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Monika KOZERSKA 

ZNACZENIE I ROZWÓJ CENTRÓW DYSTRYBUCJI W ŁAŃCUCHACH DOSTAW 

NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

 

W artykule omówiono ogólnie pojęcie centrum logistycznego wraz z elementami, które się na nie składają oraz opisano je-

go ewolucję na przestrzeni lat. Następnie omówione zostało miejsce, jakie zajmuje centrum logistyczne oraz jego rola jaką 

odgrywa w ramach działania łańcucha dostaw. Ponadto zawarto informacje dotyczące koncepcji działania centrów logistycz-

nych w zakresie łańcucha dostaw. Celem artykułu jest scharakteryzowanie trzech centrów dystrybucji na terenie województwa 

łódzkiego: Panattoni Park Business Center Łódź w Łodzi, Logistic City- Piotrków Distribution Center w Piotrkowie Trybunal-

skim oraz SEGRO Logistics Park Stryków w Strykowie oraz analiza potencjału jaki mają centra zlokalizowane na obszarze 

tego województwa. 

 

WSTĘP 

Powstawanie centrów dystrybucji i centrów logistycznych w 
ostatnich latach stało się zjawiskiem powszechnym wnikającym z 
zachodzących globalnych procesów ekonomicznych. 

Przedsiębiorstwa ciągle poszukują sposobów na redukcję 
kosztów związanych z zaopatrzeniem, magazynowaniem oraz 
dystrybucją i spedycją towarów, czego wynikiem jest ich współpraca 
z centrami dystrybucji. Prowadzi to do tworzenia się łańcuchów 
dostaw, w których każdy z użytkowników będący ogniwem łańcucha 
dostaw czerpie inne korzyści w ramach istnienia centrum dystrybucji 
czy centrum logistycznego. 

Najbardziej popularnym rodzajem koncentracji funkcjonalno-
przestrzennej są centra dystrybucji. Zastępują one w swoim założe-
niu występujące do tej pory zaplecza magazynowe detalistów, a 
także prowadzą w imieniu producentów magazyny wyrobów goto-
wych. W efekcie centra dystrybucji maja istotne znaczenie w tych 
kanałach dystrybucji gdzie pojawia się większa liczba uczestników 
(zarówno ze strony dostawców jak i odbiorców). Przedsiębiorstwa 
produkcyjne i handlowe coraz częściej zlecają realizacje niektórych 
zadań firmom z rynku TSL. W związku z tym, w pierwszej dekadzie 
bieżącego stulecia ilość centrów dystrybucji budowanych przez te 
firmy wzrosła. To zjawisko dotyczy głównie operatorów typu 3PL, 
którzy oferują kompleksową obsługę logistyczną. Parki logistyczne 
to bardziej zaawansowana forma koncentracji funkcjonalno-
przestrzennej. Są to zgrupowania obiektów, które umożliwiają nie 
tylko realizacje typowych czynności hurtowych, ale także prowadze-
nie usług produkcyjnych, biznesowych czy logistycznych. Globaliza-
cja produkcji oraz handlu, a także konieczność wykorzystania roz-
wiązań nowoczesnej logistyki w procesie dystrybucji produktów 
przyczyniła się do zapotrzebowania na miejsce z nowoczesną ofertą 
usługową. W ramach współczesnych parków logistycznych lokali-
zowane są w jednym miejscu hale produkcyjne, centra dystrybucji i 
budynki wielofunkcyjne (w skład, których wchodzą sale konferencyj-
ne i wystawowe, a także urzędy celne, hotele, restauracje, sklepy, 
centra biznesów i oddziały banków). Nowoczesne obiekty magazy-
nowe i ich zgrupowania lokalizowane są w większości w dużych 
ośrodkach miejskich lub w ich okolicy. Dzieje się tak, ponieważ na 
tych terenach stan infrastruktury drogowej jest relatywnie dobry, a 

także posiadają one dogodne połączenia z paneuropejską siecią 
drogową.[1, s. 1382-1384] 

Na przełomie kilku ostatnich lat zmienił się po raz kolejny spo-
sób prowadzenia dystrybucji w wielkich sieciach handlowych i w 
samym handlu detalicznym. Nowe, innowacyjne formy dystrybucji 
mają spowodować obniżenie kosztów funkcjonowania wielkich sieci 
handlowych oraz przygotować jeszcze bardziej konkurencyjną 
ofertę skierowaną do finalnego klienta. Klient oczekuje coraz więcej 
od sieci handlowych i często nie zdaje sobie sprawy, że wszystkie 
działania i bezpośrednio skierowana do niego oferta to w 100% 
przemyślana strategia, jaką prowadzą wielcy detaliści, którzy wyko-
rzystują bardzo często do tego celu – niewidoczne dla zwyczajnego 
klienta – narzędzia innowacyjne, takie jak centra logistyczno-
dystrybucyjne i system centralnej dystrybucji. 

Obecnie centra logistyczno-dystrybucyjne są jednym z kluczo-
wym narzędzi walki konkurencyjnej wielkich sieci handlowych i mają 
ogromne znaczenie dla funkcjonowania jednostek sprzedażowych 
nastawionych na generowanie zysków i tworzenie przewagi konku-
rencyjnej. Wraz z wielkim rozwojem sieci handlowych w Polsce 
rozwinęła się również forma dystrybucji produktów będących w 
sprzedaży, co związane jest z dużą liczbą placówek sprzedażowych 
określonych sieci. Całkowicie wyeliminowana została bezpośrednia 
dystrybucja od producenta do sklepu, która została zastąpiona 
scentralizowaną siecią logistyczną prowadzoną przez nowoczesne 
centra logistyczno-dystrybucyjne.[2, s. 1] 

Budowa centrów logistycznych jest odpowiedzią na postępują-
ce zmiany zarówno w gospodarce krajowej, jak i międzynarodowej. 
Określenie wyraźnych potrzeb poprawy standardów realizacji ob-
sługi logistycznej było podstawą do stworzenia specjalistycznych 
węzłów w sieci logistycznej, gdzie towar można wyładować, przepa-
kować, skonsolidować odpowiednio do potrzeb rozdrobnionej dys-
trybucji. 

