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Centra logistyczne w PKP SA
Od kilku lat obserwujemy spadek
przewozów realizowanych transportem kolejowym, zjawisko to dotyczy
nie tylko przewozów wykonywanych
w naszym kraju, ale podobne tendencje mo˝emy równie˝ zaobserwowaç
w innych krajach europejskich. Wa˝nà
przyczynà tego stanu rzeczy jest fakt,
i˝ wysoko rozwini´te gospodarki wykazujà z roku na rok coraz mniejsze zapotrzebowanie na przewóz towarów
masowych, roÊnie natomiast iloÊç towarów wysoko przetworzonych, a wi´c
dro˝szych i transportowanych w mniejszych iloÊciach.
Du˝a konkurencja firm transportowych sprawia, ˝e utrzymanie si´ na tym
rynku i ewentualny dalszy rozwój rodzi
koniecznoÊç sprostania bardzo wysokim, trudnym, a nieraz i wyszukanym
oczekiwaniom klientów.
Zleceniodawców przewozów towarowych coraz cz´Êciej nie interesuje, jakimi Êrodkami dokonuje si´ przewozu,
lecz z jakà szybkoÊcià i po jakich kosztach towar dostarczony zostanie do
miejsca przeznaczenia. Wa˝nym elementem jest tu równie˝ jakoÊç, terminowoÊç, niezawodnoÊç przewozów,
bezpieczeƒstwo przesy∏ki oraz kompleksowoÊç us∏ug.
Aby wyjÊç naprzeciw rosnàcym potrzebom klientów, coraz cz´Êciej odchodzi
si´ od konwencjonalnych sposobów
przemieszczania ∏adunków, na rzecz
transportu kombinowanego, który
z uwagi na swój charakter odgrywa istotne znaczenie w procesach logistycznych.
Zaspokojenie indywidualnych potrzeb klientów stwarza potrzeb´ odejÊcia od tradycyjnego pojmowania us∏ug
przewozowych, przekraczania progu
dotychczasowych standardów i wdra˝ania w firmie orientacji rynkowej.
Wspó∏czesny klient coraz cz´Êciej wymaga dla swoich procesów transportowych a cz´sto i magazynowych, pojedynczego, wyraênie wskazanego i odpowiedniego partnera transportowego,
dla ca∏ego ∏aƒcucha procesu przemieszczania ∏adunku w towarowym ruchu kolejowym i mi´dzynarodowym.
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Aby odwróciç niekorzystne tendencje
spadkowe w transporcie kolejowym, zachodzi potrzeba wdra˝ania systemowych rozwiàzaƒ logistycznych.
Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom
klientów PKP CARGO SA wytyczy∏o sobie cele przeobra˝enia firmy z przedsi´biorstwa przewozowego w operatora logistycznego oferujàcego komplek-

i zniszczenie Êrodowiska naturalnego.
Drugi wymieniony element, oczywiÊcie
chodzi tu o jakoÊç, majàcy istotne znaczenie na ocen´ Êwiadczonych przez
nas us∏ug transportowych posiada szereg elementów sk∏adowych, takich jak:
czynnik czasu ( punktualnoÊç, szybkoÊç
i elastycznoÊç – dost´pnoÊç w czasie),
bezpieczeƒstwa przesy∏ki, niezawod-

sowe zintegrowane us∏ugi dostosowane do preferencji klientów i wymogów
rynku.
W tym miejscu warto by si´ zastanowiç, jakie zmiany potrzebne sà w naszym dzia∏aniu, aby ten cel osiàgnàç,
a jednoczeÊnie pozyskaç klientów ∏adunków „drobnicowych” Powszechnie
wiadomo, ˝e decydujàce znaczenie
majà takie czynniki, jak cena i jakoÊç
Êwiadczonych us∏ug. Je˝eli rozpatrywaç b´dziemy pierwszy czynnik, to
wiadomo, i˝ z uwagi na znaczne koszty utrzymania infrastruktury kolejowej
(PKP CARGO SA pokrywa cz´Êç tych
kosztów poprzez op∏aty za dost´p do
tras pociàgowych) cena za nasze us∏ugi
nie zawsze mo˝e byç konkurencyjna
w stosunku do transportu samochodowego, który to nie ponosi prawie ˝adnych op∏at za korzystanie z dróg

noÊci us∏ugi, jej szeroko poj´tej kompleksowoÊci poprzez uczestnictwo
w ∏aƒcuchu dostaw.
Umiej´tne wejÊcie przez naszà Spó∏k´
w ∏aƒcuchy dostaw mo˝e zapewniç
z kolei wejÊcie w kolejne segmenty
us∏ug przewozowych.
