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INPOST STRATEGICZNYM SPONSOREM POLSKIEJ 

REPREZENTACJI W PIŁCE NOŻNEJ  

 
Największy kontrakt sponsorski prywatnej firmy w historii 

PZPN 

 
InPost – lider wśród platform dostaw dla e-commerce  

w Europie – został Sponsorem Strategicznym Reprezentacji 

Narodowej w piłce nożnej, bezsprzecznie najpopularniejszego 

sportu w Polsce. To największy kontrakt sponsoringowy 

prywatnej firmy w historii PZPN. Sponsoring reprezentacji w 

nowatorskiej formule, która została przygotowana specjalnie dla 

InPost, to synergia jednych z najsilniejszych polskich marek. 

Pozwoli na zwiększenie zaangażowania kibiców reprezentacji w 

piłce nożnej w wielu nowych kanałach, a jednocześnie 

zaprezentuje nowatorskie rozwiązania największej polskiej firmy 

logistycznej. 

„InPost, który z lokalnej firmy wyrósł na europejskiego, technologicznego lidera 

na rynku logistyki, jest obecnie wizytówką polskiego biznesu na świecie. Chcemy 

dzielić się naszym sukcesem - dlatego zdecydowaliśmy się wspierać rozwój 

sportu, który Polacy tak kochają. Z wielką dumą i radością ogłaszamy - od 

czerwca InPost jest Strategicznym Sponsorem Reprezentacji Polski, tworząc 

nowy standard sponsorski Reprezentacji, jest to jednocześnie największa 

umowa sponsorska prywatnej polskiej firmy w historii PZPN. Tak, jak na co dzień 

towarzyszymy milionom Polaków w codziennych zakupach, tak dziś chcemy 

razem z nimi wspólnie świętować kolejne sukcesy polskich piłkarzy. W InPost 

wierzymy, że kluczem do sukcesu jest innowacyjność i zaangażowanie, przede 

wszystkim zaś zgrany zespół i silny, odpowiedzialny leadership. Taką polską 

reprezentację, pod wodzą Roberta Lewandowskiego, chcemy oglądać  

i wspierać! W taką też inwestujemy. Partnerstwo InPost – jednej z najbardziej 

rozpoznawalnych polskich firm z najbliższą sercom Polaków sportową 



 

 

reprezentacją jest naturalnym krokiem – wierzymy, że nasza inwestycja, 

połączona z konsekwentną pracą i zapałem zespołu, przyniosą efekty, z których 

wszyscy będziemy dumni. Do zobaczenia na trybunach!” – powiedział Rafał 

Brzoska, założyciel i prezes zarządu InPost.  

Umowa, która została podpisana 30 maja 2022 r, została zawarta na okres do 

31 lipca 2024 z możliwością przedłużenia na dwa kolejne lata. InPost w ramach 

umowy uzyskał prawo posługiwania się tytułem „Sponsora Strategicznego 

Reprezentacji Polski” oraz do wykorzystywania w działalności marketingowej 

oficjalnego logotypu Reprezentacji Polski. Umowa gwarantuje również 

ekspozycję logo firmy na strojach treningowych reprezentacji Polski, nośnikach 

reklamowych podczas meczów reprezentacji Polski rozgrywanych  

w naszym kraju. Logo InPost pojawi się także w materiałach marketingowych 

PZPN oraz ściankach sponsorskich w czasie konferencji prasowych, na stronie 

internetowej PZPN i stronie „Łączy nas piłka” oraz biletach i programach 

meczowych.  

„Jako największa organizacja sportowa chcemy współpracować z najlepszymi na 

rynku. Kluczowymi graczami, którzy wiedzą jak profesjonalnie działać,  

by osiągać sukces. Polska firma InPost idealnie spełnia nasze oczekiwania  

i jesteśmy przekonani, że ta kooperacja będzie pozytywnie wpływać na oba 

biznesy. Wszyscy doskonale wiemy, że znajdujemy się w roku mundialowym. 

