


O FIRMIE



PCC SE

PCC Intermodal SA wiodący operator intermodalny w Polsce, należy do grupy PCC SE

z siedzibą w Duisburgu (Niemcy).

Grupa PCC SE działa na rynku od 1993 r., obecnie zatrudnia ponad 3.500 osób. Prowadzi

działalność w 41 lokalizacjach na terenie 18 krajów. Operuje w pionach: chemii, energii,

logistyki; specjalizuje się również w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi.



PCC Intermodal SA operuje siecią regularnych połączeń pomiędzy terminalami lądowymi w Polsce

w: Kutnie, Brzegu Dolnym, Gliwicach, Kolbuszowej, Poznaniu; w Niemczech we Frankfurcie nad Odrą,

Duisburgu; Brześciu (BY), a głównymi portami w Europie w: Hamburgu, Bremerhaven, Antwerpii,

Rotterdamie, Gdańsku i Gdyni.

Przy współpracy z innymi operatorami, firma PCCI organizuje również połączenia do Skandynawii, Austrii

i na Wschód. 2-3 razy w tygodniu uruchamiane jest regularne połączenie do Brześcia (BY), skąd

realizowane są dalsze wysyłki do Rosji, Kazachstanu, Mongolii, Chin, Japonii, Korei i na Białoruś.



PCC Intermodal działa na rynku od 2005 roku. Firma świadczy

kompleksowe usługi w oparciu o regularną sieć połączeń kolejowych,

wykorzystując własny tabor i terminale lądowe.

Rocznie spółka uruchamia ok. 5000 pociągów intermodalnych oraz

kilkaset transportów dziennie (door-door delivery) w promieniu do 150 km.

PCC Intermodal posiada licencję przewozową a także lokomotywy

(szlakowe i manewrowe), platformy podkontenerowe, ciągniki i naczepy

do realizacji codziennych serwisów.

W 2018 roku spółka przewiozła 280 000 tyś TEU, generując obrót

powyżej 84mEUR.

PCC INTERMODAL W SKRÓCIE



PCC Intermodal działa między głównymi terminalami morskimi

a lądowymi. Posiada 4 nowoczesne terminale przeładunkowe, które

znajdują się: w Centralnej Polsce, na Górnym i Dolnym Śląsku oraz

w Niemczech w rejonie Berlina i Brandenburgii. Obiekty są otwarte dla

wszystkich przewoźników zainteresowanych korzystaniem z rozwiązań

intermodalnych. Po 2018 r. spółka zainwestowała ponad 65mEUR w

modernizację infrastruktury terminalowej i sprzęt przeładunkowy.

Obecnie trwają kolejne prace nad kolejnymi inwestycjami

intermodalnymi. 4 nowe projekty są planowane do realizacji w latach

2020-2030 r. Wszystkie terminale intermodalne PCCI były

współfinansowane z Projektów Unijnych.

TERMINALE INTERMODALNE



PCC Intermodal w oparciu o siatkę połączeń i własne terminale

oferuje usługi :

przewozy kontenerów od drzwi do drzwi

doradztwo w zakresie optymalizacji łańcucha dostaw

przeładunki (za pomocą suwnic, reachstakerów)

obsługę celną i portową

przechowywanie kontenerów w temperaturze kontrolowanej

mycie, wymiatanie, drobne naprawy, montaż flexi tanków, ważenie

pozycjonowanie pustych kontenerów, usługi depotowe

możliwość przewozu dużej ilości i ciężkich kontenerów

USŁUGI TERMINALOWE/DODATKOWE



Region 

Berlina/Brandenburgii
Region 

Centralnej Polski

Region 

Górnego Śląska
Region 

Dolnego Śląska

PCC Kutno 

Terminal

PCC Gliwice 

Terminal
PCC Brzeg Dolny 

Terminal

PCC Frankfurt Oder 

Terminal

https://www.youtube.com/watch?v=VlQWwQOYYNA
https://www.youtube.com/watch?v=Av4fG_BRrzU
https://www.youtube.com/watch?v=hXndKtVx9qA
https://www.youtube.com/watch?v=3uepGXul_DA


Do przewozów intra-europejskich (PL, NL, DE) i logistyki dedykowanej,

firma posiada własne kontenery 45 HC PW oraz kontenery

plandekowe.

