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INPOST OTWIERA CENTRUM LOGISTYCZNE W ŁODZI 

8700 mkw. w Central European Logistics Hub 

InPost – lider wśród platform dostaw dla e-commerce w Europie – 

uruchomi nowe centrum logistyczne o powierzchni 8700 mkw. 

w ramach Central European Logistics Hub w Łodzi. Central European 

Logistics Hub to największy w Europie kompleks logistyczny 

o planowanej powierzchni ponad 600 000 mkw. Hub napędza rozwój 

Nowej Dzielnicy Przemysłowej Łodzi z możliwością utworzenia 

7 tys. miejsc pracy. 

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. 

Jędrzejowskiej w Łodzi, tuż przy A1 – 

jedynej polskiej autostradzie o przebiegu 

północ-południe. Hub oddalony jest 

zaledwie 30 km od węzła Łódź Północ, 

który stanowi skrzyżowanie autostrad A1 

i A2. Inwestycja obejmuje już blisko 

550.000 mkw., a w budowie pozostaje 

ponad 40.000 mkw. 

W 2021 roku Panattoni ukończył dla 

InPost centra logistyczne o powierzchni blisko 100.000 mkw. w ramach 

12 lokalizacji: w Wałbrzychu, Poznaniu, Wrocławiu, Kaliszu, Siedlcach, 

Goleniowie, Białystoku, Olsztynie, Warszawie i dwa w Krakowie. Ponadto 

w najbliższych miesiącach Panattoni dostarczy kolejne ponad 85.000 mkw. 

w ramach inwestycji w Rzeszowie, Tychach/Mikołowie, Radomiu, Warszawie, 

Koninie, Pile, Gdańsku, Grudziądzu, Krakowie, a także niedawno rozpoczętego 

projektu Central European Logistics Hub w Łodzi o powierzchni 8700 mkw. 

Obecna realizacja w granicach Łodzi pozwoli na sprawną obsługę klientów 

w całej aglomeracji. 

– Mamy dobrze rozbudowane zaplecze logistyczne w Polsce, co pozwala nam 

realizować bardzo szybkie terminy dostaw do Paczkomatów®, czyli realnie D+1. 



 

 

W obecnych czasach efektywne połączenie pracy hubów, transportu i kurierów 

jest nie lada wyzwaniem – zwłaszcza przy takich wolumenach przesyłek, jakie 

codziennie realizujemy. To pokazuje, że świetnie rozumiemy i potrafimy 

zarządzać tak dużą siecią. Teraz chcemy przedstawić takie kompetencje 

w Europie, która od kilku lat boryka się z problemami w realizacji szybkich 

dostaw, na podobnych co w Polsce parametrach – podkreśla Rafał Brzoska, 

prezes InPost. 

– Podczas gdy jeszcze 5-6 lat temu on-line kupowało niewiele ponad 50 proc. 

internautów w Polsce, dziś jest to blisko 80 proc. Kluczowym wyzwaniem dla 

firm dostarczających przesyłki jest maksymalne skrócenie czasu dostawy 

i w tym zadaniu doskonale sprawdzają się centra dystrybucyjne na obrzeżach 

lub w granicach miast, które są jedną ze specjalności Panattoni – mówi Robert 

Dobrzycki, CEO i Co-Owner Panattoni dodaje: – Rozwój infrastruktury jest 

także naturalny dla firmy InPost. Rosnąca baza klientów wymaga nowoczesnych 

obiektów w całym kraju – szczególnie, że blisko 70 proc. klientów e-

commerce’owych mieszka w miejscowościach poniżej 200 tysięcy mieszkańców. 

Dlatego Panattoni, które zapewnia dostęp do strategicznych lokalizacji, okazuje 

się doskonałym partnerem. 

InPost (AEX: INPST) to wiodąca platforma dostaw dla e-commerce w Europie. Założony w 1999 roku przez 
Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć ponad 20.000 Paczkomatów® w Polsce, Wielkiej Brytanii i 
Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fulfillment dla sprzedawców e-commerce w Polsce, 
współpracując z ponad 40.000 e-sprzedawców. 

Strategicznie umiejscowiony w szybko rozwijającym się ekosystemie e-commerce, korzysta ze sprzyjających 
trendów rynkowych – co pozwala na szybkie wdrażanie nowych maszyn. 

Paczkomaty® InPost zapewniają konsumentom tańszą, elastyczną, wygodną, przyjazną dla środowiska i 
bezdotykową opcję dostawy. Dzięki temu InPost tworzy najbardziej ekologiczne rozwiązanie dostaw dla handlu 
elektronicznego – dostawa do Paczkomatów® redukuje emisję CO2 o dwie trzecie w porównaniu z dostawami 
kurierskimi na obszarach miejskich i aż o 90% na obszarach wiejskich. Ponadto pozwala na zmniejszenie 

zatorów komunikacyjnych, a także zapewnienie wygodniejszego rozwiązania w zakresie dostarczania paczek 
konsumentom w trybie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i bez konieczności oczekiwania na przesyłkę w 
domu. 

Wysoce wydajna infrastruktura IT i szybkie wdrażanie nowych technologii stanowią podstawę działalności i 
rozwoju InPost. Aplikacja mobilna InPost „InPost Mobile” to jedna z najpopularniejszych aplikacji 
w Polsce z ponad 8 mln aktywnych użytkowników. 

W styczniu 2021 InPost z sukcesem zadebiutował na giełdzie EURONEXT Amsterdam. 

W lipcu 2021 roku InPost z sukcesem sfinalizował przejęcie Mondial Relay, wiodącej francuskiej firmy 
dostarczającej przesyłki w formacie ‘poza domem’ we Francji, krajach Beneluksu i na Półwyspie Iberyjskim. 
Tym samym InPost stał się największą w Europie platformą dostaw dla e-commerce. InPost i Mondial Relay 
dostarczyły łącznie w 2021 roku ponad 517 mln przesyłek. 

Więcej informacji na: www.inpost.pl 

 

Panattoni 

Panattoni jest europejską filią Panattoni Development Company, jednego z największych deweloperów 

http://www.inpost.pl/


 

 

powierzchni przemysłowych na świecie, prowadzącego działalność w 26 oddziałach w Ameryce Północnej 
i w Europie. Na Starym Kontynencie Panattoni obecne jest od 2005 roku. Oprócz Polski swoje 
przedstawicielstwa ma w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Czechach i Słowacji, Holandii, Hiszpanii i Portugalii, na 
Węgrzech i Szwecji. Do tej pory spółka zrealizowała w Europie projekty o łącznej powierzchni blisko 
14 milionów m kw.  

W ramach Panattoni działa struktura, dedykowana projektom dopasowanym do indywidualnych potrzeb 
najemców, typu build-to-suit. Wśród kluczowych klientów są takie firmy jak Amazon, DB Schenker, DHL, 
Fedex, DPD, XPO, Coca Cola, Weber, Whirlpool, Bosch, Volkswagen, H&M. 

www.panattonieurope.com 

http://www.panattonieurope.com/

