
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Logistyka e-commerce w Polsce 

Przetarte szlaki dla rozwoju sektora 



 

 

  

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

Sektor e-commerce w Polsce rozwija się coraz dynamiczniej,                     

co jest efektem wprowadzania przez sieci handlowe rozwiązań 

wielokanałowych oraz szybkiego rozwoju licznych internetowych       

start-up’ów. Jednak pod względem udziału sprzedaży internetowej w 

całkowitej sprzedaży detalicznej Polska wciąż pozostaje w tyle za 

dojrzałymi rynkami europejskimi. Ta sytuacja ulegnie jednak zmianie,         

a różnice te będą stopniowo zmniejszać się. Poza tym, fakt, że Polska 

pozostaje rynkiem wyraźnie atrakcyjniejszym kosztowo będzie także 

wpływał na przyszłe zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe w 

kraju. 

W niniejszym raporcie pragniemy uchwycić zmiany zachodzące w 

logistycznym krajobrazie Polski związane z rozwojem e-commerce oraz 

wskazać ich przyczyny. Co więcej, podejmiemy próbę określenia w jakim 

stopniu w kolejnych latach handel internetowy będzie przekładał się na 

popyt na nowoczesne powierzchnie magazynowe.  

Niniejsza publikacja jest efektem wspólnych badań przeprowadzonych 

przez firmy JLL i Prologis, będących liderami w swoich dziedzinach.         

W ramach projektu przeprowadzono dogłębne badania wśród grupy 

reprezentantów dużych graczy rynkowych. O udział w badaniu 

zwróciliśmy się do dziesięciu największych operatorów logistycznych 

aktywnych w Polsce oraz kilkunastu międzynarodowych sieci 

handlowych, które obok tradycyjnych sklepów prowadzą także sprzedaż 

w internecie. 

Jesteśmy przekonani, że najbliższe lata przyniosą dynamiczny wzrost 

zapotrzebowania na nowoczesne powierzchnie magazynowe 

spowodowany rozwojem branży i wierzymy, że informacje zawarte w 

niniejszej publikacji uzasadniają takie stwierdzenie. 
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Udział sektora e-commerce w popycie na magazyny w 2014 r.

Udział sprzedaży internetowej w sprzedaży detalicznej
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Dynamiczny rozwój sektora 

Od kilku lat poziom wydatków w polskim internecie rośnie w tempie 

dwucyfrowym i według PMR w 2014 r. osiągnął 3,9% wartości całej 

sprzedaży detalicznej w kraju. Zakupy te w znacznej mierze dotyczą 

dóbr, z których większość przechodzi przez nowoczesne magazyny 

czy centra dystrybucyjne. Pomimo, że jest to wynik znacznie niższy 

niż w bardziej rozwiniętych krajach, co pokazano na poniższej mapie, 

tak duża dynamika stawia e-commerce wśród najszybciej rosnących 

sektorów polskiej gospodarki.  

Udział e-commerce w sprzedaży detalicznej i popycie na 

magazyny 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: JLL, Centre for Retail Research, PMR 

Wartość i dynamika sprzedaży internetowej w Polsce 

 

Źródło: PMR 

Co więcej, PMR przewiduje, że wydatki w internecie wzrosną na tyle, 

że osiągną aż 10% sprzedaży detalicznej w roku 2020. Należy więc 

zadać pytanie czy obecne nieruchomości logistyczne w Polsce są 

dobrze przygotowane, by sprostać wymaganiom rozwijających się 

firm z branży e-commerce oraz nowych graczy, którzy dopiero wejdą 

na polski rynek.  
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E-commerce a logistyka 

Coraz większa dostępność szerokopasmowego internetu oraz  

rosnąca liczba jego użytkowników to jedne z głównych przyczyn 

szybkiego rozwoju sprzedaży internetowej w Polsce. Mimo to,                     

w 2014 r. jedynie 65% Polaków korzystało z sieci regularnie, co 

pozostawia dość spore pole do dalszych wzrostów. 

Użytkownicy internetu i posiadacze łącza szerokopasmowego  

 

Źródło: Eurostat 

Według danych Dotcom River 32% Polaków kupuje w sieci. 

Najchętniej kupowanymi artykułami są odzież, obuwie, książki, 

artykuły elektroniczne oraz kosmetyki. Co ciekawe, ograniczona 

oferta tradycyjnych sklepów w miejscowościach o liczbie 

mieszkańców poniżej 20,000 sprawia, że to właśnie tam zakupy 

przez internet są popularniejsze, co z kolei stanowi poważne 

wyzwanie dla efektywnej i terminowej dostawy. 