Parametry 45 HC PW:

Długość: 13,5 m / Szerokość: 2,4 m / Wysokość: 2,69 m (wysokość

drzwi: 2,58 m), w którym mieści się do 33 europalet o maksymalnej

ładowności 29,7 ton. Maksymalna masa brutto jednostek to 34 tony.

WŁASNA FLOTA

Więcej informacji udziela

Dział Marketingu i Rozwoju:

e-mail: eunits.intermodal@pcc.eu 



Na wszystkich terminalach PCC intermodal oraz na depocie

w Kolbuszowej (Region Podkarpacia), istnieje możliwość składowania

pustych kontenerów w ramach umów depotowych. Firma zapewnia

pozycjonowanie jednostek w ramach siatki połączeń PCCI.

Na terminalach PCCI znajdują się kontenery wszystkich największych

armatorów morskich.

USŁUGI DEPOTOWE

Po więcej informacji proszę się kontaktować 

z Działem Obsługi Klienta, dział Depot:

e-mail: depot@pcc.eu 



PCC Intermodal to licencjonowany w Polsce przewoźnik kolejowy

(licencja UTK), który zarządza flotą ponad 700 platform

podkontenerowych (certyfikacjaVTG). Platformy serwisowane są

w dwóch nowoczesnych halach napraw wagonów na Terminalach:

Gliwice i Brzeg Dolny.

Na każdym terminalu PCC Intermodal funkcjonuje zaplecze techniczne

umożliwiające spółce serwisowanie taboru: lokomotyw, platform,

kontenerów oraz urządzeń przeładunkowych obsługujących proces

transportu.

ZAPLECZE TECHNICZNE



PCC Intermodal SA od pierwszych dni swojej działalności obsługiwała przemysł chemiczny, organizując

transport z najwyższą starannością, bezpieczeństwem jak i dbałością o środowisko. Pierwsze zlecenie na

przewóz kontenerów zostało obsłużone w 2005 roku dla zakładów chemicznych Rokita z Brzegu

Dolnego. Dziś mając za sobą ponad dekadę doświadczenia PCC Intermodal oferuje przewóz

chemikaliów nie tylko na terenie Polski ale i w relacji z/do Niemiec, Holandii, Belgii i Rosji, a cały łańcuch

dostaw jest kontrolowany przez specjalistów ADR/RID. Firma przykłada wielką wagę do tego by usługi

przez nią oferowane były bezpieczne, niezawodne i zgodne ze standardami międzynarodowymi, czego

dowodem jest od lat pozytywna ocena SQAS

PCC Intermodal posiada certyfikat AEO, własnych agentów celnych, a terminale w Kutnie, Brzegu

Dolnym i Gliwicach mogą służyć klientom jako uznane celnie Magazyny Czasowego Składowania.



NASI KLIENCI



ROZWIĄZANIA 

INTERMODALNE



PCC Intermodal zapewnia regularne

codzienne połączenia pomiędzy Polską

a głównymi gospodarczymi regionami Polski,

Niemiec, Holandii. Przy współpracy z innymi

przewoźnikami spółka organizuje transport

na Wschód, do Turcji oraz Skandynawii.

