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Synopsis. W opracowaniu zaprezentowano kierunki zmian w stanie bazy magazy-

nowej w Polsce w latach 2005–2013. Na podstawie danych statystycznych stwier-

dzono, e najszybciej zwi ksza si  powierzchnia magazynów zamkni tych w prze-

my le i handlu, maleje natomiast w rolnictwie. Najszybsze by o tempo wzrostu

powierzchni magazynów w pierwszych latach po przyst pieniu Polski do Unii

Europejskiej. W latach kryzysu wiatowego i po wybuchu konfliktu militarnego

na Ukrainie tempo to wyra nie zmala o. Stan bazy magazynowej jest bardzo zró -

nicowany przestrzennie, najlepiej sytuacja wygl da w województwach najbardziej

rozwini tych, st d logistyka nie przyczynia si  do niwelacji ró nic w przestrzen-

nym rozwoju kraju.

S owa kluczowe: magazynowanie, baza magazynowa

Abstract. The paper presents trends of changes in the storage base in Poland in the 

years 2005–2013. It is found that the fastest increases warehouse space closed in 

industry and trade, while agriculture is decreasing. It was the fastest growth rate of 

warehouse space in the first years after the Polish access into the European Union. 

During the global crisis and the outbreak of war in Ukraine pace is clearly dimin-

ished. State storage base is very diverse spatially, the best situation in the provinces 

most developed logistics hence does not contribute to leveling the differences in the 

spatial development of the country.

Key words: warehousing, warehousing base

Wst p

W krajach rozwini tych magazyn traktuje si  jako bardzo istotne ogniwo w a cu-

chach dostaw. W Polsce gospodarka magazynowa stanowi nadal obszar ma o doceniany

i w wielu przedsi biorstwach jej stan znacznie odbiega od wiatowych standardów, wy-

magaj c udoskonalenia. Jednak wspó cze nie logistyka staje si  podstawowym instru-

mentem racjonalizacji procesów magazynowania i zarz dzania zapasami. W gospodarce
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magazynowej pojmowana jest ona jako narz dzie kompleksowego kszta towania przep y-

wu materia ów i informacji w czasie oraz przestrzeni, umo liwia elastyczne zaspokajanie 

potrzeb odbiorców i obni anie kosztów magazynowania. S u y temu, aby wytworzony 

towar by  dowieziony do odbiorcy i zaoferowany mu zgodnie z jego oczekiwaniami, we 

w a ciwej ilo ci i jako ci, we w a ciwym miejscu i czasie. 

Celem opracowania by o przedstawienie zmian w stanie bazy magazynowej w Polsce 

w latach 2005–2012. Jest to o tyle wa ne, e w ostatnim okresie nast pi  znaczny post p 

w praktycznych zastosowaniach logistyki, wyprzedzaj cy rozwój logistyki jako dyscy-

pliny naukowej. Zarz dzaj cy przedsi biorstwami maj  coraz wi ksz  wiadomo , jakie 

znaczenie dla efektywno ci ich przedsi biorstw mo e mie  wdro enie logistyki do prak-

tyki gospodarczej zarz dzanych przez nich jednostek.

W badaniach wykorzystano dane statystyczne oraz literatur  przedmiotu. Szczególnie 

cenne by y opracowania statystyczne zawarte w raportach „Logistyka w Polsce” z lat 

2005–2013.

Poj cie i rola magazynowania

Magazyn jest jednostk  organizacyjn , która spe nia okre lone funkcje, przede 

wszystkim przeznaczony jest do przechowywania zapasów. Stanowi w ze  w logistycz-

nej sieci, w którym towary s  tymczasowo przechowywane lub przekazywane na inn  

drog . Zasadnicz  funkcj  magazynów jest sk adowanie dóbr materialnych. Efektywne 

sk adowanie zapasów zapewnia w a ciwe warunki przechowywania (np. temperatura, 

wilgotno ) w celu utrzymania dóbr fizycznych w dobrym stanie.

Poj ciem szerszym od sk adowania jest magazynowanie, które jest dzia alno ci  po-

legaj c  na czasowym gromadzeniu i przechowywaniu zapasów. W sk ad dzia a  wcho-

dz  czynno ci przyjmowania, sk adowania, konserwowania, kontroli, ewidencji, komple-

towania i wydawania zapasów.

Magazyn to wyodr bnione pomieszczenie zamkni te (budynki), przestrze  zadaszo-

na (wiata), otwarte sk adowisko na wolnym powietrzu lub urz dzenie specjalne (silos, 

basen) b d  te  zespó  takich pomieszcze , przestrzeni i urz dze  odpowiednio zabez-

pieczonych oraz wyposa onych w urz dzenia przeznaczone do przechowywania materia-

ów, pó fabrykatów lub wyrobów gotowych.