Udział e-commerce w całkowitej sprzedaży detalicznej w Polsce 

 

Źródło: PMR, P - prognoza 

Krajobraz polskiego rynku e-commerce dość długo charakteryzował 

się dominacją Allegro – niegdyś portalu aukcyjnego, a obecnie 

największej platformy pośredniczącej w obrocie artykułami 

pochodzącymi od niezależnych sprzedawców. Przez długi czas 

tradycyjne sieci sklepów wstrzymywały się od uruchomienia 

sprzedaży w internecie lub traktowały ją bardziej jako narzędzie 

marketingowe. Obecnie większość tradycyjnych sieci coraz chętniej 

rozwija kanał internetowy równolegle do sprzedaży w sklepach. 

Kolejną grupą podmiotów są tzw. start-upy, spośród których część 

urosła na tyle, że zdecydowała się na uruchomienie sklepów 

stacjonarnych. Dodatkowo, grupa dużych graczy międzynarodowych, 

takich jak Zalando, wzmacnia swój udział w rynku i spodziewamy się, 

że ich liczba w kolejnych latach będzie rosła.  

Główni uczestnicy rynku handlu internetowego różnią się pod 

względem wielkości sprzedaży, asortymentu, liczby dostępnych 

pozycji, zasięgu dostaw oraz strategii marketingowych. Największe 

różnice pomiędzy dystrybucją tradycyjną, a tą dla sektora                        

e-commerce dotyczą: 

BTC zamiast BTB – punkty, do których dostarcza się zakupiony 

towar to już nie tylko tradycyjne sklepy, ale przede wszystkim 

lokalizacje wskazane przez klienta (prywatne domy, paczkomaty lub 

punkty odbioru w sklepach). Wydłuża to czas i zwiększa koszt 

dostawy. 

Szybka dostawa  – uważa się, że logistyka dla e-commerce to to 

samo co  tradycyjna logistyka, tyle, że szybciej – klienci oczekują 

szybkiej dostawy, najczęściej tego samego lub następnego dnia, w 

przeciwieństwie do dostaw do sklepów stacjonarnych odbywających 

się raz lub dwa razy w tygodniu. 

Inne podejście – dostawa jest obecnie elementem budowania marki. 

W handlu internetowym to dostawa zapewnia znaczną część 

doświadczenia zakupowego. 

Artykuły zamawiane przez internet to dobra zarówno szybko                    

jak i wolno zbywalne, co stanowi wyzwanie dla sieci, które mają oba 

te rodzaje produktów w swoich ofertach. 

Duża sezonowość sprzedaży wymaga elastyczności w zwiększaniu 

powierzchni magazynowej, tak aby sieć handlowa mogła dostosować 

liczbę operacji (i zatrudnienie) do sezonowych szczytów. 

  

30% 65%

20% 62%

Użytkownicy internetu

Posiadacze szerokopasmowego łącza

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2008 2010 2014 2020P

2.0% 2.7% 3,9% 10,0%
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Źródło: Prologis 
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Centrum obsługi zamówień internetowych 

Hub kurierski / Sortownia

Miejskie centrum logistyczne 

Centrum obsługi zwrotów 

Magazyn artykułów spożywczych 
sprzedawanych online 

Formaty i rodzaje 

magazynów e-commerce 

Szeroka różnorodność podmiotów działających w sektorze                       

e-commerce oraz prowadzonych przez nie operacji, nie tylko w 

Polsce, ale i w każdym innym miejscu na świecie, skutkuje tym, ze 

budynkom magazynowym przypisuje się rozmaite, specyficzne 

funkcje w łańcuchu dostaw. 

Poniżej zidentyfikowaliśmy kilka formatów magazynów, które zyskują  

na popularności na rynkach bardziej rozwiniętych (takich jak Wielka 

Brytania, USA czy Niemcy) oraz zapytaliśmy respondentów badania, 

czy w ciągu 5 kolejnych lat będą zgłaszać zapotrzebowanie na 

którychś z nich. 

Funkcje magazynów dla e-commerce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapotrzebowanie na poszczególne rodzaje magazynów w 

następnych pięciu latach 

 

Źródło: Badanie JLL & Prologis, październik 2015 

Wyżej wymienione funkcje można łatwo realizować w istniejących 

obiektach magazynowych, bez konieczności budowy oddzielnych 

budynków, w szczególności wówczas gdy skala działalności jest 

niewielka. Firmy e-commerce posiadają jednak szereg wymagań 

dotyczących nieruchomości, które sprawiają, że niektóre obiekty są 

lepiej niż inne przystosowane do potrzeb najemców z tej branży.  