Obecnie w relacji z Polski spółka zapewnia:

 5 regularnych połączeń tygodniowo z/do

Hamburga

 4 regularne połączenia tygodniowo z/do

Duisburga

 8 regularnych połączeń tygodniowo z/do

Rotterdamu

 2-3 regularne połączenia tygodniowo

z/do Brześcia Sevierny

 3 regularne połączenia tygodniowo z/do

Antwerpii

 2 regularne połączenia tygodniowo z/do

Wiednia

Zapraszamy do kontaktu:

e-mail: sales.intermodal@pcc.eu 

SIEĆ REGULARNYCH POŁĄCZEŃ INTERMODALNYCH



DOSTAWY OD DRZWI DO DRZWI

Więcej informacji:

Dział Sprzedaży

e-mail: sales.intermodal@pcc.eu 



PROJEKTY ROZWOJOWE



Szwecja Austria Turcja

Korytarz Bałtyk-Adriatyk – od drzwi do drzwi

z/do/przez Polskę, obsługa dokumentacyjna,

wsparcie operacyjne, serwis do drzwi klienta,

monitoring podczas całego łańcucha dostaw.

Kontenery 45 ft (HC palette wide)

• Halkali

• Stambuł

• Wiedeń

• Karlskrona

Więcej informacji udziela

Dział Marketingu i Rozwoju:

e-mail: bac.intermodal@pcc.eu

• Sztokholm

• Goteborg

• Malmo

Kutno (PL) – Sztokholm (SE): 3 dni Kutno (PL) – Wiedeń (AT): 3 dni Kutno (PL) – Stambuł (TR): 7 dni

• Gebze

• Vosendorf

• Bratysława (SK)



Rosja

• Moskwa• Kazan • Novosybirsk

• Tomsk • Władywostok • Yakutsk

Białoruś

Moskwa (RU), Mińsk (BY) – dostawy od drzwi do drzwi

z / do Austrii, Niemiec, Holandii i Polski

obsługa dokumentacyjna, wsparcie operacyjne, serwis do drzwi klienta,

monitoring podczas całego łańcucha dostaw

Kontenery 20ft, 40 ft, tank kontenery (SOC, COC)

• Mińsk

• Gomel

• Novopolotsk • Mogilev

• Baranoviche• Brześć

Kutno (PL) – Moskwa (RU): 5 dni Kutno (PL) – Mińsk (BY): 3 dni



Kazakhstan Mongolia

Kazakhstan, Mongolia – dostawy na terminal

z / do Austrii, Niemiec, Holandii i Polski

obsługa dokumentacyjna, wsparcie operacyjne, serwis do drzwi klienta,

monitoring podczas całego łańcucha dostaw

Kontenery 20ft, 40 ft, tank kontenery (SOC, COC)

Kutno (PL) – Almaty (KZ): 14 dni Kutno (PL) – Ulan Bator (MN): 16 dni

• Tolgoit• Ulan Bator • Erdenet • Naushki• Atyrau

• Mangistau

• Zilaevo • Aktobe

• Medeu

• Shymkent

• Karagandy

• Pavlodar

• Almaty

• Nur-Sułtan (Astana)



Turkmenistan Kirgistan Uzbekistan

Kirgistan, Turkmenistan, Uzbekistan – dostawy na terminal

z / do Austrii, Niemiec, Holandii i Polski

obsługa dokumentacyjna, wsparcie operacyjne,

serwis do drzwi klienta, monitoring podczas całego łańcucha dostaw

Kontenery 20ft, 40 ft, tank kontenery (SOC, COC)

• Karshi

• Tinschlik

• Chukursay • Nukus

• Tashkent

• Alamedin• Gypdzak • Turkmenbaschi

Więcej informacji o połączeniach na Wschód 

udziela Dział Marketingu i Rozwoju:

e-mail: east.intermodal@pcc.eu

Przewidywany czas dostawy do/z Centralnej Polski: 18 dni



KONTAKT



PCC INTERMODAL SA

ul. Hutnicza 16

81-016 Gdynia

Poland

www.pcc-intermodal.pl

NIP: 749-196-84-81

KRS: 0000297665

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kapitał Zakładowy: 103 565 556 PLN


