wiceprezesem Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach. Ponadto reprezentuje Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
w Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego
i Mikropłatności.
Od 2015 r. jest członkiem rady nadzorczej
oraz Komitetu Audytu Pekao Banku Hipotecznego. W uznaniu szczególnych zasług w budowie i rozwoju sektora bankowego 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 sporty zimowe.
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18. LUCYNA JANAS
Google
Jest związana z Google od 10 lat, od ponad
trzech dba o rozwój Google Pay w Europie
poprzez nawiązywanie strategicznych kontaktów z bankami, instytucjami płatniczymi
i największymi merchantami w regionie. Zarządza działem Strategic Partnerships, rozwijając produkt w 14 krajach europejskich (w tym
w Polsce) i planując ekspansję na nowe kraje
EMEA.
Przed związaniem się ze światem płatności,
współpracowała z kluczowymi reklamodawcami Googl’a poprawiając ich obecność w świecie mobilnym i w internecie. Wcześniej pracowała w firmie Amadeus we Francji i w grupie CGI na stanowiskach konsultanta w zakresie transformacji cyfrowej i udoskonalania

zasobów online klientów obu firm. Jest absolwentką renomowanej szkoły CELSA w Paryżu
(École des hautes études en sciences de l’information et de la communication), Sorbony
i École des Mines d’Alès.
Ma dwie córki, od kilku lat mieszka w Szwajcarii i spędza wolny czas wędrując po okolicznych górach.

19. HALINA K ARPIŃSK A
Millennium
Jest dyrektorem Departamentu Bankowości
Elektronicznej w Millennium. Od wielu lat jej
praca wiąże się obszarem bankowości elektronicznej, Zainicjowała wiele przełomowych dla
rynku innowacji. W Banku Millennium pracuje od 2002 roku, pełniła m.in. funkcję kierownika Zespołu Zarządzania Stroną Internetową. Od 2010 roku była także odpowiedzialna
za stworzenie i rozwój standardów w obszarze
User Experience i User Interface – zainicjowała powstanie pierwszego wśród polskich banków wewnętrznego laboratorium „User–Experience Lab”. Od roku 2015 kierowała Zespołem
Sprzedaży, UX i UI w kanałach elektronicznych.

Stanowisko dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej objęła w maju 2018 r. W latach 2000–2002 była związana z Jeronimo Martins. Ukończyła Uniwersytet Warszawski.
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20. ANNA SPYCHAL SK A– GRZESZEK
Fundacja Polska Bezgotówkowa
Anna Spychalska–Grzeszek jest dyrektorem
ds. marketingu i komunikacji w Fundacji Polska Bezgotówkowa. Ma ponad 20–letnie doświadczenie w pracy w obszarze marketingu
strategicznego i zarządzania komunikacją. Karierę w branży finansowej rozpoczęła pod koniec lat dziewięćdziesiątych jako specjalistka
ds. marketingu w Polskiej Kasie Budowlano–
Oszczędnościowej BKB Perspektywa. W latach
1998–2001 pracowała w Banku WBK w Poznaniu, gdzie zajmowała się m.in. wprowadzaniem
na rynek pierwszej karty kredytowej VISA Classic oraz usługami bankowości elektronicznej
WBK24.
W latach 2001–2006 zdobywała doświadczenie w branży paliwowej, zarządzając działem marketingu w Aral Polska, a następnie innymi projektami podczas fuzji Aral–BP. W tym
okresie przez rok kierowała również projektem

wprowadzenia paliw BP Crystal Clear na 350
stacjach BP w Chicago.
Przez ponad osiem lat zarządzała projektami marketingowymi w branży nieruchomości; m.in. jako dyrektor ds. marketingu na kraje
bałtyckie oraz Polskę w agencji nieruchomości
Ober–Haus Real Estate Advisors, a następnie w
CBRE oraz Elbfonds Development.
Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (specjalizacja publicystyka ekonomiczna i public relations) oraz Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie (studia podyplomowe z zarządzania projektami zakończone
certyfikatem PRINCE).
Ma męża i córkę. Pasjonuje się żeglarstwem
– posiada stopień sternika morskiego. W czasie
wolnym rysuje węglem i ołówkiem.