Mistrzostwa Świata w Katarze już za chwilę staną się tematem numer jeden 

ogólnonarodowej debaty. Kibice od wielu lat traktują reprezentację jako dobro 

narodowe. Bilety na jej mecze, niezależnie od miejsca rozgrywania spotkań, są 

natychmiast wyprzedawane, a fani podążając za nią po całej Europie, budują 

pozytywny wizerunek drużyny oraz kraju. Cieszymy się, że InPost dołącza do 

naszej drużyny” – powiedział Cezary Kulesza, prezes PZPN.  

Decyzja o strategicznym sponsoringu Polskiej Reprezentacji jest wynikiem 

konsekwencji we wspieraniu polskiego sportu. InPost od 2010 roku jest jednym 

z kluczowych sponsorów lekkiej atletyki w ramach InPost Athletic Team.   

Od czerwca firma będzie towarzyszyć Polakom także w największych 

sportowych emocjach – Lidze Narodów oraz Mistrzostwach Świata w piłce 

nożnej, które będą rozgrywane w Katarze. Zaangażowanie społeczne  

i zrównoważony rozwój są wpisane w model biznesowy firmy. Paczkomaty 



 

 

InPost są najbardziej ekologiczną formą dostaw w e-commerce, służąc ochronie 

środowiska oraz zmniejszaniu emisji CO2 nawet o 75%.  

Oparty na autorskim, polskim koncepcie model biznesowy InPost, podbija dziś 

kolejne europejskie rynki – od Wielkiej Brytanii, przez Francje i Włochy, na 

Hiszpanii i Portugalii kończąc. Firma stała się bezkonkurencyjnym liderem rynku 

dostaw e-commerce, dostarczając miliony przesyłek dziennie, z blisko  

22 tysiącami Paczkomatów i ponad 9,6 milionami użytkowników aplikacji 

mobilnej. 

 

InPost (AEX: INPST) to wiodąca platforma dostaw dla e-commerce w Europie. Założony przez Rafała Brzoskę 
InPost to obecnie wiodąca platforma dostaw dla e-commerce, która zrewolucjonizowała rynek przesyłek w 
Polsce. Pierwsze Paczkomaty® oznaczone żółto-czarnym logo pojawiły się w Krakowie w 2009 roku i bardzo 
szybko stały się charakterystycznym elementem polskich miast. Dziś sieć Paczkomatów® InPost jest 
największą i najwygodniejszą automatyczną siecią odbioru i nadawania przesyłek w Europie – to łącznie ponad 
22 tysięcy nowoczesnych urządzeń, z czego już niemal 17 tysięcy w Polsce. InPost świadczy także usługi 
kurierskie i fulfillment dla sprzedawców e-commerce w Polsce, współpracując z ponad 40 000 e-sprzedawców. 
Tylko w roku 2021 firma w ramach usług kurierskich i w Paczkomatach obsłużyła 517,6 milionów przesyłek. 
 

Od samego początku ambicją Rafała Brzoski było wyjście daleko poza granice kraju i stworzenie największego 
sukcesu biznesowego Polski na arenie europejskiej. Usługi InPost są dziś dostępne także dla klientów w 
Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Hiszpani, Portugali i krajach Beneluxu. W lipcu 2021 roku InPost przejął 
za 513 mln euro francuskiego potentata logistycznego Mondial Relay, co było największą polską prywatną 
inwestycją zagraniczną. Wejście firmy w 2021 roku na giełdę EURONEXT-Amsterdam było największym 
debiutem europejskiej spółki technologicznej w historii kontynentu.  

Paczkomaty® InPost zapewniają konsumentom tańszą, elastyczną, wygodną, przyjazną dla środowiska 
i bezdotykową opcję dostawy. Dzięki temu InPost tworzy najbardziej ekologiczne rozwiązanie dostaw dla 
handlu elektronicznego – dostawa do Paczkomatów® redukuje emisję CO2 o dwie trzecie w porównaniu 
z dostawami kurierskimi na obszarach miejskich i aż o 90% na obszarach wiejskich. Ponadto pozwala 
na zmniejszenie zatorów komunikacyjnych, a także zapewnienie wygodniejszego rozwiązania w zakresie 
dostarczania paczek konsumentom w trybie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i bez konieczności 
oczekiwania na przesyłkę w domu. Aplikacja mobilna InPost „InPost Mobile” to jedna z najpopularniejszych 
aplikacji w Polsce. 

Więcej informacji na: www.inpost.pl 

 

http://www.inpost.pl/

