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Centrum Logistyczne w Houston1
Teksas to stan w po∏udniowej cz´Êci
Stanów Zjednoczonych, po∏o˝ony na
wybrze˝u Zatoki Meksykaƒskiej. Sàsiaduje ze stanami Luizjana i Arkansas na
wschodzie, stanem Oklahoma na pó∏nocy i Nowym Meksykiem na zachodzie. Na po∏udniowym – zachodzie graniczy z Meksykiem. Obszar w wi´kszoÊci jest wy˝ynny (Wielkie Równiny),
w cz´Êci po∏udniowo – zachodniej wyst´pujà niewielkie obszary górzyste,
w cz´Êci po∏udniowo – wschodniej po∏o˝ona jest Nizina Zatokowa. Teksas
jest drugim co do wielkoÊci stanem
USA.
Teksas dostarcza jednà trzecià krajowego wydobycia ropy naftowej i gazu
ziemnego. Eksploatuje si´ równie˝ sól
kamiennà, gips, baryt, asfalt, rudy ˝elaza, magnezyty i inne surowce mineralne.
Teksas specjalizuje si´ mi´dzy innymi

w produkcji energii elektrycznej, g∏ównie z elektrociep∏owni. Rozwin´∏y si´ tu
takie ga∏´zie przemys∏u, jak: maszynowy, lotniczy (wybudowano tu Centrum
Lotów Kosmicznych), elektrotechniczny
i elektroniczny, samochodowy, spo˝ywczy, chemiczny, rafineryjny i petrochemiczny. Stan ten ma g´stà sieç dróg samochodowych i ponad 20 900 km g∏ównych dróg kolejowych2, a sieç naftociàgów i gazociàgów ciàgnie si´ z pól naftowych i gazowych a˝ do Wielkich Jezior, portów atlantyckich i Kalifornii.
Lokalizacja portu w Houston wynika
z jego korzystnego po∏o˝enia geograficznego na wybrze˝u zatoki. Port ten
jest strategicznà bramà wjazdowà dla
przewozów cargo, przeznaczonych dla
rynków Stanów Zjednoczonych, bàdê
te˝ wyprodukowanych na tych rynkach
i przeznaczonych na eksport. Jedno-

Rys. 1. Mapa stanu Teksas. èród∏o: http://www.lib.utexas.edu/ maps/texas.html
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czeÊnie le˝y on w zasi´gu najwi´kszej
koncentracji konsumentów. Po∏o˝ony
w pobli˝u mi´dzynarodowy port lotniczy ma po∏àczenia niemal ze wszystkimi wi´kszymi miastami na Êwiecie.
Houston jest równie˝ centrum transportowym dla po∏udniowo – zachodniej cz´Êci Stanów Zjednoczonych. Samo miasto ma 480 km bezp∏atnych autostrad.

Charakterystyka centrum
logistycznego w Houston
Centrum logistyczne Houston (stan
Teksas) po∏o˝one jest przy du˝ych w´z∏ach kolejowych, prowadzàcych w g∏àb
kontynentu, jak równie˝ na przeciwleg∏e wschodnie wybrze˝e. Drogi samochodowe zapewniajà szybkie i ∏atwe po∏àczenia zarówno z pozosta∏à cz´Êcià
kraju, jak równie˝ z Meksykiem. Droga
nr 10 prowadzàca na wschód, droga
„pó∏noc – po∏udnie” nr 35 do Meksyku
oraz do miejscowoÊci po∏o˝onych na
pó∏nocy kontynentu, a tak˝e lokalne
drogi drugorz´dne tworzà razem g´stà
sieç i wzajemnie si´ uzupe∏niajà z siecià
kolejowà.
Centrum logistyczne w Houston, rozciàgajàce si´ na d∏ugoÊci 40 km, umiejscowione jest na terenie mi´dzynarodowego portu handlowego w Houston,
drugiego co do wielkoÊci prze∏adowywanego tona˝u w Stanach Zjednoczonych, oraz szóstego co do wielkoÊci na
Êwiecie. Port w Houston odgrywa kluczowà rol´ w ca∏ym regionie, a jego rozwój jest ÊciÊle zwiàzany z polami naftowymi. Zaletà portu jest jego lokalizacja
wewnàtrz làdu. B´dàc jednoczeÊnie
portem morskim umo˝liwia to wi´ksze
wykorzystanie transportu wodnego, odcià˝ajàc jednoczeÊnie transport kolejowy i drogowy. Wszystkie te czynniki pozytywnie wp∏ywajà na dynamiczny rozwój infrastruktury portowej, a tym samym ca∏ego portu. W∏adze portu stano-