Poniżej wymieniono najważniejsze cechy obiektów magazynowych, 

które są najczęściej poszukiwane przez firmy z sektora e-commerce:  

Lokalizacja w pobliżu klientów i siły roboczej. Trafna decyzja 

lokalizacyjna będzie odgrywała coraz większą rolę w szybkiej 

dystrybucji towarów, a dostęp do kadr ma tu ogromne znaczenie.  

Antresole. Nowe obiekty powinny uwzględniać dodatkowe 

powierzchnie zlokalizowane na antresolach, które można 

wykorzystać na dodatkowe regały lub strefy kompletacji, pakowania, 

obsługi zwrotów lub inne aktywności.  

Większy parking pracowniczy. Obsługa zamówień internetowych to 

proces pracochłonny, a zatem obiekty powinny być wyposażone w 

wystarczającą liczbę pracowniczych miejsc parkingowych, aby być            

w stanie obsłużyć sezonowe szczyty sprzedaży. 

Większa moc (podwójne źródło zasilania), bardziej wydajne systemy 

HVAC. Wraz ze wzrostem zatrudnienia, efektywność systemów 

powinna być optymalizowana nie względem rodzaju towarów, a liczby 

pracowników. 

Większa liczba doków w obiektach typu cross-dock. Standardowy 

współczynnik doków do powierzchni na poziomie 1 doku na                 

1 000 m2 nierzadko okazuje się niewystarczający aby zwiększać 

możliwości operacyjne. Jednak w niektórych obiektach wskaźnik ten 

już dziś wynosi 1 dok na 500 m2.  

Centra obsługi zwrotów

Centra obsługi 
zamówień internetowych

Huby kurierskie / 
Miejskie centra logistyczne

Żadne z wymienionych (obsługa z 
własnego centrum dystrybucyjnego)

Magazyn artykułów spożywczych 
sprzedawanych online

Sortownia kurierska

71%

36%

18%

71%

41%

27%

0%

18%

0%

18%

0%

Operatorzy logistyczni Sieci handlowe

18%

Źródło: Prologis 
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Istniejąca podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej 

w Polsce, która liczy obecnie 9,6 miliona m2,                           

w większości spełnia wymienione wyżej kryteria. 

Deweloperzy powierzchni magazynowej aktywni na polskim rynku 

mają wystarczającą wiedzę i doświadczenie, a także są świadomi 

wspomnianych potrzeb branży. Dlatego też każde dostosowanie 

powierzchni, takie jak wbudowanie antresoli lub dodanie kilowatów 

mogą zostać wykonane na wniosek najemcy. Dodatkowo, jeśli 

zajdzie taka potrzeba, istnieje możliwość wybudowania nowego 

obiektu szytego na miarę.  

Najważniejsze cechy magazynu dla firm z branży e-commerce 

według operatorów logistycznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Badanie JLL & Prologis, październik 2015 

Ważne cechy magazynu dla branży e-commerce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Większość istniejących budynków posiada wysokość w świetle 

odpowiednią, by sprostać wymaganiom sektora. Jednak w przypadku 

nowych budynków typu BTS obserwujemy coraz większe 

zainteresowanie ponadstandardową wysokością – minimum 11 m. 

Najważniejsze zdaniem operatorów logistycznych cechy 

magazynu dla e-commerce pod względem lokalizacji 

 

Źródło: Badanie JLL & Prologis, październik 2015 

Pod względem lokalizacji, kluczowymi cechami magazynu                     

e-commerce są, zdaniem operatorów logistycznych, bliskość siły 

roboczej oraz nowoczesnej sieci drogowej.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Dostępność i elastyczność siły roboczej

Dostęp do nowoczesnej sieci dróg

Bliskość końcowych odbiorców

Bliskość firm kurierskich

Dostępność transportu publicznego

80%

80%

40%

20%

10%

7 

Elastyczność w zwiększaniu lub zmniejszaniu wynajmowanej powierzchni 

Antresola 

Wysoki poziom bezpieczeństwa oraz dodatkowe pomieszczenia socjalne 

Większa moc, wyposażenie w automatykę i intensywne systemy HVAC 

Obszerny parking dla pracowników 

Wysoki stosunek liczby doków do powierzchni 

Czynsz 

Ponadstandardowa wysokość  w  świetle  

50% 

70% 

40% 

40% 

40% 

30% 

20% 

20% 
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Internet wciąż drugorzędny 

dla sieci handlowych  

Tradycyjne sieci handlowe, które prowadzą sprzedaż wielokanałową, 

stoją przed decyzją czy zamówienia internetowe obsługiwać                  

z centralnego magazynu, odrębnego obiektu, ze sklepu czy też 

zastosować kombinację powyższych rozwiązań. To zdaje się w dużej 

mierze zależeć od wielkości sprzedaży i tego czy jest ona 

wystarczająca, aby korzystać z wydzielonego obiektu. Duże sieci, 

które prowadzą własną dystrybucję z centralnego magazynu mogą 

rozważyć obsługę zamówień internetowych i tradycyjnych z tego 

samego budynku. 