21. ELŻBIETA WITKOWSK A–HASNY
BNP Paribas
Z bankowością i finansami jest związana od
początku kariery zawodowej. Ma bogate doświadczenie w szczególności w obszarach operacyjnych, zarządzania jakością obsługi klienta
detalicznego i przedsiębiorstw. Ekonomistka z wykształcenia, ukończyła Queens College
CUNY oraz Harvard Business School.
W swojej karierze zawodowej zrealizowała z sukcesem wiele projektów dotyczących
m.in. zarządzania jakością procesową, reorganizacji, fuzji, usprawnień operacyjnych, transformacji cyfrowej. Jest członkiem rady nadzorczej KIR–u, Przewodniczącą Komitetu ds. Audytu i Ryzyka, była również członkiem Rady ds.
Systemu Płatniczego w NBP.
Karierę zawodową rozpoczęła w Citibanku w Nowym Jorku, następnie kontynuowała pracę w polskim oddziale tej instytucji. W latach 2001–2006 pracowała jako dyrektor zarządzający w Obszarze Zarządzania

Jakością i Operacjami w dawnym Raiffeisen
Bank Polska SA. Od 2006 r. do 2009 r. w Allianz
Bank Polska jako dyrektor operacyjny odpowiadała m.in. za rozpoczęcie działalności operacyjnej Banku. W latach 2009–2012 pracowała
w mBanku na stanowisku dyrektora zarządzającego ds. Operacji oraz była przewodniczącą rady nadzorczej spółki córki CERI skupiającej obszar płatności Banku i procesów obsługi
klienta detalicznego mBanku. Od 2013 r. pracuje w Banku BNP Paribas. Obecnie w ramach
Programu Transformacji Banku odpowiada za
projekty cyfryzacji narzędzi dla pracowników
i obszaru HR, a także budowę nowej siedziby
oraz projekty w obszarze zaangażowania społecznego.
Udziela się jako wolontariusz w projekcie
BAKCYL – Bankowcy dla Edukacji.

branży płatniczej
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22 . ALICJA ŻYŁ A
ING
Jest związana z Grupą ING od ponad 20 lat.
Pod koniec 2018 roku objęła funkcję wiceprezes zarządu ING Lease, gdzie nadzoruje działania dotyczące produktów i procesów, IT, operacji i finansów. Reprezentuje ING w radzie
nadzorczej spółki NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.
Rozpoczęła swoją karierę w ING w dziale
HR, następnie w latach 1998–2008 zdobywała doświadczenie w Pionie Bankowości Detalicznej, na stanowiskach menadżera produktu,
zarządzającego rynkiem, menadżera projektu
oraz dyrektora departamentu. Odpowiadała
m.in. za wdrożenie oferty bankowej dla przedsiębiorców, wdrożenie Konta Direct, rozwój
oferty płatności i kart płatniczych. Prowadziła
projekty automatyzacji procesów oraz wdrażania nowych systemów i modeli obsługi w oddziałach i zdalnych kanałach dystrybucji.

Następnie w latach 2008–2018 odpowiadała za
obszar operacji w ING Banku Śląskim, na stanowisku dyrektor zarządzającej. Brała udział w wielu inicjatywach i projektach globalnych w Grupie ING. Wniosła ogromny wkład w zbudowanie
systemu zarządzania operacyjnego ING.
Alicja Żyła jest absolwentką Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach. Ukończyła szereg szkoleń w kraju i zagranicą, w tym program
rozwojowy w Holandii zorganizowany przez Tilburg University of Business Studies.
Wolny czas spędza z rodziną i przyjaciółmi
na wspólnym gotowaniu, oglądaniu filmów i rywalizacji sportowych.
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Rok temu zostałam wyróżniona przez liderów branży płatniczej i redakcję
cashless.pl jako najbardziej wpływowa kobieta w polskiej branży płatniczej.
To jedno z bardzo satysfakcjonujących zdarzeń w mojej karierze.