Artyku∏ recenzowany (przyp. red.).
Encyklopedia Americana, volume 26, USA 1992, s.551.
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Cigno Consulting Sp. z o.o. poszukuje dla swojego Klienta osob´ na stanowisko:
DORADCA TECHNICZNO HANDLOWY (bran˝a przemys∏owa)
http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d7/1c/10250773.htm
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wià autonomicznà jednostk´ rzàdowà,
powo∏anà do ˝ycia na podstawie aktu
legislacyjnego w Teksasie w 1927 roku.
WczeÊniej, bo w 1909 roku, dzi´ki staraniom kongresmanów oraz lokalnych
samorzàdowców pozyskano Êrodki finansowe na pog∏´bianie szlaku komunikacyjnego, kana∏u portowego, który oficjalnie zosta∏ otwarty w listopadzie
1914 roku. Decyzjà Waszyngtonu, prace
nad eksploatacjà oraz ekspansjà portu
by∏y niejednokrotnie przerywane, co
nie sprzyja∏o realizacji planu ekspansji
portu oraz rozwoju dzielnicy portowej.
Niemniej jednak w 1971 roku zosta∏o
powo∏ane do ˝ycia centrum logistyczne,
które mog∏o realizowaç na swoim terytorium w∏asne projekty rozwoju, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpo˝arowej, ochrony Êrodowiska itp.
Dynamicznie rozwijajàce si´ centrum logistyczne w Houston przyczyni∏o si´ do rozwoju przedsi´biorczoÊci
oraz handlu na skal´ mi´dzynarodowà.
Firmy podejmujàce mi´dzynarodowà
dzia∏alnoÊç korzystajà równie˝ z bardzo dobrze rozwini´tego w Houston
systemu finansowego, jak te˝ znajdujà
doÊwiadczonych pracowników na lokalnym rynku pracy. W 2003 roku
w porcie Houston prze∏adowano oko∏o 190 mln t ∏adunków, a do portu zawin´∏o ponad 6 000 statków3. Ka˝dy
z nich musia∏ byç holowany do odpowiednich doków w porcie przez „Kana∏
˚eglowny Houston”. Najwi´kszymi
partnerami handlowymi centrum logistycznego sà przedsi´biorstwa z Meksyku, Wenezueli, Arabii Saudyjskiej,
Algierii oraz Wielkiej Brytanii, Niemiec
i Brazylii.
Do najcz´Êciej importowanych towarów, prze∏adowywanych w porcie, nale˝à produkty ropopochodne, nawozy
i minera∏y, chemia organiczna, stal, ˝elazo, napoje (rysunek 2).
Do najcz´Êciej eksportowanych towarów, prze∏adowywanych w porcie,
nale˝à produkty ropopochodne, zbo˝a,
chemia organiczna, plastik, oleje roÊlinne i zwierz´ce (rysunek 3).
Centrum logistyczne w Houston jest
przyk∏adem przedsi´biorstwa publiczno – prywatnego, którego w∏aÊcicielem
jest zarzàd portu. W sk∏ad zarzàdu
wchodzà w∏adze miasta Houston, dysponujàce gruntami wraz z infrastrukturà portowà oraz 150 firm prywatnych,
3

Rys. 2. WielkoÊç importowanych towarów (mln t)
èród∏o: http://www.portofhouston.com/busdev/tradestatistics.html

majàcych swà siedzib´ na terenie portu. Zarzàd portu kontroluje oraz finansuje dzia∏alnoÊç „Kana∏u Portowego
Houston”. Wszystkie urzàdzenia znajdujàce si´ na terenie kana∏u zosta∏y zaprojektowane do prze∏adunku produktów drobnicowych, p∏ynów oraz prze∏adunku kontenerowego.