Nasze badanie pokazało, że wśród modeli logistycznych 

funkcjonujących w polskich sieciach handlowych obecne są oba 

rodzaje – obsługa e-commerce z wydzielonego magazynu lub też               

z wydzielonej części w obrębie magazynu centralnego, przy czym to 

drugie rozwiązanie cieszy się większą popularnością.  

Co ciekawe, firmy mniejsze najczęściej decydują się na wynajem 

modułów w ramach większych parków magazynowych, podczas gdy 

sieci większe, które osiągnęły już poziom sprzedaży uzasadniający 

taki wydatek, coraz częściej inwestują w samodzielne obiekty, z 

których obsługują internetowy kanał sprzedaży.  

Nasze badanie wykazało również, że pomimo znacznej dynamiki 

wzrostu, kanał internetowy aktualnie nie posiada dużego udziału w 

całkowitej wartości sprzedaży sieci handlowych. Ponad połowa 

przebadanych sieci handlowych wskazała, że udział e-commerce w 

sprzedaży ich przedsiębiorstwa stanowi mniej niż 5%.   

Udział kanału internetowego w całkowitej sprzedaży  

> 20%

11
-1

5
%

6-1
0%

9%

55%

18%

18%

Brak wskazań respondentów 
dla zakresu od 15% do 20%

 

 

Źródło: Badanie JLL & Prologis, październik 2015 

 

Obecnie obserwujemy w Polsce wzrost popularności zakupów 

spożywczych przez internet. Firmy prowadzące taką działalność,     

czyli tradycyjne sieci spożywcze, które obsługę zamówień prowadzą 

głównie ze swoich sklepów oraz sklepy internetowe mogą wkrótce 

napotkać problemy wynikające z nieprzystosowania sieci logistycznej 

do wymogów rosnącego rynku. Tradycyjne sklepy super i 

hipermarketowe są zazwyczaj dobrze zlokalizowane pod względem 

zasięgu i liczby potencjalnych klientów, jednak te zasięgi nie muszą 

pokrywać się z geografią zamówień internetowych. W związku z tym 

opcją godną rozważenia wydaje się obsługa z dedykowanego 

magazynu do obsługi zamówień spożywczych, którego lokalizacja 

została dobrana na podstawie analizy geograficznej sprzedaży,               

o ile tylko liczba zamówień uzasadnia taką inwestycję. 

Z kolei firmy, które funkcjonują tylko w sieci, w zależności od skali 

działalności mogą zlecić obsługę logistyczną firmie zewnętrznej lub 

prowadzić ją samemu. W tym drugim scenariuszu warto rozważyć 

obiekty typu SBU (ang. Small Business Unit), który poza 

powierzchnią magazynową oferuje także reprezentacyjną strefę 

biurową, do prowadzenia działalności poza-logistycznej. Na tej 

powierzchni można zlokalizować np. studio, gdzie poszczególne 

artykuły będą fotografowane zanim pojawią się jako dostępne na 

stronie internetowej. Ponieważ tego typu obiekty są najczęściej 

zlokalizowane wewnątrz miast, są one także atrakcyjne ze względu 

na dostęp do klientów oraz pracowników.  
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Wyzwania przed 

operatorami logistycznymi  

Zlecenie obsługi zamówień internetowych zewnętrznemu, 

doświadczonemu operatorowi logistycznemu jest rozwiązaniem, z 

którego często korzystają zarówno mali jak i więksi gracze rynkowi. 

Chociaż prowadzenie własnej logistyki pozwala na lepszy nadzór nad 

magazynem i dostawami, zaangażowanie wyspecjalizowanego 

partnera logistycznego umożliwia większe skupienie się na 

działalności podstawowej. Do zakresu zleconych zadań może 

należeć tylko dystrybucja, lub też wszystkie inne operacje 

magazynowe, takie jak składowanie, kompletacja, obsługa zwrotów, 

czy pakowanie, przy czym zakres takich zleconych działań zależy od 

poszczególnej sieci. Jako główny powód współpracy z operatorami 

logistycznymi przedstawiciele ankietowanych sieci handlowych 

najczęściej  wskazywali elastyczność, która pozwala na wzrost liczby 

obsługiwanych zamówień w zależności od tempa rozwoju biznesu. 