1. CENTRUM LOGISTYCZNE JAKO OGNIWO  
ŁAŃCUCHA DOSTAW  

1.1. Miejsce centrów logistycznych w łańcuchach dostaw 

Powstawanie centrów logistycznych jest zjawiskiem prze-
strzennym, które wynika z globalnych procesów ekonomicznych. Ich 
rozwój związany jest z poszukiwaniem przez przedsiębiorstwa 
sposobów na redukcję kosztów, które dotyczą sfery zaopatrzenia, 
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magazynowania, dystrybucji i spedycji surowców (towarów), a także 
kosztów związanych z rozwojem outsourcingu, czyli korzystania 
przez przedsiębiorstwa z usług logistycznych świadczonych przez 
zewnętrzne, wyspecjalizowane firmy. 

Umiejscowienie centrum logistycznego najpierw w całej struktu-
rze biznesowej, a następnie w łańcuchu dostaw pozwoli na wskaza-
nie jego roli. Każdy z użytkowników, który stanowi ogniwo łańcucha 
dostaw czerpie inne korzyści w związku z istnieniem centrum logi-
stycznego. Operatorzy logistyczni stwarzają odpowiednie warunki 
do prowadzenia działalności np.: poprzez posiadanie podstawowej 
infrastruktury. Poszerzają oni także zakres usług poprzez uzupeł-
nianie swoich możliwości usługami innych operatorów oraz budują 
rynek usług, który skupia dostawców i odbiorców.[3, s. 71] Dostaw-
cy i odbiorcy mogą korzystać z szerokiej oferty usług logistycznych, 
cen tych usług kształtowanych przez reguły wolnego rynku oraz 
poziomu obsługi. 

Wyżej wymienione zależności stają się wyznacznikiem roli cen-
trum logistycznego w łańcuchu dostaw. Tak więc, podstawową rolą, 
jaką odrywa centrum logistyczne, jest rola ośrodka, gdzie następuje 
kreowanie wartości dodatkowej w procesie przepływu dóbr, łago-
dzenie bądź też eliminacja uciążliwości wywieranych przez działal-
ność logistyczną na otoczenie oraz wspieranie korzystnych tenden-
cji i kierunków rozwoju działalności gospodarczej, przede wszystkim 
w obszarze logistyki. 

Centrum logistyczne jako istotna część łańcucha dostaw, do-
starcza jego innym członkom kompleksowe usługi logistyczne, przy 
jednoczesnym budowaniu i utrzymywaniu relacji zależących od 
sześciu podstawowych czynników: wspólnych celów partnerów z 
łańcucha dostaw, zaufania, wzajemnych zależności, dbania o zy-
skowność działań innych partnerów, otwartych linii komunikacji, 
wzajemnego zaangażowania w zadowolenie klienta. [4, s.165] 
Dzięki centrom logistycznym ich klienci mogą koncentrować się na 
produkcji, nie ponosić niepotrzebnych kosztów na budowę nowych 
magazynów (zajmowałyby one dodatkową powierzchnię), obniżyć 
zapasy w obrocie towarowym, nie ponosić kosztów na zakup środ-
ków transportu, poprawić jakość oraz terminowość dostaw, obniżyć 
koszty przepływu fizycznego materiałów, a także podnosić produk-
tywność.[5, s. 13] 

Rola centrów logistycznych w łańcuchach dostaw podkreślona 
jest również przez zadania, które realizują w nich centra. Należą do 
nich: 
– wzrost intermodalności transportu towarowego, 
– uporządkowanie działalności gospodarczej oraz lepsze kształ-

towanie ładu przestrzennego, 
– rozwijająca się działalność gospodarcza wokół centrów logi-

stycznych oraz napływ inwestycji, 
– odzyskiwanie terenów śródmiejskich, które zostały zajęte pod 

działalność, 
– rozwijające się usługi logistyczne w obszarze logistyki miej-

skiej. 
Z zadań tych wynika, iż centrum logistyczne musi brać pod 

uwagę cele podmiotów łańcucha dostaw: maksymalizację zysku 
jego klientów oraz pomoc klientom przy zwiększaniu wartości doda-
nej. W związku z tym realizowane przez centrum usługi logistyczne 
oraz zarządzanie powinny być dostosowane do procesów logistycz-
nych, potrzeb, a także zarządzania całym łańcuchem dostaw. 

Złożoność i konieczność integracji procesów oraz czynności 
logistycznych, które realizowane są w łańcuchu dostaw podkreślają 
ważną rolę centrum logistycznego w tak sformułowanym działaniu, 
co przedstawia rysunek 1. 
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Rys.1 Miejsce centrum w łańcuchu dostaw w aspekcie sprawności 
działania 
Źródło: Opracowanie własne na podst. A. Braithwaite: Performance 
measurement and management in the supply chain, W: Global 
Logistics. New directions in supply chain management, Ed. D. Wa-
ters , Kogan Page Ltd. London 2007, s.259 

 
Wskazanie na efektywność działań poszczególnych ogniw łań-

cucha dostaw pozwala na potwierdzenie dominującej roli centrum 
logistycznego w tym łańcuchu.[6, s. 4-36] 

Dzięki profesjonalnym umiejętnościom logistycznym centrum 
logistyczne ma możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej dla 
całego łańcucha dostaw dostarczając odpowiednie produkty, w 
odpowiednim czasie po jak najmniejszych kosztach logistycznych. 
W łańcuchu dostaw występują koszty, które związane są z realiza-
cją procesów logistycznych, takich jak: zakupy, magazynowanie, 
transport, pakowanie oraz dostawa produktów. W centrum logi-
stycznym następuje łączenie się dostawców, producentów i dystry-
butorów w łańcuch dostaw, umożliwiając tym samym przepływ dóbr 
i informacji, natomiast wartość dodana usług logistycznych jest 
tworzona poprzez zmiany w czasie przepływu oraz wartości produk-
tów.[3, s. 74] Miejsce centrum logistycznego, jakie zajmuje w łańcu-
chu dostaw wyznaczane jest poprzez potencjał tworzenia sprawno-
ści działania w realizowanych procesach oraz czynnościach logi-
stycznych. 