Dlatego te˝ logistyka w PKP CARGO
jest postrzegana jako strategiczna szansa skutecznego konkurowania na rynku
us∏ug transportowych .
W strategii dzia∏ania przyj´tej przez
PKP CARGO SA za jeden z wiodàcych celów uznano sta∏y wzrost przewozów zak∏adajàc, ˝e osiàgni´cie tego celu b´dzie
mo˝liwe mi´dzy innymi pod warunkiem
inwestowania w tabor specjalistyczny
i tworzenie centrów logistycznych oraz
stacji koncentracji przewozów.
Centra logistyczne w zasadniczy sposób pozwolà poprawiç konkurencyjnoÊç
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PKP CARGO SA, poniewa˝ poprzez ich
utworzenie mo˝emy:
• Poprawiç sprawnoÊç i elastycznoÊç
kierowania ruchem towarowym oraz
zwi´kszyç produktywnoÊç i rentownoÊç zwartych pociàgów towarowych.
• Ograniczyç wielkoÊç wykonywanej
pracy manewrowej.
• Postawiç na rozwój technik przewozów kombinowanych w relacjach krajowych i mi´dzynarodowych.
• Dokonaç zmiany systemu formowania
pociàgów z pojedynczych wagonów
tworzàc ofert´ dostaw bezpoÊrednich
i koncentracj´ us∏ug stacyjnych. Oznaczaç to b´dzie rozwój krajowych
us∏ug logistycznych w oparciu o stacje
wielofunkcyjne, wokó∏ których rozwija∏aby si´ sieç us∏ug dystrybucyjnych,
nazwanych „obs∏ugà na zamówienie”.
• Rozszerzyç zakres dzia∏ania na obs∏ug´ ∏adunków drobnicowych. Koncepcja tej oferty zbudowana jest na nast´pujàcych za∏o˝eniach: uczyniç
ofert´ atrakcyjniejszà, obni˝yç koszty,
poprawiç rentownoÊç, wejÊç na rynek, zahamowaç i odwróciç spadkowà tendencj´ popytu.
Realizujàc te cele, uruchomione zosta∏y przez naszà Spó∏k´ procedury
zwiàzane z okreÊleniem potrzeb i mo˝liwoÊci tworzenia centrów logistycznych na bazie majàtku PKP SA. W ramach tych przedsi´wzi´ç przeanalizowano wielkoÊci przewozowe do aglomeracji o najwy˝szym uprzemys∏owieniu, perspektywach inwestycyjnych
i struktur´ tych przewozów (bioràc pod
uwag´ zarówno nadanie jak i przybycie)
oraz prognozowane przewozy na kolejne lata i oczekiwania klientów wobec
PKP CARGO SA. Na tej podstawie dokonano wst´pnego typowania potencjalnych miejsc lokalizacji centrów logistycznych, kierujàc si´ przydatnoÊcià terenu dla aktualnych i proponowanych
funkcji handlowych, jego wykorzystaniem bie˝àcym i planowanym zagospodarowaniem przez kolej, infrastrukturà
miejsca wskazania oraz planami zagospodarowania przestrzennego, opracowanymi przez administracj´ samorzàdowà. Sà to nast´pujàce lokalizacje: Gliwice, Poznaƒ, Ma∏aszewicze, Wroc∏aw,
Szczecin, Gdynia–Gdaƒsk, Warszawa,
S∏awków. W lokalizacjach tych nasza
Spó∏ka zamierza wspó∏uczestniczyç
(w ró˝nym stopniu ) przy tworzeniu
tych podmiotów gospodarczych, majà-

cych istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego regionu i kraju.
Dodatkowym argumentem przemawiajàcym za utworzeniem centrów logistycznych w tych lokalizacjach jest posiadanie przez PKP SA nie wykorzystywanych w chwili obecnej terenów i infrastruktury technicznej. Takie rozwiàzania
pozwolà zmniejszyç koszty zwiàzane
z ich budowà, jak równie˝ doprowadzà
do istotnego udzia∏u transportu kolejowego w ich obs∏udze. PKP CARGO SA
poprzez swoje dzia∏ania sta∏o si´ niewàtpliwie inicjatorem budowy w naszym
kraju sieci centrów logistycznych, powiàzanych z transportem kolejowym.