Rynek magazynowy jest cz ci  rynku logistycznego, który tworz  trzy elementy. 

Pierwszy to infrastruktura: magazyny handlowe, przemys owe oraz pozosta e. Kolejny 

element to inwestycje: magazyny na wynajem, magazyny na w asne potrzeby. Ostatnia 

cz  to us ugi: wynajem powierzchni magazynowych, us ugi magazynowe.

Funkcje, jakie spe nia magazyn, s  ze sob  powi zane, tworz c gospodark  magazy-

now , na któr  sk ada si  okre lona przestrze  budowlana, zapasy utrzymywane w celu 

zaspokojenia potrzeb klienta oraz wyposa enie techniczne do manipulacji materia ami. 

Dobrze funkcjonuj cy magazyn jest w stanie zapewni  ci g y strumie  przep ywów to-

warowych, reaguj cych na zapotrzebowania odbiorców. Magazyn jako miejsce przecho-

wywania zapasów jest integraln  cz ci  ca ego systemu logistycznego, który inicjowany 

jest w pocz tkowej fazie procesów gospodarczych u producenta, a ko czy si  w miejscu, 

gdzie klient zjawia si  jako konsument okre lonego dobra rynkowego.
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W 2012 roku ca kowita powierzchnia magazynów zamkni tych wed ug szacunków 

Instytutu Logistyki i Magazynowania wynosi a 73,1 mln m2 (rys. 1). W latach 2005–2012 

powi kszy a si  ona a  o 13,7 mln m2, tj. 21%, w skali 3% rednio rocznie. Tempo przy-

rostu powierzchni magazynowej w pierwszych latach analizowanego okresu by o znacz-

nie wi ksze ni  ko cowych, np. w 2008 roku zwi kszy a si  ona o 3,5 mln m2, podczas 

gdy w 2012 roku odnotowano wzrost zaledwie o 0,9 mln m2. 
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Rysunek 1.  Wielko  ogó em powierzchni magazynowych zamkni tych w Polsce w latach 2005–

–2012

Figure 1. Total self-contained warehouse space in Poland in 2005–2012

ród o: Fechner, Szyszka [2014].

Zahamowanie rozwoju gospodarki magazynowej nale y wi za  z kryzysem wiato-

wym z drugiej po owy pierwszej dekady bie cego wieku. Spowolnienie wzrostu gospo-

darczego w wiecie i Europie, mimo relatywnie korzystnej sytuacji gospodarczej Polski 

(tzw. zielona wyspa), wyra nie ujawni o si  w os abieniu pozytywnego oddzia ywania 

logistyki na rozwój Polski. Wspó cze nie sytuacj  pogarsza konflikt na Ukrainie i zwi -

zany z tym trend ograniczania wymiany mi dzynarodowej w tym rejonie, szczególnie 

os abienie wykorzystania tras przebiegaj cych przez terytorium Ukrainy (i Polski Po u-

dniowo-Wschodniej). 

W latach 2005–2012 udzia  g ównych sektorów gospodarki w ca kowitej powierzchni 

magazynowej w stosunku do dwóch lat poprzednich nie uleg  wi kszym zmianom. Po-

wierzchnie tych magazynów oraz kierunki zmian przedstawiono na rysunku 2.

Spadek zasobów magazynowych w analizowanym okresie odnotowano w sektorze 

rolniczym oraz transporcie i spedycji. W przypadku rolnictwa jest to zrozumia e i wy-

nika ze zmniejszenia liczby gospodarstw oraz malej cej roli w asnego magazynowania 

produkcji (np. ziarna czy ziemniaków), jak te  rosn cego znaczenia surowców obcych 

do produkcji (pasze przemys owe, nawozy mineralne), który s  kupowane na ogó  tu  

przed zastosowaniem (zu yciem). W przypadku TSL, który jest sektorem us ugowym, 

zmiany w posiadanej powierzchni wskazuj  jego du  wra liwo  na wahania koniunk-

tury gospodarczej. Podobn , lecz mniejsz  wra liwo  wykazywa y jednostki handlowe. 

Relatywnie najkorzystniejsza by a sytuacja, mo e wbrew powszechnemu przekonaniu, 

w przedsi biorstwach przemys owych, które zwi kszy y powierzchnie w asnych maga-

zynów zamkni tych o 38,7%, czyli rednio ponad 5,5% rocznie.
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U ytkowane magazyny wykazuj  ró ny stopie  zaawansowania technologicznego. 

Poj cie nowoczesnej powierzchni magazynowej nale y rozumie  jako powierzchni  

w obiekcie magazynowym o nast puj cych parametrach [Fechner, Szyszko (red.) 2009]:

wysoko  sk adowania minimum 9 m,

minimum jedna brama na 1000 m2 powierzchni,

bezpylna posadzka w magazynie, o wytrzyma o ci minimum 5 t/m2,

system przeciw po arowy w postaci zraszaczy i klap dymowych,

5–8% ca kowitej powierzchni przeznaczone na biurow .

