
Karol Zielinski – Członek Zarządu – Dyrektor ds. Usług Płatniczych „MPAY” 

spółka akcyjna 

 

 
Absolwent International Executive MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Managerów, 

Uniwersytecie Gdańskim i Rotterdam School of Management. Absolwent informatyki na 

Politechnice Gdańskiej oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Administracji  

i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. 

 

Przedsiębiorca, manager. Entuzjasta nowych technologii. Założyciel, współzałożyciel, 

udziałowiec kilku firm i twórca licznych projektów dookoła biznesowych. Na co dzień sam 

buduje biznesy, inwestuje lub jako c-level manager wspomaga firmy stworzone przez 

innych świetnych ludzi. 

  

Wcześniej związany z branżą FinTech, głównie poprzez PayLane Sp. z o.o. Prezes zarządu 

nieprzerwanie od 2012 do 2021 roku. Wcześniej w PayLane pełnił funkcję project 

managera i od 2011 r dyrektora zarządzającego. W roku 2018 doprowadził do pozyskania 

inwestora strategicznego dla spółki i sprzedaży 100% udziałów do CRE Polskie ePłatności 

SA. W roku 2020 pomagał przy jednej z największych transakcji M&A w historii rynku 

płatniczego w Polsce – w sprzedaży grupy kapitałowej Polskie ePłatności do duńskiej 

grupy Nets. 

 

Od maja 2021 do chwili obecnej Pan Karol Zielinski jest Prezesem Zarządu Deor Sp. z 

o.o.  

 

Pan Karol Zielinski uczestniczy w rozwijaniu projektów biznesowych oraz wspomaga 

przedsiębiorców w ich drodze na szczyt. Czynnie zaangażowany w świat funduszy VC, 

gdzie stara się pomagać w doborze spółek portfelowych oraz zarządzaniu portfelem 

inwestycyjnym. 

 

W międzyczasie fundator i prezes fundacji Ene Due oraz pomysłodawca akcji 

#dladzieciakow. 

 

Ekspert i panelista na polskich i międzynarodowych konferencjach dotyczących 

prowadzenia biznesu, głównie biznesu technologicznego. Mentor w akceleratorach 

startupowych, zasiada w jury różnego rodzaju konkursów dla startupowców. 

 

 

 

 

Pan Karol Zielinski oświadczył, że nie został skazany za przestępstwa oszustwa ani nie 

otrzymał sądowego zakazu działania, jako członek organów zarządzających lub 

nadzorczych w spółkach prawa handlowego w okresie ostatnich 5 lat. 

 

Pan Karol Zielinski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności 

Emitenta jak i nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik cywilnej osobowej 

ani też członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

Pan Karol Zielinski nie zajmuje stanowisk i nie pełni funkcji publicznych, określonych w 

ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej 

przez osoby pełniące funcie publiczne (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 216, poz. 1584 

ze zm.)  Nie figuruje również w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

http://paylane.pl/

