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Straal wzmacnia zespół managerski  
 
Firma Straal – dostawca innowacyjnych rozwiązań płatniczych dla biznesu – 

ogłasza, że do jej zespołu dołączyło dwóch wysokiej klasy managerów związanych 

z sektorem usług finansowych. Na początku czerwca stanowisko Dyrektora ds. 

Operacji (Chief Operating Officer) objął Tomasz Otto. Z początkiem lipca natomiast 

szeregi spółki zasilił Tomasz Kobylarz w roli VP of Engineering. Rozbudowa zespołu 

managerskiego jest podyktowana ambitnymi planami rozwojowymi Straal.  

Tomasz Otto, który z początkiem czerwca objął stanowisko Dyrektora ds. Operacji 

(Chief Operating Officer) przed dołączeniem do Straal był konsultantem w wiodącej 

firmie doradczej The Boston Consulting Group, gdzie specjalizował się w projektach 

strategicznych dla instytucji finansowych w Europie, Ameryce Łacińskiej i na 

Bliskim Wschodzie. Odpowiadał m.in. za przygotowanie kompleksowej strategii 

dostosowania organizacji do wymogów PSD2 w jednej z wiodących europejskich 

spółek z rynku usług płatniczych. Do obowiązków Tomasza Otto na nowo objętym 

stanowisku należą przede wszystkim opracowywanie szczegółowych koncepcji oraz 

koordynacja wdrożeń nowych produktów. Nowy COO Straal jest absolwentem 

ekonomii w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej oraz finansów i inwestycji 

w Rotterdam School of Management. W czasie wolnym startuje w zawodach 

triathlonowych i podróżuje.  

Tomasz Kobylarz, od początku lipca piastujący w Straal stanowisko VP of Engineering, 

posiada ponad ośmioletnie doświadczenie w tworzeniu produktów IT z obszarów 

fintech, retail oraz dla bankowości. Przed dołączeniem do zespołu Straal pełnił funkcje 

kierownicze w Diebold-Nixdorf, AEVI International oraz Applause Inc. Ma na swoim 

koncie pokaźną pulę zakończonych sukcesem wdrożeń innowacyjnych rozwiązań 

płatniczych w Polsce, Australii, Francji, krajach Europy Środkowej oraz 

w Stanach Zjednoczonych. W nowej roli Tomasz Kobylarz odpowiada za koordynację 

rozwoju produktów Straal od strony technicznej oraz za rozwój zespołów 

deweloperskich w strukturach firmy. 

Straal jest dostawcą kompleksowych rozwiązań płatniczych dla firm prowadzących 

sprzedaż online lub w modelu omnichannel. Spółka dostarcza swoim klientom produkty 

umożliwiające przyjmowanie płatności, optymalizację procesów rozliczeniowych, 

pogłębioną analitykę oraz ochronę przed wyłudzeniami. Jej specjalnością są 

automatyczne płatności powtarzalne, stanowiące podstawę biznesu subskrypcyjnego. 

Rozwiązania Straal są obecnie wykorzystywane przez podmioty działające w Europie, 

Ameryce Łacińskiej i USA. W październiku 2017 r. firma oficjalnie ogłosiła rozpoczęcie 



	

	

działalności na polskim rynku. Straal cały czas rozwija swoje portfolio produktowe. 

W nadchodzących miesiącach wprowadzi do oferty kolejne metody płatności oraz 

nowe funkcjonalności narzędzia analityczno-managerskiego Straal Kompas. Na jesień 

planowane jest ogłoszenie szczegółowych planów dotyczących powstania i rozwoju 

produktu z obszaru finansów osobistych, bazującego na wydawnictwie kart.  

*** 

Straal jest globalnym dostawcą rozwiązań płatniczych, optymalizacyjnych i ochronnych, stworzonych 

specjalnie z myślą o innowacyjnym biznesie. Dzięki produktom Straal, przyjmowanie płatności we 

wszystkich kanałach staje się łatwe, bezpieczne i opłacalne jak nigdy dotąd. System Straal umożliwia 

przyjmowanie płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych wszystkich wiodących organizacji, 

w ponad 150 walutach oraz przelewów w modelu SEPA Direct Debit. Siedziba spółki znajduje się w 

Warszawie. www.straal.com  
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