Nowoczesna powierzchnia magazynowa na koniec 2013 roku w Polsce obejmowa a 

prawie 9,7 mln m2. Jej stan w latach 2007–2013 przedstawiono na rysunku 3. Zasoby 

nowoczesnej powierzchni magazynowej w badanych latach wyra nie uleg y zwi ksze-

niu. Dotyczy to szczególnie pierwszego okresu, bowiem w 2008 roku by o a  o 47,9% 

powierzchni magazynów wi cej ni  rok wcze niej. Tempa tego przyrostu nie mo na by o 

utrzyma  i w kolejnych latach wska nik zmian wynosi  odpowiednio: 14,5, 6,1, 7,7, 7,0 

i 3,3%. Tak  sytuacj  mo na wyja ni  co najmniej trzema przyczynami:

atwiej jest zwi ksza  stan zasobów magazynowych w sytuacji, gdy istnieje na nie 

du e zapotrzebowanie, a stan ich jest ma y, ni  wtedy, gdy istnieje ju  nasycenie lub 

nawet „przeinwestowanie” w magazyny.

Po 2008 roku tak e w Polsce ujawni y si  skutki kryzysu wiatowego, co wi za o si  

ze zmniejszeniem obrotów handlu mi dzynarodowego i spowolnieniem gospodarki 

wi kszo ci pa stw europejskich i nie tylko.

Czynnikiem pogarszaj cym sytuacj  gospodarcza naszego regionu jest konfliktowa 

sytuacja na wschodzie Europy, zw aszcza zwi zana z aneksj  Krymu oraz starcia-

mi zbrojnymi na wschodzie Ukrainy; os abi o to rozwój gospodarczy tego pa stwa 

i obni y o znaczenie naszego kraju, jako pa stwa tranzytowego mi dzy wschodem 

i zachodem Europy.

•

•

•

•

•

•

•

•

0 10 20 30 40

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

mln m

TSL

Handel

Przemysł

Rolnictwo

2

Rysunek 2. Powierzchnia magazynów zamkni tych w wybranych sektorach w latach 2005–2012

Figure 2. Self-contained warehouse space by selected sectors in 2005–2012

ród o: Fechner, Szyszka [2014].
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W Polsce, co roku zwi ksza a si  powierzchnia magazynowa (rys. 4). Dynamika tego 

procesu by a jednak zdecydowanie szybsza w pierwszych latach cz onkostwa Polski 

w Unii Europejskiej, ani eli w okresie pó niejszym, zw aszcza po ujawnieniu si  kryzy-

su gospodarczego w wiecie.
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Rysunek 4.  Nowe powierzchnie magazynowe w Polsce (wielko  skumulowana) w latach 2004–

–2013

Figure 4. New warehouse space in Poland (cumulative amount) in 2004–2013

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Najwi cej nowoczesnych magazynów budowali deweloperzy przemys owi 

z przeznaczeniem pod wynajem. W 2013 roku ich udzia  w ca kowitej nowoczesnej po-

wierzchni magazynowej w Polsce wyniós  ok. 85%.

Sytuacja w zakresie inwestycji w nowoczesn  baz  magazynow  w skali kraju jest 

bardzo zró nicowana przestrzennie. Dominuj  w tym zakresie województwa ju  wcze-

niej najlepiej wyposa enie. Zasoby tej powierzchni w pi ciu najbardziej znacz cych 

w tym zakresie województwach przedstawiono na rysunku 5.

Najnowocze niejsz  baz  magazynow  w Polsce dysponuj  przedsi biorstwa zloka-

lizowane w obszarach centralnych lub po udniowo-zachodnich, najbardziej rozwini tych 
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Rysunek 3. Nowoczesna powierzchnia magazynowa w Polsce w latach 2007–2013

Figure 3. Modern warehouse space in Poland in 2007–2013

ród o: Fechner, Szyszka [2014].
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pod wzgl dem gospodarczym (w tym przemys owym), a wi c najbardziej atrakcyjne do 

inwestowania dla krajowego i zagranicznego kapita u. Mo na wi c stwierdzi , e inwe-

stycje w logistyk  nie by y dotychczas czynnikiem aktywizacji terenów s abiej rozwi-

ni tych, a wr cz przeciwnie – istnieje obawa, e b d  powodowa y pog bianie ró nic 

regionalnych w rozwoju gospodarczym Polski.