Infrastruktura centrum
Infrastruktura centrum, to: 43 doki
prze∏adunkowe do towarów drobnicowych i kontenerowych oraz 2 doki do
prze∏adunku p∏ynów (schemat centrum
logistycznego w Houston przedstawiono na rysunku 4, a schemat jednego
z doków – na rysunku 5). Doki zlokalizowane sà w pó∏nocnej cz´Êci centrum,
natomiast sk∏adnice oraz wszystkie zabudowania zajmujà cz´Êç centralnà, co
jest logicznà konsekwencjà zabudowy
ka˝dego portu towarowego. ¸adunki
przewo˝one na statkach prze∏adowywane sà za pomocà suwnic lub innych
urzàdzeƒ, jak ˝urawie wodne itp.
W po∏udniowej cz´Êci centrum usytuowane sà stanowiska celne, drogi samochodowe i kolejowe. Bardzo du˝à

powierzchni´ zajmuje tutaj bocznica
kolejowa, na którà wje˝d˝ajà wagony
kolejowe elektronicznie sterowane na
odpowiedni tor, formujàc poszczególne
sk∏ady pociàgów.
Wa˝nym elementem centrum logistycznego oraz znajdujàcego si´
w nim portu jest „Kana∏ Portowy Houston”. By∏ on u˝ywany (g∏ównie przez
rybaków) ju˝ od 1837 roku, natomiast
w czasach obecnych odgrywa wiodàcà
rol´ w rozwoju portowej dzielnicy
miasta.
Centrum logistyczne po∏àczone jest
g´stà siecià dróg kolejowych oraz autostrad z centrum Houston. Wygodnà
drogà transportu dowozowego i odwozowego do portu jest ˝eglowna sieç kana∏ów Êródlàdowych. Dost´pne sà dalekobie˝ne drogi kolejowe (Union Pacific
i Burlington Northern Santa Fe) oraz samochodowe, ∏àczàce port z rynkami
zbytu w kontynentalnej cz´Êci Stanów
Zjednoczonych, Kanady i Meksyku. Dodatkowym atutem komunikacyjnym
portu jest bliskoÊç portów lotniczych:
portu Hobby oraz Mi´dzynarodowego
Portu im. Busha, jak równie˝ kilkanaÊcie terminali prywatnych.

Rys. 3. WielkoÊç eksportowanych towarów (mln t)
èród∏o: http://www.portofhouston.com/busdev/tradestatistics.html

http://www.portofhouston.com/busdev/tradestatistics.html

Sedlak & Sedlak poszukuje dla swojego Klienta osob´ na stanowisko:
Kierownik ¸aƒcucha Dostaw
http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d7/1c/10259883.htm

Logistyka 4/2007

25

Koncepcje i strategie logistyczne

Rys. 4. Schemat centrum logistycznego w Houston. èród∏o: http://www.portofhouston.co

Systemy informatyczne
Jednym z zastosowanych rozwiàzaƒ
informatycznych jest Zintegrowany System Komunikacyjny ICS (ang. Integrated
Communication System). System monitoruje wy∏adunek i za∏adunek towarów

oraz kontenerów przy ka˝dym doku,
a tak˝e przesy∏a informacje do centrum
zarzàdzania ruchem. System ten jest
zintegrowany z systemem oÊwietlenia
i automatycznie oÊwietla miejsca wymagajàce oÊwietlenia. Zainstalowane
fotokomórki ka˝dorazowo kontrolujà

przemieszczajàce si´ pojazdy. ICS
znacznie obni˝a koszty energii oraz pozwala kontrolowaç ruch w centrum zarzàdzania ruchem. System jest na razie
zainstalowany na pi´ciu terminalach,
a planowana jest te˝ jego instalacja na
szóstym4.