Dobrze jest wiedzieć, że profesjonalne grono do-

go, otwarcia na nowe możliwości, ale szczególnie

strzega i docenia moją aktywność zawodową. Ten

gorąco zachęcam do pokonywania stereotypów

ranking to dla mnie coś więcej niż symboliczna

w myśleniu o roli kobiet w życiu zawodowym. Li-

nagroda. Jest on wyrazem docenienia potencjału

derkom i liderom zaś chciałabym polecić wyko-

kobiet w branży uważanej do tej pory za „męską”.

rzystanie ukrytego potencjału, jaki tkwi w zróż-

Miałam jednak niedosyt, bo w pierwszej edycji

nicowanym pod względem płci i zmotywowanym

nie pojawiło się wiele kobiet, które znam i cenię.

do działania zespole w ich organizacjach

Są to kobiety, które posiadają często wysokie kompetencje merytoryczne i menadżerskie, realizują
ambitne projekty i przynoszą bardzo wymierną
wartość dla klientów oraz organizacji, w których
pracują. Ale nie zawsze są „widoczne” na pierwszy
rzut oka.
Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że kobiety nie zawsze chcą być widoczne na
zewnątrz, mimo że często angażują się w realizację celów, biorą na siebie dużą odpowiedzialność,
chętnie współpracują i wspierają innych. Rolę tę
często przejmują mężczyźni. Drogie Panie, czas
zaistnieć w świetle reflektorów i pokazać swój dorobek zawodowy, bo wspólnie tworzymy najbardziej innowacyjny rynek płatniczy w Europie!
Wszystkim Paniom nominowanym do grona „wschodzących gwiazd” w branży płatniczej
życzę dalszego rozwoju zawodowego i osobiste-
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1
MAGDALENA KUBISA
PSP/Blik

—

Odpowiada za współpracę z kluczowymi partnerami
spółki w obszarze e–commerce w Polsce i za granicą. Do
zespołu Blika dołączyła w 2018 roku, przechodząc do branży fintech po 15–letnim okresie pracy w sektorze telekomunikacyjnym (wcześniej pracowała w T–Mobile, Orange
i Play, gdzie odpowiadała za innowacyjne usługi dodane).
We współpracy z podmiotami e–commerce szczególny nacisk kładzie na dostarczanie klientom rozwiązań prostych,
użytecznych i łatwych w obsłudze. Efektem tych ambicji są między innymi wdrożenia takich pomysłów jak szybka płatność bezpośrednio z banera reklamowego (vod.pl,
Ikea i Onet – Święta wśród ludzi), wprowadzenie płatności
Blikiem w kanale telesprzedaży (Link4), uruchomienie cyklicznych płatności za faktury (Play) czy zakupy przez interaktywne lustra (AbyssGlass).
Jest absolwentką Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ukończyła także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie.
W wolnym czasie podróżuje, a także jako była reprezentantka Polski w tchoukballu, kibicuje i wspiera rozwój tego
sportu w Polsce.