Aby sprawność działania centrum logistycznego była na jak 
najwyższym poziomie niezbędne są w tym celu zintegrowane pro-
cesy zarządzania w całym łańcuchu dostaw. 

Realizowane są bowiem w nim różne cele oraz zadania po-
szczególnych przedsiębiorstw, które współpracują w przepływie 
strumieni dóbr rzeczowych i informacji. 

Centrum logistyczne może realizować usługi logistyczne po-
przez [7, s. 431-436]: 
– zarządzanie relacjami z klientami podstawowymi oraz grupami 

klientów, 
– zarządzanie obsługą klienta, 
– realizację zamówień złożonych przez klienta, 
– projektowanie struktury sieci logistycznej, 
– zarządzanie zapasami, 
– zarządzanie transportem, 
– zarządzanie zwrotami. 

Powyższe usługi logistyczne świadczone przez centra logi-
styczne można podzielić na te, które nastawione są na satysfakcję 
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klienta lub na powiększenie zysku, doprowadzając do zwiększenia 
konkurencyjności łańcucha dostaw. 

Podsumowując powyższe rozważania można stwierdzić, iż 
centra logistyczne zajmują znaczące miejsce w łańcuchach dostaw. 
Ich rola ciągle rośnie i przejawia się to w generowaniu wartości 
dodanej w przepływie dóbr dla przedsiębiorstw, ostatecznych od-
biorców dóbr i usług oraz dla pozostałych interesariuszy. Centra 
logistyczne mają również istotny wpływ na wzrost sprawności oraz 
efektywności realizowanych procesów logistycznych, co odbywa się 
głównie poprzez stałe podnoszenie poziomu obsługi klienta, reduk-
cję kosztów procesów logistycznych oraz kreowanie wartości doda-
nej w łańcuchu dostaw [3, s. 76]. Centra logistyczne stanowią rów-
nież ważny czynnik rozwoju gospodarczego miast i regionów. Orga-
nizacja, budowa oraz funkcjonowanie centrów logistycznych prowa-
dzi do realizacji inwestycji infrastrukturalnych, które powodują 
wzrost zapotrzebowania na usługi i materiały budowlane oraz 
wzrost popytu na pracę. Centrum logistyczne odgrywa również 
ważną rolę w zakresie ochrony środowiska naturalnego poprzez 
eliminację uciążliwości, które mogą powstać w wyniku działalności 
logistycznej. 

2. ROZWÓJ CENTRÓW DYSTRYBUCJI  
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 

W czasach kryzysu ekonomicznego nie sztuką jest coś wypro-
dukować, lecz sztuką jest ten produkt sprzedać. Dlatego też Polska 
musi stworzyć dla producentów odpowiednie warunki do efektywnej 
budowy sieci oraz łańcuchów zaopatrzeniowych, natomiast dystry-
butorom musi ułatwić budowę efektownych i wydajnych sieci do-
staw. 

Warunki takie mogą zostać spełnione dzięki centrom logistycz-
nym. Należy jednak przy tym pamiętać, że w Polsce pojęcie cen-
trum logistycznego w ostatnich kilku latach stało się bardzo popu-
larne i coraz częściej stosowane. Jednak pojęcie to jest nadużywa-
ne i stosowane, jako synonim takich określeń jak: centrum dystry-
bucji, centrum magazynowo-dystrybucyjne, terminal przeładunkowy, 
magazyn centralny, baza magazynowa czy też platforma logistycz-
na. Duże miasta w Polsce mają duży potencjał rozwojowy w kierun-
ku nowoczesnych centrów logistycznych, a tym samym stanowią 
doskonałą podstawę i dają możliwości do rozwoju całej infrastruktu-
ry regionu. 

Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się woje-
wództw w Polsce jest województwo łódzkie. Dzięki temu, iż znajduje 
się ono w centralnej Polsce stanowi obecnie silne centrum społecz-
no- gospodarcze kraju. Region zajmuje powierzchnię 18219km2, a 
zamieszkuje go blisko 2,5 min ludzi, wytwarza 6,2% PKB Polski, a 
jego przemysł skupia 6,7% ludności kraju. Stopa bezrobocia w lipcu 
2016 roku kształtowała się na poziomie 8,6%[8]. 

Działalność przedsiębiorstw produkcyjnych obejmuje głównie 
produkcję odzieży, tkanin, artykułów spożywczych, napojów, mebli i 
gotowych wyrobów metalowych oraz wyprawianie i barwienie skór. 

Dużą dynamiką rozwoju wyróżniają się natomiast przemysł 
farmaceutyczny oraz produkcja materiałów budowlanych. 

