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CENTRUM LOGISTYKI w Korczowej to inwestycja rzędu 600 mln zł. Pracę znajdzie tu 2 tys. osób 

Boom na magazyny 
Kryzys? Jaki kryzys? Ta branża ma się w Polsce 
znakomicie. Istniejące firmy kwitną, a nowe 
inwestycje wyrastają jak grzyby po deszczu. 
A ma być jeszcze lepiej. Wszystko to jakby wbrew 
coraz bardziej powszechnemu utyskiwaniu na recesję 
JAROSŁAW OLECHOWSKI 

odkarpacka wieś Młyny to jed
no z tych miejsc, gdzie diabeł 
mówi dobranoc. Położone tuż 

przy ukraińskiej granicy siedlisko skła
da się zaledwie z kilkunastu chałup. Ale 
dla Wima Van Damme'a to najważniej
szy punkt na mapie. Spacerując polny
mi drogami, wyobraża sobie kolumny 

i ciężarówek sunące do wielkiego cen-
| trum logistycznego. Nad jego projektem 
1 od czterech lat pracuje polsko-belgijska 
1 spółka, której Van Damme jest współ-
| właścicielem. Korczowa Logistics Park 
| stanie przy zjeździe z autostrady A4, 
| ostatnim w Unii Europejskiej, niespeł-
| na 2 km od przejścia granicznego z Ukra
si iną. - Mamy już wszystkie pozwolenia 

potrzebne do budowy. Jesienią rozpoczy
namy prace ziemne - mówi Van Damme. 

Za ok. 50 mln zł spółka skupiła 70 ha 
pól uprawnych i nieużytków. Powstanie 
na nich kompleks magazynów, hal pro
dukcyjnych, parking dla TIR-ów, serwis 
ciężarówek oraz całodobowy urząd celny. 
Całość pochłonie prawie 600 mln zł. 

Van Damme jest przekonany, że inwe
storzy nie będą musieli długo czekać na 
zwrot wyłożonych środków. - Przez gra
nicę w Korczowej codziennie przejeżdża 
350 ciężarówek. Ruch wzrośnie co naj
mniej trzykrotnie, kiedy drogowcy do
kończą budowę autostrady A4 i zakończy 
się kryzys finansowy w Europie - tłu
maczy biznesmen. I przekonuje, że już 

blisko 70 firm jest zainteresowanych wy
najęciem powierzchni w Korczowa Logi
stics Park. Pracę może tam znaleźć nawet 
2 tys. osób. 

5 proc. PKB 
Podkarpacka inwestycja to najlepszy do
wód, jak dynamicznie rozwija się polska 
branża logistyczna. Jak wynika z rapor
tu firmy Cushman & Wakefield, w ubie
głym roku oddano do użytku przeszło 
500 tys. mkw. magazynów. To ponad 
dwie trzecie całej powierzchni magazy
nowej, jaka w tym czasie powstała w Eu
ropie Środkowej. Drugie miejsce pod tym 
względem zajęły Czechy (106 tys. mkw.), 
a trzecie Słowacja (82 tys. mkw.). Boomu 
nie zahamował nawet kryzys finanso
wy w Europie. Logistyka jest bowiem 
podstawą funkcjonowania każdego no
woczesnego biznesu. Praca logistyków 
nie ogranicza się wyłącznie do trans
portowania produktów z magazynu do 
odbiorcy. To sztuka efektywnego wy
korzystania możliwości i zasobów 
przedsiębiorstwa. Ten skomplikowany 
proces zapewnia firmie kontakt z klien
tami. Umożliwia sprzedaż towarów oraz 
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• dostawy sprzętu i surowców niezbęd
nych do produkcji. O znaczeniu branży 
najlepiej świadczy skala przychodów kra
jowych firm logistycznych, spedycyjnych 
i transportowych. Rocznie sięgają one 
100 mld zł. To blisko 5 proc. polskiego 
PKB. Sektor zatrudnia obecnie blisko pół 
miliona osób. 

Na żywo i wirtualnie 
W naszym kraju działa ok. 100 dużych 
operatorów logistycznych. Najwięk
sze są polskie spółki należące do świato
wych koncernów: DHL, UPS, DPD, GSL 
czy TNT. Oferują one usługi dystrybucji 
krajowej i międzynarodowej. Ale chęt
nie realizują także kompleksowe zlecenia 
- od magazynowania, przez pakowanie 
przesyłek, etykietowanie, foliowanie, 
po przygotowywanie zestawów promo
cyjnych do sprzedaży. Popyt na takie 
usługi szybko rośnie. Dużą aktywność 
na rynku logistycznym wykazują również 
sieci sklepów, które w magazynach or
ganizują swoje centra dystrybucyjne, takie 
jak Żabka w Tulipan Park Poznań, a tak
że koncerny, np. Unilever w Prologis Park 
Piotrków, czy producenci z branży elek
tronicznej i motoryzacyjnej. Nowoczes
ne powierzchnie magazynowe mogą być 
też dostosowane do potrzeb lekkiej pro
dukcji. - Przykładem takiego rozwiąza
nia jest obiekt produkcyjno-magazynowy 
dla firmy Zelmer w Panattoni Park Rze
szów - mówi Joanna Sinkiewicz z działu 
powierzchni przemysłowych i magazyno
wych firmy Cushman & Wakefield. 

