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Wykorzystanie infrastruktury PKP SA przy tworzeniu CL –
rejon Ma∏aszewicze
Dzia∏alnoÊç operatora logistycznego,
jakim PKP CARGO SA chce zostaç, skierowana jest przede wszystkim na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej
dzi´ki: szerszemu udzia∏owi w ∏aƒcuchu dostaw, tworzeniu centrów logistycznych i organizacji punktów koncentracji ∏adunków, przedsi´wzi´ciom
modernizacyjno-inwestycyjnym w zakresie taboru wagonowego i trakcyjnego oraz nowoczesnych technologii,
wzbogaceniu oferty firmy o nowe produkty logistyczne, oraz zapewnieniu
wysokiego poziomu logistycznej obs∏ugi klienta. Dlatego tak wa˝nym zagadnieniem jest jak najszybsze utworzenie
przez PKP SA centrów logistycznych
w lokalizacjach opisanych w numerze
2/2003r „ Logistyki”. W artykule przedstawimy kolejnà lokalizacj´ (jednà
z oÊmiu wytypowanych przez zespó∏
pracowników naszej Spó∏ki) przysz∏ych
centrów, jakimi sà Ma∏aszewicze.
Le˝à one w drugim europejskim korytarzu transportowym na linii kolejowej E-20 Pary˝ – Moskwa, na granicy
z Bia∏orusià. Oprócz obs∏ugi najwa˝niejszego kolejowego przejÊcia granicznego na granicy wschodniej w zakresie przyjmowania i zdawania przesy∏ek, do podstawowych zadaƒ tego rejonu nale˝y prze∏adunek towarów kierowanych ze wschodu na zachód.
Po∏o˝enie na magistrali kolejowej
E-20 Pary˝ – Berlin – Warszawa – Moskwa, której przed∏u˝eniem jest magistrala transsyberyjska, stwarza dogodne mo˝liwoÊci przewozu kolejà towarów pomi´dzy Europà Zachodnià a Rosjà i innymi krajami b. WNP oraz krajami Dalekiego Wschodu.
Przez Ma∏aszewicze przebiega równie˝ magistrala drogowa E-2 Warszawa – Moskwa, a w przysz∏oÊci przebiegaç b´dzie autostrada europejska
A-2 ∏àczàca Berlin z Moskwà. W pobli˝u projektowanego centrum logistycznego PKP znajdujà si´ trzy drogowe
przejÊcia graniczne z Bia∏orusià: towa-
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rowe w Koroszczynie, osobowe w Terespolu oraz towarowe i osobowe
w S∏awatyczach.
Znajdujàce si´ w odleg∏oÊci 35 km od
Ma∏aszewicz lotnisko wojskowe w Bia∏ej
Podlaskiej w perspektywie najbli˝szych
kilku lat straci swój militarny charakter
i b´dzie wykorzystane jako port lotniczy
CARGO dla przewozów towarowych. Istniejàca infrastruktura lotniska mo˝e byç
wykorzystana jako baza centrum logistycznego dla towarowych przewozów
lotniczych. Sàsiedztwo lotniska towarowego stwarza szans´ na uzupe∏nienie
oferty transportowej. Stacja Ma∏aszewicze jest po∏o˝ona na km 201,591 linii
magistralnej E -20 Warszawa – Terespol,
na której dokonuje si´ ostatecznej odprawy ∏adunku w ruchu towarowym po
torze normalnym na przejÊciu granicznym Ma∏aszewicze – Terespol – BrzeÊç.
Do jednych z jej zadaƒ nale˝y obs∏uga
terminali prze∏adunkowych; posiada ona
tory o przeÊwicie 1435 mm, jak i tory
o przeÊwicie 1520 mm.
Stacja ta posiada nast´pujàce grupy
i przeznaczenia torów:
• Grupa przyjazdowa – odjazdowa Ma∏aszewicze Po∏udnie – 8 torów
• Grupa przyjazdowo – odjazdowa Ma∏aszewicze Centralne (21 torów).
• Grupa postojowa Ma∏aszewicze Centralne – (5 torów).