Według rankingu Centrum Badań Biznesowych i Ekonomicz-
nych w Londynie CEBR z 2005 roku, wśród wszystkich 211 euro-
pejskich regionów, region łódzki został sklasyfikowany na wysokim, 
bo 24 miejscu w 40-tce najbardziej konkurencyjnych regionów 
krajów Unii Europejskiej. Zarówno w krajowych statystykach region 
łódzki zajmuje wysokie pozycje w rankingach innowacyjności. Jako 
przykład podać można raport Instytutu Badań nad Gospodarką 
Rynkową z 2008, według którego podregion łódzki stanowił najbar-
dziej atrakcyjne miejsce do inwestycji kraju, w odniesieniu do sekto-
ra usług. Pod względem inwestowania w nowoczesne technologie 

zajął on pozycje drugą, rozpatrując zaś przemysł uplasował się, jako 
trzeci w Polsce. Na terenie województwa łódzkiego działają parki 
przemysłowo- technologiczne, w założeniu mające wspierać rozwój 
innowacyjności. Oprócz tego istnieje Łódzka Specjalna Strefa Eko-
nomiczna (1.277 ha) wraz z podstrefami znajdującymi się na terenie 
m.in. gminy: Koluszki, Stryków, Wieluń oraz Żychlin, a także na 
obszarze m.in. miast: Bełchatów, Kutno, Łódź, Piotrków Trybunal-
ski, Sieradz i Zgierz. 

Województwo łódzkie stało się atrakcyjnym miejscem do inwe-
stowania nie tylko dzięki swojemu położeniu, ale również dzięki 
nowym inicjatywom. Niewątpliwie dużym plusem dla rozwoju cen-
trów dystrybucji i magazynowych w tym regionie jest jego położenie 
na skrzyżowaniu autostrad Al i A2. Dzięki rozbudowie dróg w Stry-
kowie, Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim powstają tam wielkie centra 
dystrybucji, a deweloperzy są coraz bardziej elastyczni, by przycią-
gnąć inwestorów. 

Najlepsze efekty wynikające z położenia przy skrzyżowaniu au-
tostrad widać w Strykowie. W mieście, które znajduje się w bezpo-
średnim sąsiedztwie węzła Al i A2 powstają liczne centra dystrybu-
cji. Powierzchnia magazynowa jest tam stosunkowo niewielka - 
wolnych jest 15 tys. metrów kwadratowych, co oznacza, że niektóre 
firmy biorą pod uwagę inne miasta, ponieważ budowa nowej po-
wierzchni przez deweloperów jest czasochłonna. 

Więcej powierzchni magazynowych jest dostępnych na terenie 
Łodzi, ale najlepiej sytuacja wygląda w Piotrkowie Trybunalskim, 
gdzie powierzchni wolnej jest ponad 100tys. metrów kwadratowych. 
Tam deweloperzy mogą zagwarantować dogodne warunki, aby 
tylko przyciągnąć inwestora. 

Również otwarcie towarowej linii kolejowej, która łączy Łódź z 
Chengdu w Chinach okazało się przedsięwzięciem, które będzie 
mieć istotny wpływ na funkcjonowanie centrów w regionie łódzkim. 

Dzięki temu połączeniu kolejowemu jest szansa w przyszłości 
na dalszą rozbudowę. 

Wybrane centra dystrybucji w regionie łódzkim 

Panattoni Park Business Center Łódź to park logistyczny, 
należący do dewelopera powierzchni magazynowych Panattoni 
Europę. Jest to nowoczesny, funkcjonalny magazyn połączony z 
biurem reprezentacyjnym. Panattoni Park Business Center Łódź, 
jako pierwszy z parków Panattoni Europę oferuje powierzchnię typu 
"smali business units", dostosowaną do potrzeb mniejszych najem-
ców, w której minimalna przestrzeń magazynowa do wynajęcia 
wynosi ok. 1600 m2 [8]. W skład centrum wchodzą dwa budynki, 
które zajmują łączną powierzchnię 21000m2. Przestrzeń biurowa o 
powierzchni 10000 m2 jest zaprojektowana w szkle i aluminium. 

Część magazynowa natomiast to nowoczesna powierzchnia 
klasy A wraz z dostępem do doków i wjazdem z poziomu "0", a 
także z przeznaczeniem na składowanie oraz lekką produkcję. 
Zajmuje ona powierzchnię 11000 m2. 

Budowa Panattoni Park Business Center Łódź rozpoczęła się 
w III kwartale 2010roku, natomiast jej zakończenie nastąpiło w IV 
kwartale 2010 roku. Koszt tej inwestycji był szacowany na ok. 50 
mln złotych. 

Park znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Puszkina i Dostaw-
czej, w dzielnicy Łodzi 

Widzew, niedaleko węzła łączącego autostrady Al i A2, co 
przedstawia rysunek 2. 
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Rys. 2 Lokalizacja Panattoni Park Business Center Łódź 
Źródło: 
http://www.budnet.pl/Dalsza_rozbudowa_Panattoni_Park_Lodz_Eas
t,Inwestycje_i_nieruchomosci,i=18972.html (odczyt 26.09.2016) 
 

Głównymi najemcami powierzchni magazynowych w Panattoni 
Park Business Center Łódź są: 
– Delfarma- lider rynku importu równoległego leków od 2005 

roku, z około 40% udziałem, zapewniający blisko 100 min zł 
oszczędności w skali roku dla pacjentów szpitali i NFZ. Panat-
toni Park Business Center Łódź jest główną siedzibą tej firmy w 
Polsce. Wynajmuje ona magazyny na terenie tego Parku o 
łącznej powierzchni 5 000 m2, 

– Damco Poland- jeden z głównych międzynarodowych operato-
rów logistycznych, który na terenie naszego kraju od blisko 20 
lat świadczy kompleksowe usługi logistyczne. Wynajmuje ma-
gazyny o łącznej powierzchni 6 400 m2, 

– DHL Global Forwarding- to największy światowy dostawca 
usług frachtu lotniczego i morskiego. Firma na terenie parku 
zajmuje powierzchnię 3 700m2, 

– DS Smith Polska- producent tektury falistej i opakowań. Zajmu-
je powierzchnię 2 600 m2. 

– RUCH S.A.- jeden z największych kolporterów prasy w Polsce 
z blisko 40% udziałem w rynku. Dostarcza prasę do ponad 22 
000 punktów, pod logo RUCHu działa 6 000 punktów sprzeda-
ży detalicznej. Zajmuje magazyny w Parku o powierzchni 3 300 
m2. 
Logistic City Piotrków Distribution Center należy do Grupy 

Emerson sp. z. o o. Teren o powierzchni 120 ha pozwala na uzy-
skanie zabudowy przekraczającej 450 000 m2. 