Na rozwój branży logistycznej ogrom
ny wpływ ma także upowszechnienie 
handlu w Internecie. W ubiegłym roku 

g obroty wirtualnych sklepów w Polsce 
| wyniosły prawie 23 mld zl. Pod wzglę-
1 dem tempa rozwoju tego biznesu nale-
I żymy do czołówki europejskich państw. 
| Częściej zakupy w sieci robią tylko inter-
« nauci w Wielkiej Brytanii i Niemczech. 
| Jak wynika z raportu Gemius, już po-
3 Iowa polskich użytkowników Interne-
| tu przynajmniej incydentalnie kupuje 
s w sklepach internetowych. Wartość prze-

W POLSCE działa ponad setka dużych operatorów Logistycznych 

100 mld zl 
rocznie wynoszą 
przychody naszej 
branży logistycznej 

syłek nadawanych na rynku handlu elek
tronicznego sięga 600 mln zł rocznie. 
Oznacza to, że niemal co czwarta paczka 
przewieziona przez kurierów zawiera to
war zamówiony w sieci. 

W przypadku zakupów przez Internet 
z łańcucha dostaw eliminowani są po
średnicy. Dlatego zwiększają się potrze
by magazynowania oraz transportu dużej 
ilości małych ładunków z krótkim ter
minem dostawy. To zadanie przejmują 
specjalne centra logistyczne, w których 
towary przechodzą przez wszystkie etapy 
procesu dostawy obejmujące: pozyskanie 
towarów od dostawców, magazynowanie, 
sortowanie, pakowanie, transport, a na
wet zarządzanie zwrotami. 

Z planem 
Przedsiębiorcy przekonali się, że samo
dzielne zorganizowanie siatki transpor
towej i magazynowej to trudne zadanie. 

Stworzenie własnego zaplecza logistycz
nego może być nieopłacalne. Wymaga 
zatrudnienia fachowców oraz znacznych 
inwestycji w tabor samochodów)' i maga
zyny. Natomiast firmy logistyczne mają 
nie tylko najnowszy sprzęt ułatwiający 
organizację zaopatrzenia, ale także świet
nie wyszkoloną kadrę. I co najważniejsze, 
wiedzą, jak efektywnie zarządzać trans
portem. Ma to decydujące znaczenie dla 
kondycji całego przedsiębiorstwa. - Fir
my, które decydują się na outsourcing, 
mogą odnieść wiele korzyści - mówi Je
rzy Marków, dyrektor krajowego bizne
su lądowego w DB Schenker Logistics. 
- Dzięki doświadczeniu operatora jakość 
procesów operacyjnych polepsza się, fir
my mogą dokładniej przewidywać koszty. 

Eksperci szacują, że koszty logisty
ki stanowią średnio 10-15 proc. ceny 
gotowego produktu. Przewaga konku
rencyjna na rynku zwiększa się więc pro
porcjonalnie do ograniczania wydatków 
przeznaczanych przez firmę na obsłu
gę logistyczną. Kluczem do sukcesu jest 
precyzyjna prognoza popytu i odpowied
nie planowanie sprzedaży. W pracy lo-
gistyków niezwykle ważne jest również 
obserwowanie poziomu rezerw przedsię
biorstwa. Dzięki temu można elastycznie • 
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• odtwarzać stan zapasów, czyli np. mate
riałów niezbędnych do produkcji. Plan 
zapasów musi uwzględniać zmiany po
pytu, procesu produkcyjnego, np. zakłó
cenia pracy urządzeń, a także zmienność 
w zaopatrzeniu - spóźnianie się dostaw 
czy nieprawidłową liczbę przysłanych 
materiałów. Zadaniem logistyka jest rów
nież dobór właściwych poddostawców. 
Zarówno zbyt długie, jak i nieregularne 
terminy dostarczania, np. półfabrykatów 
czy tworzyw potrzebnych do produk
cji, powodują, że przedsiębiorstwo traci 
zdolność do reagowania na zmieniają
ce się rynkowe trendy. Wybór dostawcy 
powinien zatem zależeć od jego zdol
ności produkcyjnych. Istotny jest nawet 
stan urządzeń i pojazdów, z których ko
rzysta - może to zaważyć na solidności 
i terminowości kontrahenta. Warto rów
nież uważnie przeanalizować kondycję fi

nansową partnerów. Jeżeli dostawca ma 
niepewną zdolność kapitałową, może się 
okazać, że nie będzie mógł systematycz
nie dostarczać materiałów i surowców. 

