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Zmiana we władzach DM Banku BPS – Daniel Ścigała nowym p.o. Prezesa Zarządu 

11 lutego br. Daniel Ścigała, aktualny Wiceprezes i CFO w mPay S.A., został powołany do 

zarządu Domu Maklerskiego Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Jako p.o. Prezesa Zarządu jest 

odpowiedzialny za całościową koordynację działalności brokera. Zmiana we władzach to 

kolejny etap realizacji umowy podpisanej z końcem stycznia z Bankiem Polskiej 

Spółdzielczości.  

 

Nowe otwarcie w perspektywicznym projekcie 

Zgodnie z umową z Bankiem Polskiej Spółdzielczości, zawartą 29 stycznia br., spółka mPay 

przejmie Dom Maklerski Banku BPS. Transakcja zakupu ma charakter warunkowy i wymaga 

zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Równolegle do tego procesu trwają prace 

nad przygotowaniem rozwiązań technicznych, które umożliwią dostęp do wybranych opcji 

inwestycyjnych za pośrednictwem jednej z czołowych na rynku aplikacji do płatności mobilnych.  

 

Pan Daniel Ścigała został powołany do Zarządu spółki DM BPS pod warunkiem zawieszającym  

w postaci uzyskania ostatecznej decyzji KNF (wymagana zgoda na powołanie na stanowisko 

Prezesa Zarządu DM BPS). Do czasu spełnienia warunku zawieszającego Rada Nadzorcza DM BPS 

powierzyła Panu Danielowi Ścigale funkcję pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu DM BPS ze 

skutkiem od dnia 12 lutego br. 

 

– Dostrzegam ogromną wartość biznesową nie tylko w połączeniu doświadczenia dwóch firm, 

ale i w samym domu maklerskim. Przejęcie tego podmiotu jest bez wątpienia ważnym ogniwem 

w procesie strategicznego rozwoju mPay, ale liczymy również na rozwój współpracy z Bankiem 

BPS i bankami spółdzielczymi. Odpowiedzialność za całościową koordynację działalności domu 

maklerskiego pozwala na mocniejsze wykorzystanie potencjału naszej współpracy, by 

przygotować unikalną ofertę, której w mojej ocenie obecnie brakuje na rynku. – mówi Daniel 

Ścigała, p.o. Prezesa Zarządu w Domu Maklerskim Banku BPS. – Do czasu pozyskania formalnej 

zgody ze strony KNF na przejęcie będziemy koncentrować się na pracach przygotowawczych do 

planowanych wdrożeń i konsekwentnego wzmacniania pozycji rynkowej obu podmiotów – 

zarówno domu maklerskiego, jak i mPay. – dodaje.  



 

Daniel Ścigała jest związany z szeroko pojętym rynkiem finansowym od ponad 20 lat. Od 2000 

do 2010 roku pracował w mBanku, gdzie odpowiadał m.in. za bankowość prywatną i usługi 

zarządzania aktywami dedykowane zamożnym klientom. Następnie związał się z Grupą BNP 

Paribas, w ramach której tworzył bankowość prywatną, a potem kierował biurem maklerskim. 

W swojej karierze pełnił również funkcję prezesa TFI BNP Paribas. W latach 2013-2015 był 

szefem Biura Maklerskiego Banku BGŻ. Od 2015 roku był zaangażowany w projekty start-up’owe, 

w tym m.in. w Ipopema Securities. Bezpośrednio przed objęciem obowiązków Wiceprezesa  

i CFO w mPay, pełnił funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing  

w G-Rock Ltd z siedzibą na Gibraltarze, gdzie pod marką Golden Sand Bank współtworzył 

nowoczesną bankowość mobilną w powiązaniu z usługami inwestycyjnymi.  

 

Rozwój innowacyjnych usług w aplikacji mobilnej mPay  

 

Na stanowisko Wiceprezesa Zarządu i CFO w mPay S.A. Daniel Ścigała został powołany we 

wrześniu 2020 roku. Od tego czasu jest odpowiedzialny za m.in. za obszar relacji inwestorskich, 

jak również za strategiczne wsparcie procesu dywersyfikacji działalność spółki.  

 

– Rozbudowa części finansowej o produkty inwestycyjne, a wcześniej o pożyczki w ramach 

pierwszej na rynku platformy w aplikacji mobilnej, to wypadkowa naszej długofalowej strategii 

rozwoju. Mamy odpowiednie zaplecze technologiczne, know-how i apetyt na to, żeby zapewniać 

klientom dostęp do usług, których nie znajdą nigdzie indziej. – mówi Andrzej Basiak, Prezes 

Zarządu w mPay S.A. – Nasza wielofunkcyjna aplikacja stwarza wiele możliwości by mPay mógł 

rozwijać się dynamicznie w długoterminowej perspektywie. Cieszy nas, że wdrażane przez nas, 

niejednokrotnie pionierskie, rozwiązania spotykają się również z szerokim zainteresowaniem 

finalnych ich odbiorców. Na koniec stycznia z aplikacji mPay korzystało już ponad  

470 tys. użytkowników, co oznacza wzrost o 80 proc. w ujęciu rocznym.  

W ub.r. produkty i usługi zostały pogrupowane w dwóch osobnych zakładkach (Moje finanse, 

Produkty i usługi), by jeszcze mocniej wyeksponować korzyści z posiadania aplikacji dla 

użytkowników i zwiększyć intuicyjność jej obsługi.  

 

 

 



 

***** 
mPay S.A. to wiodący dostawca rozwiązań z obszaru płatności mobilnych. Od 2003 roku tworzy i rozwija innowacyjne 

instrumenty pozwalające na realizację szeroko pojętych transakcji finansowych. Flagowym produktem spółki jest aplikacja 

mPay, w której m.in.: zakupimy bilety komunikacyjne, uregulujemy należność za płatne parkowanie, doładujemy telefon, grę czy 

opłacimy dostęp do usług streamingowych. Spółka z sukcesami przekłada swoje bogate doświadczenie i wiedzę ekspercką na 

unikalne rozwiązania, czego przykładem jest m.in. pierwsza w Polsce platforma pożyczkowa w aplikacji mobilnej. Cały proces – 

od pozyskania propozycji równoznacznej z decyzją o przyznaniu finansowania, przez wypłatę środków, aż obsługę spłaty 

zobowiązania realizowany jest w systemie mPay. Wielofunkcyjne narzędzie jest dziś centrum zarządzania finansami osobistymi. 

Spółka jest koncesjonowanym agentem rozliczeniowym i posiada licencję KIP. mPay posiada uprawnienia do prowadzenia 

rachunków rozliczeniowych dla klientów i wydawania instrumentów płatniczych, w tym kart debetowych. Firma jest notowana 

na warszawskiej giełdzie (NewConnect).  