Projekt zagospodarowania zapewnia maksymalne wykorzysta-
nie terenu, jak również dużą elastyczność jego użytkowania. Jest to 
nowoczesne centrum logistyczne, dające możliwość szybkiej komu-
nikacji z dostawcami i odbiorcami. Realizowane są tutaj wszystkie 
rodzaje działalności związane z magazynowaniem, dystrybucją, 
przetwórstwem oraz lekką produkcją. 

Budynki magazynowe wyróżniają się unikalnymi rozwiązaniami 
urbanistycznymi i architektonicznymi, które umożliwiają użytkowni-
kom łatwą identyfikację poszczególnych elementów oraz swobodną 
orientację na terenie całego centrum. Zespół tworzą magazyny, 
które dają możliwość przystosowania ich powierzchni na chłodnie 
[10]. 

Budowa Logistic City Piotrków Distribution Center rozpoczęła 
się w II kwartale 2005 roku. W chwili obecnej zrealizowana po-
wierzchnia obejmuje 136 000 m2 i trwa budowa II etapu, tj. piątej 
hali magazynowej o powierzchni 44 866 m2. Jest to inwestycja 

długoterminowa przewidziana na kilka lat i będzie ona przebiegać w 
kilku etapach. 

Logistic City Piotrków Distribution Center jest położone w sa-
mym centrum Polski. Obiekty usytuowane są na obrzeżach Piotr-
kowa Trybunalskiego. Ze względu na swoje położenie przy głów-
nych ciągach komunikacyjnych, które prowadzą ze wschodu na 
zachód i z północy na południe kraju, a także z uwagi na bliskie 
sąsiedztwo łódzkiego portu lotniczego, Logistic City to idealne miej-
sce dla aktywności ekonomicznych związanych z magazynowaniem 
oraz składowaniem. Na terenie Logistic City znajduje się parking 
centralny, jak również place manewrowe dla samochodów dostaw-
czych. Ruch pojazdów obsługujących budowę nowych obiektów nie 
koliduje z układem komunikacyjnym samochodów dostawczych i 
osobowych hal, które już istnieją [10]. 

Głównymi najemcami magazynów w Logistic City Piotrków Di-
stribution Center są: 
– ColepCCL - producent kosmetyków, środków higieny osobistej, 

piękna, czystości oraz produktów ochrony zdrowia konsumen-
tów i jeden z głównych dostawców blach ocynkowanych i opa-
kowań plastikowych na rynku Europy Środkowo-Wschodniej; 

– Erontrans - jeden z czołowych, polskich operatorów logistycz-
nych, oferujący kompleksowe rozwiązania w zakresie frachtu 
drogowego, spedycji morskiej, usług celnych oraz logistyki; 

– Jysk - lider na rynku europejskim wśród artykułów do sypialni, 
łazienek, salonów, okien i tarasów; 

– Logista Polska - wiodący koncern logistyczny na rynku euro-
pejskim, oferuje zintegrowane, wyspecjalizowane i wysokiej ja-
kości usługi logistyczne; 

– M&M - znana międzynarodowa grupa oferującą najwyższej 
jakości, kompleksowe obsługi spedycyjne w przewozach dro-
gowych, kolejowych, lotniczych i morskich oraz pełne spektrum 
nowoczesnych usług logistycznych; 

– Kronopol Sp. z o.o - spółka należąca do holdingu Swiss Krono 
Group (Ernst Kaindl), światowego lidera w branży produktów 
drewnopochodnych; 

– Schlecker - wiodąca prym w Europie Zachodniej sieć drogerii. 
Kolejne centrum to SEGRO Logistics Park Stryków - jest 

największym projektem grupy deweloperskiej SEGRO w Europie 
Środkowo- Wschodniej. 

Powierzchnia Parku mieści się na obszarze 87 ha i zapewnia 
do 400 000 m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej, przezna-
czonej do lekkiej produkcji. Minimalna powierzchnia oferowana 
najemcom to 2 500 m2. Przestrzeń magazynowa może być zapro-
jektowana oraz zbudowana na konkretne zamówienie najemcy wraz 
ze strefą biurową. 

Na terenie Parku znajdują się funkcjonalne, szerokie drogi we-
wnętrzne, miejsca do wykonywania manewrów, a także miejsca 
parkingowe dla ciężarówek [11]. 

Park znajduje się w centralnej Polsce, w odległości 8 km od 
Łodzi, w pobliżu autostrady A2 (biegnącej ze wschodu na zachód) 
oraz 3 km od węzła z autostradą A1 (biegnącą z północy na połu-
dnie). Obok terenów inwestycyjnych przebiega również droga DK14 
łącząca Łódź z Warszawą. 

Głównymi klientami Segro Park Stryków są: 
– Azymut- jest częścią grupy PWN. Spółka specjalizuje się w 

hurtowej sprzedaży książek oraz świadczy usługi dystrybucyj-
no-logistyczne na polskim rynku wydawniczo-księgarskim. Fir-
ma jest trzecim co do wielkości najemcą w Tulipan Park Stry-
ków. Obecnie spółka zajmuje 18 300 m2 powierzchni magazy-
nowej i biurowej, 

– CAT LC Polska- to operator logistyczny, należący do między-
narodowego koncernu Groupe CAT. W naszym kraju działa od 
1994 r., oferując usługi w zakresie dystrybucji krajowej przesy-

http://www.budnet.pl/Dalsza_rozbudowa_Panattoni_Park_Lodz_East,Inwestycje_i_nieruchomosci,i=18972.html
http://www.budnet.pl/Dalsza_rozbudowa_Panattoni_Park_Lodz_East,Inwestycje_i_nieruchomosci,i=18972.html
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łek oraz świadcząc serwis w ramach obsługi magazynowej i 
celnej. Firma koncentruje swoje działania na obsłudze sektora 
motoryzacyjnego oraz rozwija współpracę z klientami innych 
gałęzi przemysłu i handlu. Na terenie Parku zajmuje ok. 2 000 
m2 powierzchni magazynowych, 