Podsumowanie i wnioski

wiatowy kryzys finansowy oddzia ywa  na polsk  gospodark , w tym na przedsi -

biorstwa i dzia alno  logistyczn  w latach 2009–2010, ale najsilniej ujawni  si  w 2009 

roku. Pomimo trudno ci wi kszo  inwestycji dotycz cych obiektów magazynowych 

zosta o doko czona. W 2010 roku dominowa y inwestycje deweloperskie. Nowoczesne 

powierzchnie magazynowe w du ej mierze buduj  deweloperzy przemys owi, których 

udzia  w 2011 roku w ca kowitej wielko ci wynosi  ok. 85%. W latach 2009–2011 tempo 

wzrostu powierzchni magazynowej by o zmienne, od 969 tys. m2 w 2009 roku, poprzez 

467 tys. m2 (w 2010 roku), po 2011 rok, w którym sytuacja by a nieco lepsza, poniewa  

do u ytku oddano 727 tys. m2. Mo na s dzi , e rynek nowoczesnych powierzchni ma-

gazynowych najgorsze lata ma ju  za sob . 

Druga fala spowolnienia gospodarczego, która dotar a do Polski na prze omie lat 

2012 i 2013, nie odbi a si  na wynikach sektora magazynowego, co by o z amaniem pew-

nej prawid owo ci obserwowanej od pocz tków istnienia tego rynku w Polsce. W 2013 

roku wynaj to cznie 1,87 mln m2 powierzchni, z czego 1,26 mln m2 to efekt nowych 

umów i inwestycji. Stanowi o to wzrost wobec 2012 roku odpowiednio o 39 i 66%. Po-

wierzchnia istniej ca w Polsce na koniec 2013 roku wynosi a 7445 tys. m2. Powierzchnie 

magazynowe oddane do u ytku w 2013 roku wynosi y 1256 tys. m2 [Rynek powierzchni 

magazynowych... 2014]. 
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Rysunek 5.  Polskie województwa z najwi ksz  nowoczesn  powierzchni  magazynow  w latach 

2012–2013

Figure 5. Voivoships with the most modern warehouse space in Poland in 2012–2013

ród o: Fechner, Szyszko [2014].
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Po s abszych latach 2010 i 2011 na rynku magazynowym obserwowano o ywienie, 

na które mia y wp yw inwestycj  w infrastruktur , zwi zane z EURO 2012. Powsta o 

wiele nowych atrakcyjnych lokalizacji, wzros a aktywno  najemców, jak równie  dzi ki 

inwestycjom w infrastruktur  rozwija y si  rynki lokalne, powsta y nowe autostrady oraz 

drogi szybkiego ruchu, które maj  wp yw na lokalizacj  obiektów magazynowych. Po-

pularno ci  ciesz  si  powierzchnie magazynowe wynajmowane pod bran  spo ywcz , 

farmaceutyczn  itp. Jednak najwi kszymi najemcami pozostaj  firmy logistyczne, sieci 

handlowe, jak równie  sektor produkcyjny. 

Wbrew oczekiwaniom w adz samorz dowych województwa najs abiej rozwini te 

gospodarczo, takie jak: lubelskie, lubuskie, podlaskie, wi tokrzyskie i warmi sko-ma-

zurskie, ciesz  si  najmniejszym zainteresowaniem inwestorów. St d te , jak dotychczas, 

intensywny rozwój logistyki w Polsce nie przyczynia si  do zmniejszenia regionalnego 

zró nicowaniu sytuacji ekonomicznej, a nawet mo na wyrazi  obawy, e b dzie elemen-

tem utrwalania dotychczasowych ich dysproporcji.

Literatura

Fechner I., Szyszko G., (red.) 2014: Logistyka w Polsce. Raport 2005, 2007, 2009, 2011, 2013. 

Biblioteka Logistyki, Pozna .

Fertsch M., 2003:Podstawy zarz dzania przep ywem materia ów w przyk adach, Wyd. ILiM, 

Pozna .

Guba a M., Popielas J., 2002: Podstawy zarz dzania magazynem w przyk adach, Wyd. ILiM, 

Pozna .

Klepacki B., Wicki L. (red.), 2014: Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsi biorstw przet-

wórstwa rolno-spo ywczego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w 2014 roku, magazyny.pl, luty 2014.

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. Bogdan Klepacki

Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsi biorstw

Zak ad Ekonomiki i In ynierii Logistyki

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

e-mail: bogdan_klepacki@sggw.pl

dr Edyta Pi tek

Politechnika wi tokrzyska w Kielcach

Wydzia  Zarz dzania i Modelowania Komputerowego

Zak ad Finansów i Rachunkowo ci

al. Tysi clecia Pa stwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

e-mail: epiatek@tu.kielce.pl

mgr Ilona Dziedzic-Jagocka

Politechnika wi tokrzyska w Kielcach

Wydzia  Zarz dzania i Modelowania Komputerowego

Zak ad Ekonomii i Polityki Gospodarczej

al. Tysi clecia Pa stwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

e-mail: i.dziedzic@tu.kielce.pl