Wśród operatorów logistycznych dominują dobre nastroje co do 

wzrostu popytu na ich usługi ze strony firm z sektora e-commerce. 

Znaczna większość z nich jest zdania, że handel internetowy będzie 

jednym z głównych motorów wzrostu rynku w najbliższych latach. 

Popyt na usługi logistyczne ze strony sektora e-commerce 

 

Przedstawiciele firm logistycznych wskazali także na sektory, które w 

ich opinii będą miały największe przełożenie na popyt na ich usługi.  

Które z kategorii handlowych wygenerują największy popyt na 

usługi logistyczne w ciągu kolejnych 5 lat?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

E-commerce będzie 
głównym czynnikiem 

wzrostu 
zapotrzebowania

20%

Będzie znacząco 
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Źródło: Badanie JLL & Prologis, październik 2015 
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Dynamiczny rozwój e-commerce sprawia, że jest to wciąż 

branża mało przewidywalna, dlatego zarówno sieci 

handlowe jak i operatorzy logistyczni cenią sobie 

elastyczność. 

Dla tych pierwszych oznacza ona np. długość kontraktu z 

operatorem. W poprzednich latach obserwowaliśmy stopniowe 

skracanie długości umów, co z kolei znajduje odbicie w popycie na 

powierzchnie magazynowe ze strony firm logistycznych,                        

które oczekują podobnej elastyczności po stronie deweloperów i 

właścicieli obiektów.  

Średnia długość kontraktu z operatorem logistycznym 

10

Umowa na czas 
nieokreślony

Powyżej 3 lat Od 2 do 3 lat Od roku do 2 lat Poniżej jednego 
roku

%
20

%
20

%
40

%
10

%

 

Źródło: Badanie JLL & Prologis, październik 2015 

Długość kontraktu to kluczowy czynnik determinujący decyzję o 

inwestycji w automatykę magazynu. Operatorzy logistyczni są w 

większym stopniu skłonni do takiego wydatku, jeśli ich kontrakt z 

siecią handlową został zawarty na wystarczająco długi okres,               

lub przewidywana  liczba zamówień uzasadnia poniesienie takiego 

kosztu. Zautomatyzowanie magazynu oraz WMS (magazynowy 

system informatyczny) pozwalają na dużo bardziej efektywne 

zarządzanie magazynem i samym zamówieniem, umożliwiając np. 

śledzenie przesyłki. Jest to usługa bardzo ceniona przez kupujących 

w internecie i zwiększa ich doświadczenie zakupowe. Dodatkowo, 

automatyka ułatwia wiele czynności dokonywanych w magazynie i 

pozwala na redukcję liczby niezbędnych pracowników. 

Czy w rezultacie rozwoju E-commerce w następnych latach 

zainwestują Państwo w automatyzację magazynu? 

 

 

 

 

 

Źródło: Badanie JLL & Prologis, październik 2015 

Operatorów logistycznych zapytaliśmy także o największe wyzwania, 

z jakimi - w ich ocenie - wiąże się rosnący rynek handlu 

internetowego. Co ważne, wszyscy ankietowani wskazali na „same-

day delivery”, czyli dostawę do klienta tego samego dnia, którego 

złożył zamówienie. Wymaga to bowiem dokonania zasadniczych 

dostosowań w obecnym łańcuchu dostaw.  

Główne wyzwania związane z rozwojem branży e-commerce w 

kolejnych 5 latach               

 

 

Źródło: Badanie JLL & Prologis, październik 2015 

Dzisiejsi konsumenci oczekują coraz szybszej dostawy. O ile obecnie 

dostawa tego samego dnia może stanowić o przewadze danej marki, 

w przyszłości stanie się ona standardem. Aby sprostać oczekiwaniom 

klientów sieci logistyczne powinny szukać lokalizacji położonych 

bliżej końcowych odbiorów, a także wprowadzić rozwiązania 

zwiększające wydajność łańcucha dostaw i operacji magazynowych.   

Jak pokazuje przykład firmy Zalando, łatwość zwrotu zamówionego 

towaru pozwala na budowę znacznej przewagi konkurencyjnej sklepu 

internetowego. Jednocześnie stanowi to duże wyzwanie dla 

operatora logistycznego, który zarządza całym procesem od 

odebrania towaru od klienta do ponownego umieszczenia go w 

magazynie jako gotowego do sprzedaży. Taki proces wiąże się z 

zaangażowaniem cennych zasobów.  

