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Głuchowo, 1 kwietnia 2019 r. 

 

Informacja prasowa 

 

GLS otwiera nową filię 

 

Najnowsza, 37 filia firmy kurierskiej w Polsce, jest zlokalizowana w Bielawie na 

Dolnym Śląsku. GLS Poland systematycznie inwestuje w infrastrukturę bazową: 

w najbliższym czasie otworzy i rozbuduje kolejne obiekty w innych regionach kraju.  

 

Filia w Bielawie dysponuje 30 bramami kurierskimi i trzema rozładunkowymi, 900-metrowym 

placem manewrowym, a jej powierzchnia magazynowa wynosi ponad 1000 mkw. Codziennie 

będzie obsługiwała nawet do 2800 paczek. Działa na terenie Bielawskiego Parku Przemysłowego, 

w pobliżu DK 384. To już trzeci tego rodzaju obiekt GLS Poland na Dolnym Śląsku. 

– Nowa filia przejmuje część obszarów obsługiwanych przez sortownię regionalną we Wrocławiu 

i filię w Legnicy. Systematyczny rozwój sieci i połączeń kurierskich wymagał dodatkowego 

oddziału w południowo-wschodnich rejonach Dolnego Śląska. Dzięki temu doręczenia i odbiory 

będą przebiegały jeszcze sprawniej – mówi Tomasz Kroll, dyrektor zarządzający GLS Poland.  

Obiekt w Bielawie to już 37 filia tego operatora w Polsce, ale firma szybko rozbudowuje 

infrastrukturę bazową. W najbliższym czasie uruchomi następną nową lokalizację, tym razem 

w Tarnobrzegu. Dodatkowo właśnie rozpoczęła się rozbudowa oddziału GLS w Poznaniu. Ten 

obiekt docelowo ma pełnić funkcję również sortowni regionalnej.  

– „Zagęszczanie” sieci to element długofalowej strategii firmy. Pozwala nam sukcesywnie 

optymalizować czas transportu paczek, zwłaszcza w połączeniu z inwestycjami w nowoczesne 

technologie cyfrowe oraz automatyzację procesów – podkreśla Tomasz Kroll.  

Dodaje, że ważnym elementem strategii jest również rozwój sieci punktów odbioru i nadania 

paczek ParcelShop. Obecnie klienci mają do dyspozycji już ponad 1500 takich punktów w całym 

kraju, a zasięg sieci stale się poszerza.  

Przypomnijmy, że wiosną 2018 roku GLS Poland uruchomił swoje największe centrum 

dystrybucji przesyłek w Polsce, które jest w stanie obsłużyć średnio 80 tys. paczek dziennie. Jest 

zlokalizowane w Wypędach pod Warszawą, z bardzo dogodnym dostępem do sieci autostrad 

i dróg szybkiego ruchu. Centralnym punktem przeładunkowym dla przesyłek krajowych 

i międzynarodowych jest Stryków. Wraz z dwoma sortowniami regionalnymi w Bydgoszczy i we 

Wrocławiu łączy polską i międzynarodową sieć GLS.  
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Grupa GLS to jeden z liderów jakości w europejskiej logistyce przesyłek. Cała sieć operatora, za 

pośrednictwem spółek-córek oraz partnerów transportowych, obejmuje 41 krajów w Europie. 

Firma działa też na rynkach w USA i Kanadzie.  

 

 

Dodatkowe informacje: 

 

GLS Poland i Grupa GLS 

GLS Poland to spółka-córka General Logistics Systems B.V. (z siedzibą w Amsterdamie). GLS świadczy niezawodne, 

wysokiej jakości usługi kurierskie, logistyczne oraz ekspresowe dla ponad 270 000 Klientów. „Lider jakości w europejskiej 

logistyce przesyłek” to główna zasada działania GLS, a zrównoważony rozwój to jedna z podstawowych wartości. Dzięki 

własnym spółkom oraz partnerom Grupa stworzyła sieć obejmującą 41 państw Europy. Ponadto, dzięki umowom 

partnerskim, GLS działa także w ośmiu stanach USA i w Kanadzie. Infrastruktura GLS to około 50 centralnych sortowni 

oraz ponad 1 000 oddziałów, dzięki niej GLS jest jednym z wiodących operatorów logistycznych w Europie. Ponad 18 000 

pracowników obsługuje rocznie 584 miliony paczek. Każdego dnia około 30 000 pojazdów wyrusza w trasę dla GLS. 

W roku fiskalnym 2017/2018 obroty GLS wyniosły 2,9 miliarda euro. 

 

Więcej informacji: https://gls-group.eu/PL/pl/home 

 

 

Kontakt dla mediów: 

Małgorzata Markowska      Adriana Kondratowicz 

GLS Poland      PR Expert 

+48 695 354 791      + 48 502 332 358 

malgorzata.markowska@gls-poland.com    akondratowicz@prexpert.com.pl 

https://gls-group.eu/PL/pl/home
mailto:malgorzata.markowska@gls-poland.com
mailto:akondratowicz@prexpert.com.pl