• Grupa kierunkowo – odjazdowa Ma∏aszewicze Rozrzàdowa (16 torów).
Rejon graniczny Ma∏aszewicz obejmuje: stacje Terespol, Kobylany, Ma∏aszewicze, Bór, Cho∏tynów oraz terminale prze∏adunkowe. ¸àczna d∏ugoÊç torów (bez torów g∏ównych linii E-20)
w rejonie granicznym wynosi; torów
o przeÊwicie 1435 mm ok. 110 km, natomiast torów o przeÊwicie 1520 mm –
ok. 70 km.
Przytaczajàc powy˝sze dane przybli˝ymy wielkoÊç istniejàcej ju˝ infrastruktury technicznej, która obecnie
nie jest w pe∏ni wykorzystywana. Ma∏aszewicze z terminalami prze∏adunko-

wymi sà dziÊ najwi´kszym suchym Portem Prze∏adunkowym na granicy
wschodniej RP. Majà mo˝liwoÊci prze∏adunku wszystkich rodzajów towarów, a ich dobowa zdolnoÊç prze∏adunkowa (∏àcznie z firmami poza kolejowymi Êwiadczàcymi prze∏adunki) oceniana jest na 23-25 tys. ton tj. oko∏o 8
mln. ton rocznie, co mo˝na porównaç
do potencja∏u prze∏adunkowego portu
morskiego.
Oprócz opisanego powy˝ej Rejonu
Prze∏adunkowego PKP SA Ma∏aszewicze w rejonie projektowanego centrum
logistycznego znajdujà si´ ju˝ terminale prze∏adunkowe, które w mniejszym
lub wi´kszym zakresie wykonujà us∏ugi
o charakterze logistycznym, a mianowicie:
• Wolny Obszar Celny Ma∏aszewicze
• Terminal Drogowy Korszczyn
• Terminal CPN „Naftobazy”.
Projektowane Wschodnie Centrum
Logistyczne (WCL) w Ma∏aszewiczach
powinno nawiàzaç wspó∏prac´ z powy˝szymi jednostkami w obs∏udze
transportu towarowego przy wykorzystaniu ró˝nych systemów transportowych. Z uwagi na fakt, i˝ terminale Rejonu Prze∏adunkowego PKP SA Ma∏aszewicze wykonujà na tym terenie najwi´cej pracy prze∏adunkowej, krótko je
scharakteryzujemy.

Terminal Prze∏adunkowy
Uniwersalny T2
Proces technologiczny prac ∏adunkowych na tym terminalu jest realizowany
mechanicznie przy u˝yciu 16 suwnic
bramowych o udêwigu od 10 ton do
125 ton. Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç
wyst´pujàcych towarów, ich ci´˝ar
i kszta∏t, zosta∏y utworzone trzy specjalne fronty ∏adunkowe tj.
• prze∏adunku towarów masowych luzem np. rudy, w´gla, kruszywa
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• prze∏adunku towarów sztukowych o ci´˝arze do 120 ton
i wymiarach mogàcych przekraczaç skrajnie ∏adunkowà
np. odlewy maszyny i konstrukcje przemys∏owe
• prze∏adunku towarów sztukowych tz. drobnicy, np. tarcica.

Terminal Kontenerowy T3
Terminal Kontenerowy T3 jest jednym z najnowoczeÊniejszych obecnie terminali Rejonu Prze∏adunkowego, który powinien staç si´ zalà˝kiem tworzonego Wschodniego Centrum Logistycznego – oczywiÊcie po jego rozbudowie i dostosowaniu do pe∏nej obs∏ugi transportu samochodowego.
G∏ównymi cz´Êciami tego Terminala sà:
– uk∏ad torowy obejmujàcy: dwa tory szerokie: nr 903 o d∏ugoÊci 669 m i nr 906 o d∏ugoÊci 667m, dwa tory europejskie: 902 o d∏ugoÊci 778 m i 904 o d∏ugoÊci 776 m.
– plac kontenerowy o powierzchni 4650 m2 i nawierzchni
betonowej z odprowadzeniem wód opadowych do studzienek zbiorczych. Plac podzielony jest na sektory
z mo˝liwoÊcià dwuwarstwowego sk∏adowania kontenerów w iloÊci oko∏o 350 jednostek UTI.
