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Głuchowo, 12 czerwca 2019 r. 

 

Informacja prasowa 

GLS otworzył filię w Tarnobrzegu 

 

Firma kurierska wzmacnia swoją sieć w Polsce południowo-wschodniej. GLS Poland 

realizuje lub ma w planach kolejne inwestycje w infrastrukturę bazową również w 

innych regionach kraju.  

 

Obiekt w Tarnobrzegu to już 38 filia GLS w Polsce. Jego powierzchnia magazynowa wynosi ponad 

320 m kw. Filia codziennie będzie obsługiwała 1200 paczek. Jest zlokalizowana na terenie 

Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (podstrefa Chmielów), przy DK 9 łączącej  

Warszawę i Rzeszów. 

– Nowy obiekt odciąży nasze filie w Rzeszowie, a także Kielcach i Lublinie, ponieważ znajduje się 

punkcie styku między województwami podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim. Dzięki 

optymalnej lokalizacji, doręczenia i odbiory będą przebiegały jeszcze sprawniej – mówi Andrzej 

Wasielewski, Dyrektor Regionu Zachód oraz Planowania i Realizacji Inwestycji. 

W tym roku firma kurierska uruchomiła już nową filię w Bielawie na Dolnym Śląsku, a w planach 

ma otwarcie następnego obiektu tego typu, tym razem na Pomorzu. Dodatkowo, trwa rozbudowa 

filii GLS w Poznaniu, która docelowo ma pełnić funkcję również sortowni regionalnej.  

– Sukcesywnie inwestujemy w infrastrukturę bazową, a zwiększanie liczby i rozbudowa filii jest 

tu jednym z najistotniejszych elementów. Współgra z naszą strategią optymalizowania 

transportu paczek, w tym dostaw na ostatniej mili – podkreśla Andrzej Wasielewski. 

Dodajmy, że GLS rozwija również sieć punktów odbioru i nadania paczek. Wiosną w Poznaniu 

ruszył pierwszy, pilotażowy Punkt firmowy Szybkiej Paczki. To nowoczesna, funkcjonalna i 

przyjazna dla klientów przestrzeń usługowa, która zapewnia nowoczesny standard obsługi. 

Zakres usług jest tu znacznie szerszy niż w należących do sieci GLS standardowych punktach 

odbioru i nadania ParcelShop. Obecnie klienci mają do dyspozycji już ponad 1600 takich punktów 

w całym kraju. W ramach pilotażowego programu aż 100 z nich zostanie przekształconych w 

Punkty Szybkiej Paczki, w tym część z nich w modelu punktów firmowych jak ten w Poznaniu.   

Przypomnijmy, że w 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       

GLS Poland       

+48 695 354 791       

malgorzata.markowska@gls-poland.com     
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