
 
Życiorys zawodowy 

 
1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 
 
imię i nazwisko: Rafał Markiewicz 
zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta:  
termin upływu kadencji: 15.06.2018 
 
2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 
Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: 
 
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz 
Zarządzanie i Marketing. Po ukończeniu studiów zdobywał doświadczenie jako konsultant 
finansowy przeprowadzając analizy najlepszych podatkowych opcji dla inwestycji zagranicznych 
w Polsce. Rafał Markiewicz pracował jako Dyrektor Departamentu Fakturowania i Rozliczeń w 
Telekomunikacji Polskiej (obecnie Orange Customer Service), gdzie był odpowiedzialny za 
procesy obsługi klienta. 
Następnie odegrał kluczową rolę w tworzeniu firmy InPost Finanse Sp. z o.o. gdzie rozwijał 
usługę przekazów pieniężnych. Obecnie jest prezesem w firmie InPost Finance S.à rl - spółki z 
siedzibą w Luksemburgu, gdzie jest odpowiedzialny za rozwój biznesu w obszarach takich jak 
dostarczanie rozwiązań płatniczych dla klientów z sektora e-commerce na całym świecie oraz za 
inwestycje w Paczkomaty na terenie Azji i Europy.  
Od niedawna Rafał Markiewicz rozwija także kilka nowych start-upów  - m.in. Wiewiórka.pl 
(płacenie indywidualnym użytkownikom za zwrot odpadów takich jak butelki, metale, odzież, 
itp), Yachtoo (internetowy pośrednik w czarterowaniu jachtów) oraz InQubit (inkubator 
przedsiębiorczości, start przewidziany w 2015 roku). 
 
Przebieg pracy zawodowej: 
 
CFO 
Yachtoo.net 
grudzień 2014 – obecnie, Londyn  
 
CEO 
Wiewiórka.pl  
listopad 2014 – obecnie, Warszawa 
 
CEO 
Inpost Finance S.a.r.l. . 
listopad 2012 – obecnie, Luksemburg 
 
CEO  
InQubit Sp. z o.o. (dawniej Mlogos Sp. z o.o.)  
wrzesień 2009 – obecnie, Warszawa,  
 
CEO 
Inpost Finanse Sp. z o.o. 



grudzień 2011 – luty 2014, Warszawa 
 
Interim CEO 
InItTec Sp. z o.o.(former CP Telecom) 
kwiecień 2012 – czerwiec 2013, Warszawa 
 
Członek Zarządu  
Profeskasa SA 
kwiecień 2012 – marzec 2013, Wrocław 
 
Dyrektor Departamentu Centrum Fakturowania i Rozliczeń  
Telekomunikacja Polska S.A. (France Telecom Group) 
Wrzesień 2003  – wrzesień 2011, Warszawa  
 
Konsultant 
Arthur Andersen / Andersen Business Consulting 
kwiecień 2000 – sierpień 2002, Warszawa  
Konsultant Finansowy  
Marciniuk & Partners - Tax Advisers 
sierpień 1997 – kwiecień 2000, Warszawa  
 
3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 

ma istotne znaczenie dla emitenta 
 
Pan Rafał Markiewicz nie prowadzi/ł działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 
 
4. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 

trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo 
wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal 
wspólnikiem, 

• InQubit Sp. z o.o. – Prezes Zarządu / nadal 
• InPost Finance S.a r.l. – President & CEO / nadal 
• Profeskasa S.A. – Członek Zarządu /już nie 
• MedGo Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej / nadal  
• Cordium Sp. z o.o. – Wspólnik / nadal  
• DBMS Sp. z o.o. (dawniej: 87 RS Mobcomer GT) – Wspólnik / już nie 

 
5. informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana 

za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako 
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Rafał Markiewicz nie został skazany za przestępstwo 
oszustwa. 
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Rafał Markiewicz nie otrzymał sądowego zakazu działania 
jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 
6. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 

okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba 
pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego 



 
W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja 
podmiotu, w którym Pan Rafał Markiewicz pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego. 
 
7. informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej 
albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej, 

 
Pan Rafał Markiewicz nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności 
Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
8. informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; 
 
Pan Rafał Markiewicz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 