– trzy suwnice kontenerowe „Metalna” o zró˝nicowanym
udêwigu 37,5 t / 40,5 t / 45 ton w zale˝noÊci od oprzyrzàdowania.
– budynek administracyjny dwukondygnacyjny.
Dobór urzàdzeƒ i ich rozmieszczenie na terminalu kontenerowym zosta∏ dokonany na podstawie przyj´tego systemu dowozu i odwozu kontenerów, który zak∏ada zgodnie
z umowà granicznà przybycie kontenerów ze Wschodu na
wagonach rosyjskich, a po prze∏adunku odwóz w kierunku
zachodnim na wagonach europejskich lub samochodami.

Terminal PKP CARGO SA w Kowalewie
Przeznaczony jest do prac za i wy∏adunkowych przesy∏ek
drobnych, towarów w skrzyniach, w belach, na paletach przewo˝onych w wagonach krytych. Prze∏adunek odbywa si´ za
pomocà wózków wid∏owych z wagonu do wagonu, jak i na
samochody. Miejsce prac za∏adunkowych jest zadaszone i posiada odpowiednie rampy. Terminal ten dostosowany jest
równie˝ do prze∏adunku towarów sypkich (ziarno, cement).

Terminal PKP CARGO SA w Pods´dkowie
(wykorzystywany przez PKP w 50%)
Uzupe∏nia wykonywanie prac prze∏adunkowych towarów
masowych luzem takich, jak w´giel, ruda itp. oraz towarów
sztukowych, przewo˝onych w wagonach odkrytych. Wyposa˝enie terminalu stanowià cztery suwnice o udêwigu 16
ton. Proces technologiczny prac ∏adunkowych na terminalu
umo˝liwia obs∏ug´ towarów w relacji wagon – wagon, wagon –samochód. ¸àczny prze∏adunek towarów na opisanych
wy˝ej terminalach obs∏ugiwanych przez PKP CARGO SA wyniós∏ w 2001 r. 938 tysi´cy ton.
Oprócz wy˝ej przedstawionych terminali istniejà terminale
le˝àce na terenach PKP SA, a obs∏ugiwane przez inne firmy
takie jak: AGROSTOP w Ma∏aszewiczach, UNIVAR w Ma∏aszewiczach, ATG CARGOSPED oraz TRITICUM SAD w Raniewie,
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CHEM TRANS LOGISTIC WSCHÓD
w Pods´dkowie ( wykorzystujàcy w 50%
powierzchni tego terminalu), TRADE-TRANS oraz TRANSGAZ na Wólce. Ponadto w rejonie tym istniejà du˝e terminale b´dàce bocznicami kolejowymi:
NAFTOBAZY Ma∏aszewicze, GASPOL
Ma∏aszewicze (zlokalizowany na WOC),
COMTRANS,TRITICUM SAD, POLKRES
i PROGAS – EUROGAZ w Zaborzu.
Niestety, pomimo tak du˝ego skupiska terminali prze∏adunkowych, wyposa˝one sà one w urzàdzenia prze∏adunkowe nie najnowoczeÊniejsze; brak te˝
nowoczesnych magazynów, w których
mo˝na by wykonywaç szereg czynnoÊci
dodatkowych, takich jak konfekcjonowanie, metkowane itp., a które to gwarantowa∏yby pe∏nà gam´ Êwiadczonych
us∏ug przez PKP CARGO SA.
Z przedstawionej powy˝ej charakterystyki lokalizacji i otoczenia przysz∏ego centrum logistycznego wynika, i˝ rejon ten jest miejscem, przez który ju˝
w chwili obecnej „ przep∏ywajà” du˝e
potoki ∏adunków. Wymiana handlowa
mi´dzy Europà Zachodnià i Polskà,
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a krajami WNP ma tendencj´ rosnàcà.
Czy ten wzrost prze∏o˝y si´ na wzrost
przewozów PKP CARGO SA zale˝y od
spe∏nienia szeregu dzia∏aƒ techniczno organizacyjnych. Tylko zapewnienie
pe∏nych us∏ug logistycznych mo˝e
stworzyç warunki, ˝e szansa ta zostanie przez naszà spó∏k´ wykorzystana.
