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Od 2017 roku CEO Polskiego Standardu Płatności prowadzącego popularny system płatności 
BLIK. W latach 2015-2017 wiceprezes zarządu BLIKA odpowiedzialny z rozwój produktowy i 
partnerski systemu. W latach 2010-2014 CEO w SkyCash Poland SA, gdzie stworzył od 
podstaw innowacyjną usługę płatności mobilnych SkyCash. Spółka osiągnęła pozycję 
najszybciej rosnącego polskiego start-upu w segmencie TMT, w regionie EMEA w rankingu 
Deloitte Fast 500 za lata 2010-2014. Wcześniej w branżach ecommerce i mediowej. Jako 
prezes zarządu w Bauer-Weltbild Media Sp. z o.o. (w latach 2008-2010), czy wiceprezes 
zarządu Interia.pl SA. w Krakowie (w latach 2006-2008).  Swoją karierę zawodową rozpoczął 
w grupie Michelin (w latach 2002-2006) we Francji jako kontroler finansowy w centrali 
Grupy, a następnie dyrektor finansowy Centrum technologicznego należącej do Grupy 
Michelin. 

W kwietniu 2021 r. znalazł się w gronie 50 najbardziej wpływowych w polskiej gospodarce 
2020 - w rankingu sporządzonym przez "Dziennik Gazeta Prawna". 
 

 

Polski Standard Płatności Sp. z o.o. PSP został utworzony w lutym 2015 r. przez 6 polskich 
banków: PKO Bank Polski S.A., Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A., ING Bank Śląski S.A., 
Bank Zachodni WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A). oraz mBank S.A. Obecnie 
aplikację Blika oferuje 16 banków. System płatności mobilnych Blik umożliwia dokonywanie 
płatności internetowych, płatności w terminalach POS, wypłat gotówki w bankomatach, 
płatności mobilnych P2P. Ponad 3/4 transakcji wykonanych Blikiem to płatności w Internecie, 
ponad 9% przypada na transakcje P2P, nieco mniej na transakcje F2F w terminalach, a 
niespełna 7% na wypłaty w bankomatach. Blik ma dominujący udział w rynku płatności 
mobilnych w Polsce. 

Blik jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in. w 2019 r. otrzymał tytuł FinTech Roku 
przyznany przez Cashless.pl, a w 2021 r. tytuł FinTech Roku 2020 przyznany przez Invest 
Cuffs, będący jednym z największych w Europie kongresów dla inwestorów.  


