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Głuchowo, 27 maja 2020 r. 

Informacja prasowa 

Szybka Paczka GLS teraz w Krakowie. W Polsce zadebiutuje też rower kurierski. 

 

Firma kurierska konsekwentnie rozwija sieć i otwiera kolejne punkty Szybkiej Paczki. 

Ten najnowszy w Krakowie będzie jednak wyjątkowy, ze względu na dodatkową 

funkcję stacji przeładunkowej dla dostaw realizowanych rowerem kurierskim. 

 

Firmowy punkt Szybkiej Paczki miał premierę wiosną ubiegłego roku w Poznaniu. Wtedy jeszcze 

ze statusem rozwiązania pilotażowego. Czy dzisiaj można już ocenić, jak sprawdził się ten 

pomysł? – Z miesiąca na miesiąc notujemy znaczące wzrosty w liczbie obsługiwanych paczek. 

Rozwój sieci punktów Szybkiej Paczki to dla nas cel strategiczny. Dążymy do tego, by oferować 

szeroki wachlarz nowoczesnych usług i działać w nowoczesnym, elastycznym modelu 

zorientowanym na indywidualne potrzeby klientów – mówi Małgorzata Markowska, marketing 

manager GLS Poland.  

Firmowy punkt Szybkiej Paczki jest wyposażony m.in. w punkt pakowania, a nawet 

przymierzalnię (to ukłon w stronę osób zamawiających online odzież). Poza tym klienci mają tu 

możliwość odbioru i nadawania przesyłek za pobraniem, a płatności można dokonywać kartą lub 

BLIKIEM, z którym GLS niedawno nawiązał współpracę.  

– To nowoczesna i komfortowa przestrzeń. Zakres usług jest dopasowany do potrzeb zarówno 

odbiorców, jak i nadawców, w tym również działających w branży e-commerce. Zapewniamy w 

pełni profesjonalną obsługę, zgodną z wypracowanym przez nas standardem. Zespół punktu w 

całości stanowią nasi pracownicy – dodaje Małgorzata Markowska. 

Natomiast już od 10 lat rozwija się sieć punktów nadania i odbioru Szybka Paczka/ ParcelShop 

GLS prowadzonych przez partnerów firmy, których liczba w całej Polsce przekroczyła 1000. 

– To ważny element usług kurierskich. Systematyczna rozbudowa sieci punktów nadania i 

odbioru, znajdujących się w dogodnych lokalizacjach, pozwala nam być blisko klientów – 

podkreśla Małgorzata Markowska.  

 

Kurierskim rowerem pod Wawelem 

Krakowski punkt firmowy Szybkiej Paczki GLS jest zlokalizowany przy ul. Dietla 93, blisko 

skrzyżowania z ul. Starowiślną, a więc w ścisłym centrum miasta. Będzie równocześnie służył 

jako stacja przeładunkowa dla przesyłek adresowanych do odbiorców w okolicy. Dotrze do nich 

kurier poruszający się rikszą, a dokładniej rowerem kurierskim zbudowanym specjalnie na 
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potrzeby tego rodzaju usług. W Polsce takiego rozwiązania nie stosowała dotąd żadna firma z 

branży. Dlaczego GLS wprowadza je akurat w Krakowie? 

– W sercu miasta jest duża strefa ograniczonego wjazdu dla pojazdów silnikowych. Natomiast 

riksza bez problemu i zgodnie z obowiązującymi przepisami dojedzie bezpośrednio do odbiorców. 

Lokalizacja przy ul. Dietla pozwala nam połączyć rozwiązania ekologiczne, które również wpisane 

są w strategię naszego rozwoju, z Szybką Paczką – wyjaśnia Małgorzata Markowska. 

Otwarcie punktu Szybkiej Paczki w Krakowie zaplanowano na 1 czerwca, chociaż na razie ze 

względu na obostrzenia związane z pandemią niedostępne dla klientów będą przymierzalnia i 

punkt pakowania. 

– Jednak sytuacja epidemiczna stopniowo się stabilizuje. Równocześnie obserwujemy wyraźny 

wzrost liczby przesyłek związanych z handlem online, a punkty Szybkiej Paczki znakomicie 

wspierają rozwój e-commerce – zaznacza Małgorzata Markowska.  

Dodajmy, że klienci GLS mogą nadal bez przeszkód wysyłać paczki do krajów UE, w których 

operuje firma.  

– To ważne o tyle, że usługi wysyłki za granicę, zwłaszcza do takich krajów jak Niemcy, Holandia, 

Wielka Brytania i Irlandia, cieszą się coraz większym zainteresowaniem. W ciągu ostatnich pięciu 

lat wolumen przesyłek zagranicznych systematycznie wzrastał. – dodaje Małgorzata Markowska.  

Grupa GLS to jeden z liderów jakości w europejskiej logistyce przesyłek. Cała sieć operatora, za 

pośrednictwem spółek-córek oraz partnerów transportowych, obejmuje 45 krajów, w tym USA i 

Kanadę. 

 

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 200 000 Klientów. „Lider jakości w logistyce 
przesyłek” to główna zasada działania GLS. Dzięki kompleksowej sieci połączeń drogowych GLS jest jednym z wiodących 
dostawców usług kurierskich i ekspresowych w Europie. Grupa jest także obecna w Kanadzie i na zachodnim wybrzeżu 
Stanów Zjednoczonych. Łącznie do dyspozycji GLS jest 70 centralnych i regionalnych sortowni oraz około 1400 filii. 
Ponad 19 000 pracowników obsługuje rocznie 584 miliony paczek. Każdego dnia około 26 000 samochodów kurierskich 
i około 3 500 aut wahadłowych wyrusza w trasę dla GLS. W roku fiskalnym 2018/2019 uzyskał przychody w wysokości 
3,3 mld euro i obsłużył 634 miliony paczek. 

 

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