Branża płatnicza przeżywa w ostatnich latach prawdziwą eksplozję
innowacji. Dotykają one życia każdego z nas, ułatwiają funkcjonowanie
w codziennym świecie – dlatego jest to tak fascynujący obszar. W mało
którym sektorze dzieje się dziś tak wiele. Widać to doskonale chociażby
po samym rozwoju BLIKA, który nie tylko w Polsce staje się ulubionym
sposobem płacenia, ale budzi coraz większe zainteresowanie
partnerów z zagranicy i zaczyna coraz śmielej wchodzić na globalny
rynek. To bardzo ekscytujący proces i fakt, że mogę w nim uczestniczyć
sprawia mi ogromną satysfakcję. Bardzo się cieszę, że coraz więcej
kobiet decyduje się rozwijać swoje kariery w płatnościach i technologii.
Wierzę, że ich silne i odważne osobowości są potrzebne tam, gdzie
powstają innowacje mające wpływ na nasze codzienne nawyki.
Czuje się niezwykle wyróżniona faktem, że znalazłam się w rankingu
najbardziej wpływowych kobiet w branży płatniczej, ale przede
wszystkim dziękuję za to, że Cashless.pl ten ranking tworzy – to
doskonała promocja kobiet. Jest to także duża zachęta dla nas, aby z tą
właśnie branżą się związać i w niej rozwijać.

— MAGDALENA KUBISA
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2 . JOANNA GENÇK AN
Visa
Z rynkiem płatności bezgotówkowych jest
związana od 2002 r. W organizacji Visa pracuje od 2013 r., gdzie z sukcesami koordynuje współpracę z polskimi agentami rozliczeniowymi oraz Fundacją Polska Bezgotówkowa.
Odpowiada również za rozwój sieci akceptacji
produktów i usług Visa oraz rozwój akceptacji w wybranych segmentach w Polsce i na Węgrzech. Od niedawna wspiera działania firmy
również na innych rynkach Europy Środkowo–
Wschodniej. Wcześniej pracowała w First Data

Polska oraz Elavonie jako ekspert we wdrażaniu
rozwiązań i produktów acquiringowych, w tym
tych opartych na urządzeniach bezobsługowych. Jest absolwentką Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej.

3.MAŁGORZATA MA JOROWSK A
Fundacja Polska Bezgotówkowa
Małgorzata Majorowska jest kierownikiem
ds. operacji w Fundacji Polska Bezgotówkowa. Zajmuje się przede wszystkim obsługą platformy informatycznej oraz współpracą
techniczną i operacyjną z agentami rozliczeniowymi. W Fundacji pracuje od 2018 roku, czyli od jej powstania. Karierę w branży finansowej
rozpoczęła w 2005 roku w Diners Club Polska.
Doświadczenie w branży zdobywała w takich
instytucjach jak: Kredyt Bank, eCard czy MasterCard Payment Transaction Sevices.

Jest absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie ukończyła studia socjologiczne na Wydziale Humanistycznym.
W wolnych chwilach zajmuje się planowaniem
kolejnych podróży, które są jej wielką pasją.
Uczy się tańczyć salsę.

branży płatniczej
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4. K AROLINA SZUDRZYŃSK A
Mastercard
Karolina Szudrzyńska pracuje w zespole Global Enterprise Partnerships w Mastercard w Londynie i jednocześnie kieruje programem Jaza Duka w Kenii. Program ten ma
na celu wzmocnienie pozycji małych i mikro
przedsiębiorców poprzez zapewnienie im dostępu do szkoleń kredytowych i finansowych.
Wcześniej pracowała w oddziałach Mastercarda w Warszawie i Singapurze. W 2015 r. była
w grupie 12 pracowników wybranych do udziału w projekcie Mastercard, w którym zarządzała programami skierowanymi do sprzedawców
internetowych w regionie Azji i Pacyfiku.
Pracując w Polsce miała znaczący udział
w rozszerzeniu sieci akceptacji płatności oraz
wprowadzeniu na rynek nowych usług Mastercard. Następnie obejmując stanowisko
Digital Acceptance Managera w londyńskim
biurze, była odpowiedzialna za europejską

koordynację strategii sprzedaży cyfrowych
produktów firmy. Karolina Szudrzyńska działa na rzecz kobiet wspierając ich talent. Pełni
kluczową rolę w programie Mastercard’s Women’s Leadership Network. Ponadto angażuje się w działalność charytatywną i mentorską,
w tym w wolontariat w First Love Foundation,
Girls4Tech i Digital Girls ‚Day School Trust, promując dziewczyny w obszarze STEM.
Przed dołączeniem do Mastercard Karolina pracowała w banku BZ WBK (Grupa Santander), zarządzając programami wdrożeniowymi
dla klientów banków.
Jest wiceprezesem ds. PR w londyńskim
Broadgate Speakers Toastmasters Club, gdzie
rozwija swoje umiejętności wystąpień publicznych. Lubi podróże, piesze wycieczki i wędrówki z plecakiem.