– Valeo Service Eastem Europę- wchodzi w skład międzynaro-
dowej grupy, zajmującej się projektowaniem, wytwarzaniem i 
sprzedażą komponentów, zintegrowanych systemów oraz 
kompletnych modułów i rozwiązań do samochodów osobowych 
i ciężarowych. Wynajmuje w Parku 9 000 m2 powierzchni ma-
gazynowych, 

– GEODIS- firma oferuje zintegrowane usługi w zakresie ekspre-
sowych dostaw oraz logistyki zbiorowej. W SEGRO Tulipan 
Park Stryków będzie ona obsługiwała głównie Tarkett Wykła-
dziny - lidera w zakresie innowacyjnych i zrównoważonych 
rozwiązań dla powierzchni sportowych i podłóg. Magazyn wraz 
z modułem biurowym wynajmowany przez tą firmę ma po-
wierzchnię ponad 4 000 m2, 

– Complex S.A.- firma od lat jest jednym z liderów w produkcji i 
handlu łożyskami i częściami maszyn na rynku polskim i środ-
kowoeuropejskim. Powierzchnia magazynowa, jaką zajmuje w 
centrum w Strykowie wynosi 10 000 m2, 

– Hellmann- jest członkiem sieci spedycyjnej Hellmann Worldwi-
de Logistics, łączącej 341 biur w 134 krajach w światowy sys-
tem logistyczny. W Polsce oferuje kompletne usługi w zakresie: 
magazynowania, spedycji lądowej (krajowej i zagranicznej), 
lotniczej oraz morskiej. Znajdujący się w Tulipan Park magazyn 
firmy ma powierzchnię 5 000 m2, 

– Inwesta- spółka jest obecna na polskim rynku od 20 lat i należy 
do Amari Metals, jednego z największych europejskich do-
stawców stali nierdzewnej i aluminium. Powierzchnie magazy-
nowe zajmowane przez spółkę w Strykowie wynoszą około 15 
000 m2. 
Pozostali najemcy w Segro Logistics Park Stryków to: CEI, 

Corning, Komfort, Sonoco, SWM - Poland. 
Przedstawione powyżej wybrane trzy centra dystrybucji ze 

względu na swoje położenie w specjalnej strefie ekonomicznej w 
województwie łódzkim maja duże perspektywy rozwojowe. Budowa 
centrów dystrybucji czy logistycznych daje duże możliwości dla 
rozwoju województwa łódzkiego pod względem zarówno gospodar-
czym, jak i ekonomicznym. 

Analiza porównawcza wybranych centrów w regionie lódzkim 

Przy budowie centrów, głównym czynnikiem, jaki jest brany pod 
uwagę to dostępność do sieci korytarzy transportowych. Położenie 
województwa łódzkiego na skrzyżowaniu dwóch najważniejszych 
korytarzy transportowych sieci Trans European Networks (TEN), 
rosnący ruch tranzytowy oraz liczna sieć linii kolejowych stwarza 
perspektywy dla rozwoju centrów logistycznych w tym regionie. 

Mogą one odegrać istotną rolę zarówno w obsłudze obrotów 
handlu zagranicznego w zakresie transportu lądowego, lądowo- 
morskiego i lądowo- lotniczego, jak również w obsłudze przewozów 
tranzytowych przez obszar województwa w kierunku wschód-
zachód oraz w kierunku północ-południe, dając mu tym samym 
możliwość rozwoju ekonomicznego. 
Badanie zostało przeprowadzone w celu uzyskania odpowiedzi na 
pytanie: „które z wybranych centrów na terenie województwa łódz-
kiego ma największe perspektywy rozwojowe?”. 

Analizie zostały poddane trzy centra logistyczne zlokalizowane 
na obszarze regionu łódzkiego: Panattoni Park Business Center 
Łódź, Logistic City - Piotrków Distribution Center oraz SEGRO 
Logistics Park Stryków. 

Przeanalizowano następujące czynniki: 

– Dostęp do sieci transportowej, 
– Odległość od autostrady, 
– Odległość od linii kolejowej, 
– Największe miasta w promieniu do 100km, 
– Liczba obiektów magazynowych, 
– Powierzchnia przestrzeni magazynowych,  
– Technologia przeładunkowa, jaką dysponuje centrum, 
– Ilość świadczonych usług, 
– Liczba klientów. 
1. Dostęp do sieci transportowej, 

Panattoni Park Business Center Łódź ma dostęp zarówno do 
sieci drogowej, jak i kolejowej oraz lotniczej. Z kolei centrum 
dystrybucji w Piotrkowie Trybunalskim ma dostęp tylko do sieci 
drogowej. Natomiast Tulipan Park Stryków ma dostęp do 
dwóch spośród branych pod uwagę sieci, a mianowicie do sieci 
drogowej i kolejowej. Centrum dystrybucji mające możliwość 
dostępu do jak największej liczby sieci transportowych będzie 
miało większe szanse na poszerzenie świadczonych usług lo-
gistycznych, a co za tym idzie na pozyskanie nowych klientów. 

2. Odległość od autostrady 
Odległość centrum logistycznego w Łodzi od autostrady wynosi 
6 km. Piotrków Distribution Center jest położony od autostrady 
w odległości 7 km, jest to najdłuższa odległość centrum od au-
tostrady spośród trzech badanych. Natomiast odległość cen-
trum logistycznego w Strykowie wynosi tylko 1,5 km. 
Budowanie centrów logistycznych w pobliżu autostrad ma dość 
duże znaczenie ze względu na realizowanie usług za pomocą 
transportu drogowego, który jest powszechny. 