Konkurencja wewnàtrz ga∏´ziowa
i poza ga∏´ziowa mo˝e sprawiç, ˝e
przyrost przewozów zostanie przej´ty
przez transport samochodowy lub
transport kolejowy realizowany przez
innych koncesjonowanych przewoêników kolejowych lub zagranicznych. Ju˝
obecnie przy realizacji prze∏adunków
przez firmy poza kolejowe, znaczna
cz´Êç ∏adunków odwo˝ona jest w g∏àb
kraju transportem ko∏owym. Tendencja
ta z roku na rok si´ pog∏´bia. Bez zdecydowanych dzia∏aƒ zmierzajàcych do
modernizacji kolejowych terminali
prze∏adunkowych i rozszerzenia us∏ug
logistycznych, przewozy kolejowe
w dalszym ciàgu traciç b´dà klientów.
Istniejàca w Ma∏aszewiczach infrastruktura kolejowa stanowi baz´, która mo-

˝e byç wykorzystywana przez przysz∏e
Centrum Logistyczne. Cz´Êç obiektów
wymaga kapitalnego remontu, a cz´Êç
urzàdzeƒ, ze wzgl´du na stan techniczny, nie nadaje si´ do remontu i musi byç
wymieniona.
Koncepcja utworzenia Wschodniego
Centrum Logistycznego w Ma∏aszewiczach zak∏ada jego budow´ na powierzchni oko∏o 120 ha terenów nale˝àcych do PKP SA. W jego sk∏ad wesz∏yby obecnie istniejàce terminale prze∏adunkowy T-2 oraz terminal kontenerowy T-3, jak równie˝ terminale tzw. „leÊne” (punkty za i wy∏adunkowe usytuowane w kompleksie leÊnym) Kowalewo, Pods´tków, Rajewo. Na niewykorzystywanych w chwili obecnej terenach PKP SA koncepcja przewiduje budow´ pi´ciu dodatkowych terminali,
w sk∏ad których w zale˝noÊci od potrzeb wesz∏yby ró˝nego typu obiekty,
takie jak magazyny, place sk∏adowe, budynki administracyjno socjalne oraz
rampy. Mia∏yby one te˝ odmienny charakter w zale˝noÊci od towaru, który by
do nich trafia∏.
Planowane nowe terminale to:
• Terminal Logistyczno-Celny T4
• Terminal ¸adunków Spo˝ywczych T5
• Terminal Kruszyw T6
• Magazyny Celne – Terminal T7
• Terminal Chemiczny T8.
Wst´pne opracowanie studialne zak∏ada realizacje tego przedsi´wzi´cia
w kilku etapach. W pierwszym nale˝a∏oby przeprowadziç modernizacje przestarza∏ych ju˝ urzàdzeƒ prze∏adunkowych na terminalu prze∏adunkowym T-2
i rozbudowaç terminal kontenerowy T-3.
Oprócz argumentów przytoczonych
na wst´pie, a przemawiajàcych za lokalizacjà Centrum Logistycznego w Ma∏aszewiczach, z pewnoÊcià bardzo wa˝nym jest fakt, ˝e granica na Bugu mi´dzy RP i Bia∏orusià stanie si´ za kilka
miesi´cy granicà wschodnià Unii Europejskiej. Instytucje unijne, s∏u˝by graniczne, podmioty gospodarcze znajdujàce si´ na wschodniej granicy Niemiec,
przeniesione zostanà na t´ granic´, co
b´dzie mia∏o równie˝ wp∏yw na rozwój
tego regionu. Nie bez znaczenia jest
fakt lokalizacji centrum w bezpoÊrednim sàsiedztwie Wolego Obszaru Celnego, który wyposa˝ony jest w uk∏ad torowy o dwóch przeÊwitach. Mo˝na wi´c
stwierdziç, ˝e lokalizacja mi´dzynarodowego Centrum Logistycznego w Ma∏aszewiczach jest w pe∏ni uzasadniona.