5. SYLWIA KOSIDŁO
Bank Pocztowy
Jest dyrektor Departamentu Kart Płatniczych
i Bankowości Elektronicznej w Banku Pocztowym. Odpowiada za implementacje nowoczesnych rozwiązań w obszarze kart płatniczych,
bankowości mobilnej i elektronicznej. Posiada
bogate doświadczenie zawodowe w sektorze
usług płatniczych i bankowych. Karierę rozpoczynała w 2000 roku w Raiffeisen Bank Polska,
gdzie uczestniczyła w budowie bankowości
detalicznej. W kolejnych latach realizowała liczne projekty dot. wdrażania na rynek nowych
produktów kartowych oraz budowy i rozwoju
portfeli kart dla klientów detalicznych i firmowych w bankach: Millennium, DnB Nord, Santander Bank Polska. W Banku Pocztowym m.in.
koordynowała udział banku w projekcie udostępnienia płatności kartami Klientom Poczty
Polskiej. W 2019 roku była odpowiedzialna za
udostępnienie płatności mobilnych oraz nowej

bankowości elektronicznej i mobilnej. W pracy
promuje nowatorskie rozwiązania w obszarze
nowych technologii, zachęcając współpracowników do kreatywności i łamania stereotypów.
Jest absolwentką Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie na kierunku Ekonomii, tytuł
magistra uzyskała w 2002 roku.
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6. JAGODA WIERZBICK A
mBank
Pełni obowiązki dyrektor departamentu
Bankowości Codziennej w mBanku. Jest doświadczoną manager, związaną z polskim rynkiem płatności od ponad 12 lat. W firmie zaczynała jako specjalistka odpowiedzialna za
rozwój oferty kart kredytowych i kredytu odnawialnego. Od 2011 roku kieruje zespołem
odpowiedzialnym za value proposition w zakresie płatności dla klientów indywidualnych.
Przez lata z sukcesem prowadziła projekty pozwalające mBankowi utrzymać pozycję lidera w obszarze transakcji płatniczych takie jak
m.in. pionierski program rabatowy na rynku
polskim – mOkazje, nowy standard wspierania

klientów w opłacaniu rachunków – Asystent
Płatności, a także przewodziławielu innowacyjnym inicjatywom po stronie mBanku jak np.
płatności mobilne czy Blik. Jest absolwentką
Politechniki Łódzkiej (International Faculty od
Engineering).

7. MART YNA SZCZEPANIAK
PayU
Z obszarem płatności jest związana od początku kariery zawodowej. Przez wiele lat pracowała w jednym z banków komercyjnych nad
projektami związanymi z kartami płatniczymi
i bankowością elektroniczną. W PayU współtworzyła centrum autoryzacyjno–rozliczeniowe dla kart płatniczych. Od 2013 roku na stanowisku Dyrektora Centrum Usług Płatniczych
odpowiadała za obszar rozwoju instrumentów
płatniczych dla Grupy PayU w regionie CEE,
w tym w szczególności za wdrożenie na polskim rynku usługi PayU Express. Od kwietnia
2015 roku jest odpowiedzialna w PayU za rozwój oferty produktowej dla klientów indywidualnych. Obecnie odpowiada za rozwój oferty
kredytowej PayU na rynkach EMEA.

Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) na kierunku Finanse i Bankowość oraz
podyplomowe studia na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (Zarządzanie Projektami
oraz Finanse i Controlling).
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