3. Odległość od linii kolejowej 
Panattoni Park Business Center Łódź jest położony najbliżej li-
nii kolejowej, a odległość ta wynosi 1,5 km. Z kolei centrum lo-
gistyczne w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się w odległości 
2,5 km od sieci kolejowej, co stanowi najdłuższy dystans tego 
centrum w porównaniu do trzech badanych. Natomiast odle-
głość Logistics Park Stryków od sieci kolejowej wynosi 2 km. 
Położenie centrów w bliskim sąsiedztwie linii kolejowych daje 
mu dodatkowe możliwości w zakresie oferowanych usług, 
zmniejszając przy tym koszty ich realizacji ze względu na to, iż 
transport kolejowy jest tańszy od transportu drogowego, czy 
też lotniczego. 

4. Największe miasta w promieniu do 100km 
Zarówno centrum logistyczne w Łodzi, jak i w Piotrkowie Try-
bunalskim oraz w Strykowie są położone w promieniu 150 km 
od tych samych miast znajdujących się na terenie wojewódz-
twa łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, świętokrzyskiego, 
wielkopolskiego oraz kujawsko- pomorskiego (Łódź, Często-
chowa, Kielce, Kalisz, Radom, Warszawa, Katowice). Piotrków 
Distribution Center, jako jedyne centrum spośród badanych 
znajduje się w promieniu 150 km od Katowic. 

5. Liczba obiektów magazynowych 
Centrum dystrybucji w Łodzi posiada dwa obiekty, które już są 
użytkowane. Centrum to nie buduje ani nie planuje budowy 
nowych obiektów magazynowych. Piotrków Distribution Center 
posiada cztery obiekty magazynowe, które są już zagospoda-
rowane, natomiast w trakcie budowy znajdują się dwa kolejne 
obiekty. Dodatkowo w ramach rozbudowy tego centrum dys-
trybucji planowane jest jeszcze dziewięć obiektów magazyno-
wych. Natomiast centrum w Strykowie posiada dziewięć obiek-
tów już użytkowanych. Tulipan Park Stryków nie buduje obec-
nie żadnych obiektów magazynowych, natomiast w planach są 
dwa obiekty. 
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6. Powierzchnia przestrzeni magazynowych 
Najmniejszą powierzchnię przestrzeni magazynowych posiada 
Panattoni Park Business Center Łódź i wynosi ona około 
20000 m2. Centrum w Piotrkowie Trybunalskim posiada po-
wierzchnie magazynową, która zajmuje około 140 000 m2. 
Powierzchnia zajmowana przez Logistics Park Stryków jest 
największa spośród wymienionych centrów i wynosi nieco po-
nad 160 000 m2. Wielkość posiadanej przez centrum po-
wierzchni magazynowej zależy od wielkości terenów inwesty-
cyjnych tegoż centrum. Im centrum posiada więcej terenów, 
tym więcej obiektów może wybudować. 

7. Technologia przeładunkowa, jaką dysponuje centrum 
Jak już wcześniej wspomniano centra zlokalizowane na obsza-
rze województwa łódzkiego ze względu na jego położenie geo-
graficzne nie będą miały dostępu do niektórych sieci transpor-
towych, jak również do niektórych technologii przeładunko-
wych. Wszystkie z analizowanych centrów mają możliwość tyl-
ko rozdziału i łączenia ładunków. Nie mają dostępu do portu 
morskiego ani lotniczego, nie posiadają bocznicy towarowej, 
ani intermodalnego terminala przeładunkowego. 

8. Świadczone usługi 
Usługi logistyczne, jakie oferują centra to: przeładunek komple-
tacyjny, sortowanie paczek, usługi spedycyjne, usługi informa-
tyczne, usługi finansowe oraz usługi parkingowe. Należy wziąć 
pod uwagę jednak to, iż niektóre z nich są w rozbudowie i za-
kres świadczonych przez nie usług logistycznych może się po-
większyć. Wszystkie z wymienionych centrów świadczą takie 
same usługi, jedynie w Strykowie dodatkowo świadczona jest 
usługa w zakresie obsługi celnej, której to usługi dwa pozostałe 
centra nie oferują. 

9. Liczba klientów 
Liczba klientów danego centrum dystrybucji zależna jest od 
powierzchni, jaką dane centrum dysponuje. 
Centrum logistyczne w Łodzi na chwilę obecną posiada pięciu 
klientów, najmniejszą spośród badanych centrów, co wynika z 
małej powierzchni obiektów magazynowych, jaką zajmuje. 
Piotrków Distribution Center posiada siedmiu klientów i ze 
względu na rozbudowę w przyszłości liczba ta może się zwięk-
szyć. Największą liczbę klientów posiada natomiast centrum w 
Strykowie. 
Należy podkreślić, iż analizowane centra dystrybucji posiadają 
stałych klientów i dają im możliwość zwiększenia wynajmowa-
nej już powierzchni magazynowej.  

PODSUMOWANIE 

Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że 
tylko jedno z wybranych centrów logistycznych na terenie woje-
wództwa łódzkiego, a mianowicie Panattoni Park Business Center 
Łódź ma dostęp do trzech sieci transportowych. Daje mu to duże 
perspektywy do dalszego rozwoju i przede wszystkim możliwość 
realizowania przewozów intermodalnych. Tulipan Park Stryków ma 
najkrótszą drogę dojazdową do autostrady, co umożliwia szybszy 
przewóz towarów na dalsze odległości i bezproblemowy dojazd 
kierowców do niego. Najbliżej linii kolejowej usytuowane jest cen-
trum logistyczne w Łodzi, które ma przez to możliwość prowadzenia 
przewozów bimodalnych, a dzięki temu może zmniejszyć koszty 
transportu. Wszystkie trzy centra znajdują się natomiast w podob-
nych odległościach od tych samych miast, co daje im równe szanse 
na pozyskiwanie nowych klientów. Największą ilość obiektów odda-
nych do użytku ma  Tulipan Park Stryków, co daje mu możliwość 
wydajnego świadczenia usług magazynowych. Piotrków Distribution 
Center ma największą ilość obiektów w fazie budowy oraz w fazie 