Wa˝niejsze obiekty:
1. Droga portowa,
2. Droga dojazdowa dla samochodów
ci´˝arowych,
3. Wagi samochodów ci´˝arowych,
4. Osiem stanowisk do odprawy celnej,
11. Parking autobusowy oraz tymczasowe
zadaszenia s∏u˝àce jako schronienie
dla produktów podatnych na zmiany
warunków atmosferycznych,
12. Parking dla pojazdów obs∏ugi portowej
(ciàgniki, spychacze, itp.),
14. Parking dla samochodów dostawczych
typu pick-up,
17. Droga dojazdowa do drogi portowej,
19. Parking samochodowy (138 miejsc),
20. Parking samochodowy (56 miejsc),
21. Nabrze˝e,
22. Budynki wspomagajàce prac´ portowà.

Rys. 5. Schemat jednego z doków portowych. èród∏o: http://www.portofhouston.com
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Poszukiwany ASYSTENT DZIA¸U TRANSPORTU I LOGISTYKI
PRODREX Sp. z o.o.
http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d7/1c/2084926.htm
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Ekonomiczne i ekologiczne
aspekty dzia∏alnoÊci centrum
Centrum logistyczne generuje miejsca pracy w bardzo ró˝nych dziedzinach. Dzia∏alnoÊç prowadzona przez
ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa jest
g∏ównym kreatorem miejsc pracy na
terenie Houston oraz niemal po∏owy
miejsc pracy w ca∏ym Teksasie. Wed∏ug
analiz ekonomicznych5, „Kana∏ Portowy Houston” wspiera poÊrednio i bezpoÊrednio 280 000 miejsc pracy, a centrum logistyczne wygenerowa∏o prawie 5 500 miejsc bezpoÊrednio zwiàzanej z jego dzia∏alnoÊcià.
Zarzàd centrum logistycznego, jako
jednostka cz´Êciowo publiczna, wyznacza swoje zasady handlu oraz prze∏adunku towarów w porcie. Ka˝da firma, która organizuje prze∏adunek
o wartoÊci towaru powy˝ej ustalonej
kwoty, musi si´ stosowaç do dodatkowych formalnoÊci zwiàzanych z danà
ofertà. Zarzàd centrum logistycznego
zabiega równie˝ o to, by wszystkie inne czynniki, poza precyzyjnie przygotowanà ofertà, by∏y konkurencyjne
w stosunku do innych portów. Dotyczy
to czasu dostawy do miejsca docelowego, czasu prze∏adunku, jakoÊci produktów, kosztów sta∏ych zwiàzanych
z dzia∏alnoÊcià gospodarczà, zabezpieczeƒ, kosztów dostaw produktów konsumpcyjnych na terenie centrum, jak
równie˝ doÊwiadczenia posiadanego
przez handlowców.
Dzia∏alnoÊç ekonomiczna centrum
zwiàzana jest równie˝ z system p∏ac
i wynagrodzeƒ, polegajàcym na tym,
˝e zatrudniajàcy potràcajà z wyp∏acanych wynagrodzeƒ cz´Êç kwoty przeznaczonà na wtórne ich wydanie dla
potrzeb pracowników. Potràcana kwota przeznaczona jest na zakup produktów oraz us∏ug bezpoÊrednio spo˝ytkowanych przez samego zatrudnionego, co z jednej strony zmniejsza kwot´ podatku dochodowego, z drugiej
zaÊ zwi´ksza obroty ponad 1 200 firm
us∏ugowych, dzia∏ajàcych na terenie
portu, a tym samym generuje podatki
p∏acone przez te firmy na rzecz
centrum logistycznego 6. Przychody
z dzia∏alnoÊci us∏ugowej zwiàzanej