Tworzone one b´dà w porozumieniu
z w∏adzami samorzàdów lokalnych oraz
przy wspó∏pracy innych przedsi´biorstw. Bioràc to na pod uwag´, nasza
Spó∏ka podpisa∏a ju˝ cztery porozumienia o wspó∏pracy (listy intencyjne), majàce na celu zorganizowanie mi´dzynarodowych centów logistycznych w Gliwicach, S∏awkowie, Szczecinie oraz we
Wroc∏awiu. Wed∏ug posiadanych opracowaƒ, np. KBN oraz aktualnych prognoz, koszt budowy CL o charakterze
mi´dzynarodowym – a takimi powinny
byç wszystkie powy˝ej przytoczone centra logistyczne, mo˝e wynosiç oko∏o 500
mln z∏. Z uwagi na znacznà wartoÊç nieruchomoÊci PKP SA, które wchodzi∏y by
w sk∏ad centrów logistycznych (grunty
i istniejàca tam infrastruktura oraz poniesione ju˝ nak∏ady finansowe w ramach innych zadaƒ) szacunkowe koszty
realizacji wszystkich zadaƒ dotyczàcych
terenów PKP SA przy budowie wszystkich centrów logistycznych oscylowa∏y
by w granicach 380 – 420 ml z∏.
Pragn´ nadmieniç, ˝e planowane
zmiany w zakresie Êwiadczonych us∏ug
przewozowych nie dotyczà tylko zagadnieƒ zwiàzanych z zamiarem tworzenia
centrów logistycznych, lecz równie˝
tworzenia stacji koncentracji ∏adunków,
na których poziom logistycznej obs∏ugi
klienta powinien byç zaliczany do jednych z najwa˝niejszych zadaƒ.
Tradycyjne przewozy ca∏opociàgowe,
realizowane w obecnych warunkach, wymagajà du˝ego potoku ∏adunków od
jednego nadawcy do jednego odbiorcy.
Warunek ten spe∏nia niewielu klientów.
Zwykle sà to przewozy wahad∏owe realizowane z kopalƒ do elektrowni i innych
du˝ych zak∏adów przemys∏owych. Przewozy te majà jednak jednà bardzo wa˝nà zalet´, a mianowicie generujà mniej-
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sze koszty. Koleje zachodnioeuropejskie
chcàc wykorzystaç ten atut, organizujà
przewozy, pozwalajàce na ∏àczenie przesy∏ek pojedynczych w ca∏opociàgowe na
odcinku przewozów kolejowych. Aby to
by∏o mo˝liwe, ∏adunki muszà byç gromadzone na poszczególnych stacjach i rozwo˝one do poszczególnych odbiorców
docelowych. Do takiej organizacji przystosowane sà równie˝ warunki cenowe
organizowanych us∏ug.
Dà˝àc do usprawnienia organizacji
przewozów oraz ograniczenia kosztów
PKP CARGO SA planuje zmniejszenie iloÊci stacji bezpoÊrednio obs∏ugujàcych
klientów na rzecz organizacji punktów
koncentracji ∏adunków i wdro˝enia systemu dowozu i odwozu towarów do
miejsc wskazanych przez klientów
przez podnajmowany transport samochodowy. Przewiduje si´ stworzenie kilku punktów koncentracji na terenie ka˝dego obecnego Zak∏adu Przewozów Towarowych. Nasza Spó∏ka na sieci PKP SA
posiada ich, ∏àcznie z dwoma Zak∏adami
Przewozów Towarowych i Prze∏adunku,
dwadzieÊcia jeden. System ten umo˝liwi realizacje dostaw typu door to door
i tym samym znacznie podwy˝szy jakoÊç obs∏ugi klientów firmy.
Model wzorcowego rozwiàzania opiera si´ na nast´pujàcych za∏o˝eniach:
• dowóz towarów transportem samochodowym do punktów koncentracji
• przewóz przesy∏ek wagonowych
w sk∏adach ca∏opociàgowych do miejsca, w którym przesy∏ki b´dà rozwo˝one do odbiorców docelowych
• odwóz transportem samochodowym
towarów do odbiorców docelowych
• planowane jest równie˝ stworzenie
mo˝liwoÊci krótkiego sk∏adowania
okreÊlonych partii towarów.
W uk∏adzie kontaktów PKP CARGO SA
z klientem, podstawowy czynnik przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych przewoêników stanowià bocznice.
Traktowaç je nale˝y jako centra koncentracji przewozów w uk∏adzie konkretnych obszarów. Umiej´tnoÊç promowania zachowaƒ w∏aÊcicieli bocznic zmierzajàcych do gromadzenia towarów,
a póêniej wysy∏ania ich w sk∏adach ca∏opociàgowych, stanowiç b´dzie o sile
PKP CARGO SA.
PKP CARGO SA zamierza pe∏niç rol´
opiekuna klientów posiadajàcych bocznic´, wyst´powaç w stosunku do innych
spó∏ek PKP SA oraz podmiotów zewn´trznych jako przedstawiciel klientów.
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