projektowania, co świadczy o tym, że ciągle się rozwija. Z kolei 
największą powierzchnią magazynową dysponuje Tulipan Park 
Stryków, jednak niewykluczone, że w przyszłości Piotrków Distribu-
tion Center ze względu na realizowane projekty budowy oraz pla-
nowane nowe obiekty może wyprzedzić centrum w Strykowie pod 
względem oferowanej powierzchni, co będzie dawało mu możliwość 
pozyskania liczby nowych klientów. Wszystkie spośród badanych 
centrów w ramach posiadanych technologii transportowych mają 
możliwość tylko rozdziału i łączenia ładunków, co w znacznej mie-
rze ułatwia usługi transportowe. Ze względu na to, iż są one położo-
ne w centralnej Polsce nie będą miały dostępu do niektórych tech-
nologii (port morski). Usługi logistyczne świadczone przez centrum 
dystrybucji w Łodzi, jak i w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Stryko-
wie na rzecz swoich klientów są takie same. Niewykluczone jednak, 
że po rozbudowie niektórych z nich zwiększą one zakres tych usług. 
Największą liczbę klientów posiada centrum logistyczne w Stryko-
wie i jest to wynikiem dużej, zajmowanej przez nie powierzchni 
magazynowej. Wyniki przeprowadzonej analizy dają odpowiedzieć 
na pytanie, które z wymienionych centrów logistycznych na terenie 
województwa łódzkiego ma największe perspektywy rozwojowe?”, 
tym centrum jest Tulipan Park Stryków. 

Ponadto na podstawie przytoczonych informacji oraz wykona-
nych analiz, można stwierdzić, że województwo łódzkie ma dobre 
warunki do budowy nowych centrów, lecz potrzebne są do tego 
wspólne działania władz województwa oraz sektora prywatnego. 
Znajduje się w bardzo dobrej lokalizacji ze względu na przecinające 
go korytarze transportowe, które stanowią dogodne miejsce do 
powstawania nowych centrów logistycznych i dystrybucji. Rozbudo-
wa dróg ekspresowych i autostrad w regionie łódzkim ma bardzo 
duży wpływ na ich dalszy rozwój. Budowie nowych centrów na 
terenie województwa łódzkiego sprzyjają również inwestycje w 
ramach modernizacji kolei, a także rozbudowa lotniska w Łodzi i 
powiększenie go o oddział cargo.  

BIBLIOGRAFIA 

1. Wojciechowski A., Rynek usług logistycznych w Polsce - anali-
za, perspektywy rozwoju, Logistyka 2012, nr 4. 

2. Pomykalski A., Sprawna dystrybucja to przewaga na rynku 
http://www.log24.pl/artykuly/sprawna-dystrybucja-to-przewaga-
na-rynku,6241, 2016. 

3. Skowron-Grabowska B., Centra logistyczne w łańcuchach do-
staw. PWE, Warszawa 2010. 

4. McQuiston D.H., A conceptual model for buildind and maintai-
ning relationship between manufactures representatives and 
theirprincipal. W: Industrial Marketing 2001, nr 30. 

5. Markowski T., Rola centrów logistycznych w rozwoju gospodar-
czym i przestrzennym kraju. Biuletyn-Komitet Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju PAN. Warszawa 2006. 

6. Kot S., Starostka-Patyk M., Krzywda D., Zarządzanie łańcu-
chami dostaw, Wyd. Wydziału Zarzadzania Politechniki Często-
chowskiej, Częstochowa 2009. 

7. Ying W., Dayong S.,  Multi- agent framework for third party 
logistics in e- commerce. W: Expert Systems with Applications 
nr 29/2005. 

8. http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=446&PHPSESSID=084d89c
e183c5b2277b895591 (odczyt 26.09.2016) 

9. http://www.panattonieurope.com/pl/kraj/polska/portfolio-
projektow/magazyn-do-wynajecia/polska-centralna/panattoni-
park-business-center-lodz-i/(odczyt 26.09.2016) 

10. http://www.logisticcity.pl/ (odczyt 26.09.2016) 

http://www.log24.pl/artykuly/sprawna-dystrybucja-to-przewaga-na-rynku,6241
http://www.log24.pl/artykuly/sprawna-dystrybucja-to-przewaga-na-rynku,6241
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=446&PHPSESSID=084d89ce183c5b2277b895591
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=446&PHPSESSID=084d89ce183c5b2277b895591
http://www.logisticcity.pl/


I 

Logistyka 
 

 

   

12/2016 AUTOBUSY 1623 
 

11. http://www.segro.com/property-
search/estates/poland/strykow/segro-logistics-park-
strykow?sc_lang=pl (odczyt 26.09.2016) 

12. Braithwaite A., Performance measurement and management in 
the supply chain, W: Global Logistics. New directions in supply 
chain management, Ed. D. Waters, Kogan Page Ltd. London 
2007. 

The importance and development of distribution centers  
in supply chains as an example of the Lodz Region 

The article discusses the general concept of a logistics 

center with the elements that compose it and describes its 

evolution over the years. Then, discussed it was the place that 

occupies the center of logistics and the role it plays in the 

context of supply chain operations. In addition, it contains 

information about the operating concept of logistic centers in 

the supply chain. The aim of this article is to characterize the 

three distribution centers in the province of Lodz: Panattoni 

Park Business Center Lodz in Lodz, Piotrkow City- Logistic 

Distribution Center in Piotrkow and SEGRO Logistics Park 

Stryków Stryków and analysis of the potential that they have 

centers located in the area of the province. 
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