Rys. 6. Przychody wygenerowane przez port w Houston w 2005 roku.
èród∏o: opracowanie na podstawie sprawozdania z dzia∏alnoÊci zarzàdu portu.

bezpoÊrednio z prze∏adunkiem w terminalach przynios∏y w 2005 r. 200 mln
USD przychodów.
Centrum logistyczne podejmuje wiele dzia∏aƒ zmierzajàcych do ochrony
Êrodowiska. Z inicjatywy zarzàdu centrum zosta∏o opracowanych wiele programów, które zosta∏y wyró˝nione
ró˝norakimi nagrodami. Przywrócono
do stanu pierwotnego oraz zabezpieczono nabrze˝e wyspy Redfish, które
si´ niegdyÊ osun´∏o. Na proÊb´ lokalnej spo∏ecznoÊci, centrum podj´∏o wysi∏ki odbudowy tej wyspy we wspó∏pracy z amerykaƒskimi przedsi´biorstwami budowlanymi oraz kilkoma federalnymi i stanowymi agencjami.
Obecnie jest to ponownie najbardziej
atrakcyjne miejsce dla rybaków. Du˝à
popularnoÊç temu miejscu gwarantujà
skaliste wybrze˝e, liczne ptactwo zamieszkujàce wysp´ oraz ˝yjàce w wodzie ostrygi.
Projekt modernizacji oraz prac zwiàzanych z pog∏´bianiem i poszerzaniem
„Kana∏u Portowego” ma na uwadze zachowanie Êrodowiska naturalnego
w zatoce Galveston. Projekt jest sponsorowany i nadzorowany przez w∏adze
centrum oraz lokalne w∏adze samorzàdowe, a tak˝e dofinansowywany przez
fundacj´ na rzecz ochrony Êrodowiska
oraz lokalne grupy interesu. G∏ównym
za∏o˝eniem projektu jest wykorzystanie materia∏u wybieranego z dna kana∏u oraz zatoki jako materia∏u budulcowego, przetwarzanego i wykorzystywanego do dalszej eksploatacji, a tak˝e stosowanie metod budowy jedynie
przyjaznych Êrodowisku.

Perspektywy
Zarówno prywatne, jak i publiczne
terminale, zwi´kszajà swoje mo˝liwoÊci prze∏adunkowe, co powoduje ekspansj´ ekonomicznà miasta i zarazem
ca∏ego regionu.
Dzi´ki dzia∏alnoÊci portu wygenerowano 14 000 nowych miejsc pracy
w ciàgu ostatnich 3 lat. Terminale, zarówno prywatne jak i publiczne, inwestujà w swoje urzàdzenia prze∏adunkowe aby sprostaç nowym wyzwaniom.
W∏adze portu zdajà sobie z tego spraw´ i starajà si´ stworzyç jak najdogodniejsze warunki ich rozwoju, bowiem
rozwój samego portu przyczynia si´ do
dalszego rozwoju przemys∏owego ca∏ego regionu.

STRESZCZENIE
Artyku∏ prezentuje charakterystyk´ Centrum Logistycznego w Houston. Przedstawiono w nim najcz´Êciej importowane i eksportowane towary oraz infrastruktur´ Centrum, a tak˝e ekonomiczne i ekologiczne
aspekty jego funkcjonowania.

SUMMARY
Huston Logistic Center
This article presents the characteristics of
the Logistic Center in Huston. The most
often imported and exported goods and the
infrasctructure of this Center as well as the
economic and ecologic aspects of the
Center functioning was presented in this
article.

http://www.holophane.com/Case/Houston.htm
http://www.portofhouston.com/gen infoloveriew1.htm1
6 Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci zarzàdu portu zaczerpni´te z witryny internetowej portu w Houston (http://www.portofhouston.com).
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Randstad Oddzia∏ Tychy poszukuje dla swojego Klienta osob´ na stanowisko:
Kierownik zmiany
http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d7/1c/10227491.htm
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