Rosnące zapotrzebowanie na bardziej elastyczne kontrakty między 

sieciami handlowymi a firmami logistycznymi, pomimo iż przenosi 

znaczną część ryzyka na te drugie, nie zostało wskazane jako 

główne wyzwanie. Może mieć to związek z rosnącą skłonnością 

właścicieli obiektów do wynajmowania ich na krótsze okresy, ale 

także z pozytywnymi oczekiwaniami operatorów logistycznych co do 

możliwości innego wykorzystania nadmiarowej powierzchni.  

Co ciekawe, operatorzy nie przewidują problemów z przyszłym 

zabezpieczeniem swoich potrzeb magazynowych. Może to oznaczać, 

że w ich opinii polski rynek oferuje obecnie wystarczające zasoby,   

lub będzie w stanie w przyszłości na czas dostarczyć obiekt, którego 

potrzebują.  

Dostawa tego samego dnia

Obsługa zwrotów 

Sprzedaż transgraniczna 

Bezpieczeństwo

Rosnące koszty pracy 

Krótkie kontrakty vs długie umowy najmu

40%

20%

20%

20%

Dostępność odpowiedniej przestrzeni magazynowej 10%

60%

100%
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Tak, jeśli długość kontraktu i liczba zamówień jest wystarczająca 

Tak, jeśli liczba zamówień jest wystarczająca 

Tak, jeśli długość kontraktu jest wystarczająca 

Tak, zawsze inwestujemy w automatyzację 
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Źródło: Prologis 
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Prognoza popytu na 

powierzchnie magazynowe 

Od kilku lat e-commerce wykazuje wysokie stopy wzrostu, jednak 

oszacowanie jego wpływu na popyt na powierzchnie magazynowe,  

nie jest łatwe. Wiąże się bowiem z następującymi trudnościami: 

@ Wiele sieci handlowych, które obsługę logistyczną realizują we 

własnym zakresie, zazwyczaj dedykuje część magazynu dla 

obsługi zamówień internetowych. Wielkość tego udziału jest na 

ogół zmienna w czasie i zazwyczaj nie jest udostępniana. 

 

@ Operatorzy logistyczni pracujący na rzecz firm z sektora                 

e-commerce najczęściej nie udostępniają informacji dotyczącej 

tego, jaka część wynajmowanej przez nich powierzchni jest 

dedykowana tym firmom. 

@ Firmy kurierskie najczęściej wybierają funkcjonowanie w 

obiektach, których są właścicielami, a zatem nie są 

uwzględniane w statystykach najmu powierzchni komercyjnych. 

Po przeanalizowaniu transakcji najmu podpisanych w ostatnich kilku 

latach zidentyfikowaliśmy następujące rodzaje transakcji:  

@ Umowy bezpośrednie ze strony firm internetowych lub 

tradycyjnych sieci, które zainwestowały w magazyn dedykowany 

dla kanału internetowego. 

@ Umowy operatorów logistycznych, gdzie obsługa zamówień 

internetowych jest zlecona partnerowi zewnętrznemu.  

@ Transakcje omni-channel, gdzie jedynie część powierzchni jest 

przeznaczona na obsługę zamówień internetowych.  

                                                                                                              

Wśród sieci handlowych, które udzieliły odpowiedzi w naszym 

badaniu, większość stwierdziła, że do obsługi e-commerce 

wydzielono mniej niż 10% całkowitej powierzchni magazynowej.               

W celu oszacowania wielkości rynku przyjęliśmy zatem 

konserwatywne założenie, że kanał internetowy odpowiada                  

za ok. 5% powierzchni wynajętej w ramach transakcji omni-channel.  

 

 

 

 

 

Estymacja popytu na powierzchnie magazynowe ze strony 

sektora e-commerce (m2) 

 

Źródło: JLL 

Ponieważ w 2013 r. bardzo wysoki popyt ze strony sektora był 

efektem trzech dużych transakcji firmy Amazon, która jednak nie 

zdecydowała się wciąż na otwarcie w Polsce swojego sklepu, 

jesteśmy zdania, że do wyniku z tego roku należy podchodzić                   

z rezerwą. Szacujemy, że w 2014 r. najemcy z sektora e-commerce 

wynajęli łącznie ok. 119 000 m2, co stanowiło 5.8% popytu brutto 

zarejestrowanego w tym roku. Co ważne, w naszej analizie 

uwzględniliśmy jedynie standardowe transakcje, tj. zawarte na okres 

równy lub dłuższy niż trzy lata.  

Ponieważ w ostatnich latach wolumen handlu internetowego rósł              

w Polsce w tempie dwucyfrowym, osiągając 13-20% wzrostu rocznie, 

jesteśmy zdania, że nasze szacunki mogą być nieco zaniżone. 

