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NOWY DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY INPOST FRESH 

Marcin Dakowski dołączył do zespołu InPost 

Do zespołu InPost dołączył Marcin Dakowski. Obejmie funkcję 

dyrektora zarządzającego InPost Fresh – nowej platformy zakupowej 

InPost. Dakowski przyszedł do InPostu z Grupy Allegro, gdzie pełnił 

funkcję prezesa ebilet.pl. Wcześniej przez 4 lata pracował w Grupie 

OLX, w której był odpowiedzialny za monetyzację serwisu olx.pl, 

tworzył OLX Praca oraz Fixly.pl. Był również członkiem zespołu 

zarządzającego Grupą w Polsce. Doświadczenie zdobywał także 

w firmach doradczych, m.in. w McKinsey&Company. 

„Witamy Marcina na pokładzie 

InPost, cieszymy się, że tak 

doświadczony manager zasilił 

szeregi InPost. InPost Fresh to 

nasz najnowszy projekt, który 

będziemy w przyszłym roku 

znacząco rozwijać” – powiedział 

Rafał Brzoska, CEO InPost.  

InPost Fresh to nowa aplikacja 

mobilna, dzięki której klienci 

dokonają zakupów spożywczych 

od różnych dostawców na terenie 

całego kraju. InPost Fresh to zupełnie nowe doświadczenie na rynku zakupów 

spożywczych online, wykorzystujące dotychczas wypracowane przez InPost 

standardy obsługi klienta i technologię mobilną oraz wysokiej jakości produkty 

od starannie wyselekcjonowanych Partnerów. Dakowski będzie odpowiedzialny 

za całość działań związanych z InPost Fresh. 

W celu realizacji zamówienia wystarczy pobrać aplikację InPost Fresh – 

rejestracja jest szybka i intuicyjna. Już w dniu pierwszego logowania klient może 

zrobić i otrzymać swoje pierwsze zakupy. Przez aplikację można wybierać w 



 

 

asortymencie ponad 10 tysięcy produktów w dostawie na ten sam i kolejny dzień 

– wśród nich szeroki wybór świeżych ryb, mięsa, owoców i warzyw. Klienci mają 

do dyspozycji najwygodniejsze formy płatności: przedpłata (Blik, szybki przelew 

i karta) lub za pomocą karty i Blika przy odbiorze od kuriera. 

Początkowo dostawy z InPost Fresh są testowane na terenie Warszawy, już 

niedługo oferta skierowana zostanie do klientów w kolejnych miastach. Zakupy 

są przewożone transportem InPost w kontrolowanej temperaturze 

zgodnie z rekomendacjami producenta, dzięki czemu klienci mogą mieć 

pewność, że produkty zachowają swoją jakość i świeżość. Dostawa zakupów w 

ramach InPost Fresh realizowana jest bezpośrednio pod drzwi klienta. 

InPost (AEX: INPST) to wiodąca platforma dostaw dla e-commerce w Europie. Założony w 1999 roku przez 
Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć ponad 19.000 Paczkomatów® w Polsce, Wielkiej Brytanii 
i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce, 
współpracując z ponad 40.000 e-sprzedawców. 

Strategicznie umiejscowiony w szybko rozwijającym się ekosystemie e-commerce, korzysta ze sprzyjających 
trendów rynkowych – co pozwala na szybkie wdrażanie nowych maszyn.  

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. 

Wysoce wydajna infrastruktura IT i szybkie wdrażanie nowych technologii stanowią podstawę działalności i 
rozwoju InPost. Aplikacja mobilna InPost „InPost Mobile” to jedna z najpopularniejszych aplikacji 
w Polsce z blisko 8 mln aktywnych użytkowników.  

W styczniu 2021 InPost z sukcesem zadebiutował na giełdzie EURONEXT Amsterdam. 

W lipcu 2021 roku InPost z sukcesem sfinalizował przejęcie Mondial Relay, wiodącej francuskiej firmy 
dostarczającej przesyłki w formacie ‘poza domem’ we Francji, krajach Beneluksu i na Półwyspie Iberyjskim. 
Tym samym InPost stał się największą w Europie platformą dostaw dla e-commerce. InPost i Mondial Relay 
dostarczyły łącznie w 2020 roku ponad 440 mln przesyłek. 

Więcej informacji na: www.inpost.pl 

http://www.inpost.pl/