Ponad przeciętną 
Opublikowane pod koniec ubiegłego roku 
wyniki badania Manpower Group wska
zują, że łatwo jest znaleźć zatrudnienie 
w transporcie, logistyce i komunikacji. Na 
posadę mogą liczyć nawet młode osoby 
bez doświadczenia, przyjmowane do prac 
magazynowych. Chętnych nie brakuje, 
bo zarobki w branży są ponadprzecięt
ne. Z raportu płacowego HRM Partners 
wynika, że w ubiegłym roku średnie wy
nagrodzenie całkowite w sektorze trans
portu, spedycji i logistyki (TSL) wyniosło 
4270 zł brutto. To powyżej przeciętne
go miesięcznego wynagrodzenia w całej 
gospodarce, które w 2012 r. nieznacz

nie przekroczyło 3,5 tys. zł. Wśród prze
badanych pracowników TSL najlepiej 
zarabiają menedżerowie - przeciętnie 
9400 zł brutto. Średnia dla specjalistów 
to 5550 zł, a dla pracowników wykonaw
czych - 2950 zł. Najlepiej w TSL płacą 
firmy na Mazowszu. Dla stanowisk spe
cjalistycznych i menedżerskich jest to 
więcej od branżowych średnich odpo
wiednio o ok. 4 proc. (5970 zł brutto) 
i 8 proc. (9780 zł), ale pracownicy wyko
nawczy mogą liczyć na wynagrodzenia 
aż o 22 proc. wyższe (3500 zł). Naj
gorzej zarabiają pracownicy wykonawczy 
w woj. warmińsko-mazurskim - 2600 zł 
brutto, czyli prawie o 15 proc. poniżej 
średniej w branży. Natomiast aż o ponad 
30 proc. mniej od średniej zarabiają spe
cjaliści w woj. lubelskim (3770 zł) i me
nedżerowie w woj. lubelskim, podlaskim 
oraz podkarpackim (6100 zł). 
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Jednak to i tak znacznie wyższe pensje 
niż te, jakie oferuje wiele innych sekto
rów gospodarki. Dlatego zawód logistyka 
staje się coraz popularniejszy. Z danych 
Głównego Urzędu Statystycznego wyni
ka, że w 2009 r. kierunki studiów związa
ne z usługami transportowymi ukończyło 
260 tys. studentów. 

Polska przoduje 
Pierwsze polskie firmy logistyczne za
częły powstawać w latach 80. Ale dyna
miczny rozwój branży nastąpił po akcesji 
Polski do UE. Otwarcie granic spowodo
wało, że wielu polskich przedsiębiorców 
zaczęło kreślić plany zagranicznej eks
pansji. Potrzebowali do tego sprawnie 
działającej sieci transportowej. Wzoro
wali się na zagranicznych konkurentach, 
którzy inwestując w Polsce, zapoczątko
wali modę na nowoczesną logistykę. 

7 mln mkw. 
liczy obecnie 
powierzchnia 
magazynowa w Polsce 

Dziś nowoczesne centra logistyczne 
działają na terenie całej Polski. Ich po
wierzchnia magazynowa przekroczyła 
już 7 mln mkw. Pod względem wielko
ści liderem jest Prologis Park Chorzów, 
w którego skład wchodzi obecnie pra
wie 235 tys. mkw. magazynów. Drugie 
miejsce zajmuje Tulipan Park Stryków 
(188 tys. mkw.). Trzeci jest kompleks 
Europolis Park Błonie wybudowany 
przez CA Immo. Jego magazyny oferują 
184 tys. mkw. powierzchni. 

Polska jest w tej chwili największym 
rynkiem magazynowym w Europie 

Środkowo-Wschodniej. Tylko w oko
licy Warszawy zlokalizowano nowo
czesne magazyny o powierzchni prawie 
2,6 mln mkw. - Region warszawski jest 
najstarszym w Polsce rynkiem magazy
nowym. Siłą napędową jego rozwoju jest 
bliskość międzynarodowych firm mają
cych swoje siedziby w stolicy - tłumaczy 
Krzysztof Kienorow z działu powierzch
ni logistycznych i przemysłowych firmy 
Colliers International. 

Doskonale rozwinięta infrastruktura 
drogowa zdecydowała również o tym, że 
drugim co do wielkości rynkiem magazy
nowym w naszym kraju jest Górny Śląsk. 
Oferuje obecnie blisko 1,4 mln mkw. no
woczesnych magazynów. Kolejne bardzo 
spektakularne projekty, takie jak Korczo-
wa Logistics Park, to wyraźny znak, że ta 
branża ma przed sobą wyjątkowo dobre 
perspektywy. • 
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