Należy jednak pamiętać, że znaczna liczba graczy na rynku to firmy 

typu start-up, które w początkowym etapie rozwoju nie potrzebują 

nowoczesnych powierzchni. Oczekuje się jednak, że sektor ten 

ulegnie konsolidacji, co w połączeniu z coraz większą liczbą 

tradycyjnych sieci uruchamiających kanał online oraz ogólnym 

wzrostem handlu internetowego, doprowadzi do coraz większego 

zapotrzebowania na magazyny. 

Według PMR, pomiędzy 2012 a 2014 r. sprzedaż internetowa w 

Polsce rosła średnio o 3 miliardy PLN rocznie, co wskazuje na to, że 

na każdy dodatkowy miliard złotych wydany w internecie przypadało 

18,486 m2 popytu na powierzchnie magazynowe. Założyliśmy, że 

wartość polskiego e-commerce będzie rosła w tempie 15% rocznie i 

w 2020 r. osiągnie 6,6% sprzedaży detalicznej. Będzie to równało się 

wydatkom na poziomie 64 miliardów PLN, co oznacza wzrost o 

dodatkowe 37 miliardów PLN wobec 2014 r. Założywszy 

niezmienność mnożnika (18,486 m2), obliczyliśmy, że  

sektor e-commerce wygeneruje popyt na dodatkowe 

700 000 m2 powierzchni w kolejnych sześciu latach, a 

zatem będzie on jednym z kluczowych motorów wzrostu 

rynku logistycznego w Polsce.  
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Jesteśmy zdania, że popyt ten będzie pochodził od zarówno firm 

rozpoczynających działalność w Polsce, jak i organicznego rozwoju 

rynku krajowego. Dzięki znacznie niższym kosztom pracy i najmu 

nieruchomości, Polska pozostaje atrakcyjną lokalizacją dla firm z 

zagranicy. Będziemy zatem obserwować coraz więcej firm z sektora 

przenoszących swoją logistykę do Polski Zachodniej, z której możliwa 

jest efektywna kosztowo obsługa zamówień z np. Niemiec. Z kolei 

regiony położone bardziej centralnie pozostaną dogodną lokalizacją 

dla firm prowadzących ogólnokrajową dystrybucję.  

Najwyższe stawki czynszów w Europie w III kw. 2015 (€ /m2 /rok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: JLL 

Największą gęstością zaludnienia charakteryzują się regiony 

położone na południu Polski (Górny Śląsk i Małopolska),                       

oraz obszary metropolitalne miast takich jak Warszawa, Łódź, 

Poznań, Wrocław czy Trójmiasto. Za wyjątkiem Krakowa, są to także 

największe rynki magazynowe w Polsce.  

Gęstość zaludnienia w Polsce 

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny  

W ciągu ostatnich pięciu lat zdecydowana większość transakcji najmu 

(82%, z wyłączeniem umów firmy Amazon) zawartych przez firmy             

z sektora e-commerce zrealizowano w jedynie trzech regionach:                 

w Okolicach Warszawy, w Poznaniu oraz Polsce Centralnej. 

Większość transakcji dotyczyła modułów w istniejących parkach 

magazynowych.   

Operatorów logistycznych zapytaliśmy o regiony, które w ich ocenie 

będą w najbliższych latach przyciągać do magazynów najwięcej 

najemców z sektora internetowego. Okazuje się, że spośród pięciu 

kluczowych rynków magazynowych w Polsce, największym 

zainteresowaniem sektora cieszyć się będą Polska Centralna oraz 

region Wrocławia. Co ciekawe, 29% respondentów stwierdziła, że 

lokalizacja w konkretnym regionie jest drugorzędna wobec faktu, że 

znajduje się on w zachodniej lub południowej części kraju, a więc w 

województwach, które już dziś posiadają wygodne połączenia 

drogowe z resztą kraju oraz z Europą Zachodnią.  

Jesteśmy też zdania, że najemcy z branży będą w coraz większym 

stopniu poszukiwać lokalizacji miejskich, które pozwolą na efektywne 

dostawy wewnątrz samych miast. Parki magazynowe usytuowane na 

przedmieściach pozostaną lokalizacją centrów dystrybucyjnych, 

jednak równocześnie wzrośnie zapotrzebowanie na obiekty typu SBU 

(Small Business Units) czy miejskie centra logistyczne. 

Pomimo że znalezienie odpowiedniej powierzchni magazynowej nie 

jest przez operatorów logistycznych postrzegane jako trudność,                       

w niektórych regionach może stanowić wyzwanie, szczególnie                  

w przypadku gdy poszukiwania jest powierzchnia o dużym metrażu.   

 

Wskaźniki pustostanów pozostają na umiarkowanym poziomie, 

jednak w niektórych regionach, w szczególności na zachodzie kraju, 

są one na historycznie niskim poziomie. W ciągu sześciu kolejnych 

miesięcy dostępność powierzchni ulegnie jednak niewielkiej 

poprawie, gdyż na rynki lokalne wchodzić będą aktualnie budowane 

projekty spekulacyjne. 

Dostępność modułów magazynowych większych niż 5 000 m2 w 

II kw. 2016 r. 

 

Źródło: JLL 
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Wnioski

O Partnerach: 

JLL jest międzynarodową firmą doradczą świadczącą kompleksowe usługi na rynku nieruchomości, sklasyfikowaną na liście Fortune 500. JLL 

zatrudnia 58 000 osób i obsługuje klientów w 80 krajach w ramach 230 oddziałów na całym świecie. Przychód firmy sięga 5,4 mld USD. Na rzecz 

klientów, JLL zarządza i świadczy usługi dla portfolio obiektów o łącznej powierzchni ok. 316 mln mkw. W 2014 r. firma zrealizowała na całym 

świecie transakcje o wartości 118 mld USD. LaSalle Investment Management (spółka w ramach grupy), zarządza aktywami o łącznej wartości ok. 

56 mld USD. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy do odwiedzenia strony www.jll.com 

Prologis, Inc., jest światowym liderem na rynku nieruchomości przemysłowych. Zgodnie ze stanem na 30 września 2015, Prologis jest 

właścicielem lub inwestorem (w ujęciu skonsolidowanym lub poprzez nieskonsolidowane spółki joint venture) nieruchomości i projektów 

deweloperskich o oczekiwanej łącznej powierzchni 62 milionów metrów kwadratowych w 21 krajach. Wśród ponad 5 200 klientów, którym firma 

wynajmuje nowoczesne obiekty dystrybucyjne, są między innymi zewnętrzni dostawcy usług logistycznych, firmy transportowe, firmy z branży 

handlu detalicznego oraz inne przedsiębiorstwa produkcyjne. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy do odwiedzenia strony 

www.prologis.com 

 

W najbliższych latach polski rynek magazynowy cechować będzie silny popyt ze strony sektora e-commerce. Oczekujemy, że łączne 

zapotrzebowanie najemców w latach 2015-2020 może wynieść niemal 700 000 m2. Istnieją dwa główne czynniki leżące u podstaw 

takiego stwierdzenia:  

Stabilna dynamika rozwoju handlu internetowego w Polsce, zgodna z obserwowanymi obecnie tendencjami wśród sieci 

handlowych, które w coraz większym stopniu inwestują w sprzedaż wielokanałową.  Doprowadzi to m.in. do zwiększenia 

udziału e-commerce w całkowitej sprzedaży detalicznej oraz zmniejszenia różnic w tym zakresie między Polską a Europą 

Zachodnią. Konsekwencją będzie rosnący popyt na powierzchnie ze strony firm prowadzących sprzedaż wielokanałową,        

firm typowo internetowych oraz sieci handlowych inwestujących w oddzielne magazyny dla obsługi zamówień internetowych,    

a także operatorów logistycznych.   

Polska, będąca jedną z najbardziej efektywnych kosztowo lokalizacji w Europie, wciąż przyciągać będzie międzynarodowe 

marki z sektora e-commerce. Kluczowe pozostają tu dostępność wykwalifikowanej siły roboczej oraz koszty pracy niższe niż  

w Europie Zachodniej. Kolejnym czynnikiem są koszty wynajmu nieruchomości, które w Polsce są obecnie najniższe w 

Europie.   

Jak wykazano w raporcie, firmy z sektora e-commerce mają szereg wymagań dotyczących powierzchni magazynowych, a dotyczą one 

zarówno lokalizacji jak i specyfikacji technicznej obiektów. Są to m.in. bliskość siły roboczej oraz klientów, większe zapotrzebowanie na 

energię, powierzchnie zlokalizowane na antresolach, obszerny parking czy większa liczba doków.  

Deweloperzy powierzchni magazynowych aktywni na rynku polskim są świadomi tych potrzeb, a istniejące zasoby powierzchni w 

znacznej mierze spełniają te warunki. Za sześć miesięcy na rynku polskim do dyspozycji najemców będzie niemal 50  modułów o 

powierzchni powyżej 5 000 m2. Dodatkowo, na rynek dostarczone zostanie 280 000 m2 powierzchni powstającej obecnie na zasadach 

spekulacyjnych. Wszystkie te czynniki sprawiają, że Polska jest dobrze przygotowana, by zaspokoić popyt generowany przez firmy z 

branży e-commerce. 
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