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Gdynia, 18.05.2021 
 
 
Do wiadomości zainteresowanych. 
 
 
W nawiązaniu do komunikatu wydanego 6. maja 2021 roku, z przykrością informujemy,  
że trudności operacyjne, spowodowane pracami na infrastrukturze kolejowej zarządzonymi przez 
PKP PLK nadal trwają, a w ich wyniku w ubiegłym i bieżącym tygodniu dostawy kontenerów  
w korytarzach intrauropekskich w relacji z/do Polski były znacznie opóźnione.  
 
Część odcinków kolejowych jest nadal wyłączona z ruchu, pociągi prowadzone są w obu 
kierunkach jednym torem, co uniemożliwia terminowe wyjazdy z terminali w Kutnie i Poznaniu  
w kierunku Frankfurtu nad Odrą i dalej do Hamburga, Duisburga, Rotterdamu i Antwerpii.  
 
Jednocześnie po kryzysie jaki miał miejsce w wyniku zdarzeń w Kanale Suezkim, porty 
doświadczają nadal olbrzymich kongestii, co przekłada się na ograniczone możliwości realizacji 
lokalnych dostaw drogowych z/do terminali morskich. W pierwszej kolejności są zabierane 
kontenery czekające od tygodni na wywóz. 
 
W związku z zaistniałą sytuacją PCC Intermodal SA podjęło kroki w celu minimalizacji skutków 
zakłóceń na sieci. Pomimo rocznych rozkładów jazdy w oparciu, o które PCC Intermodal SA 
reazliuje wszystkie swoje regularne połączenia, zostały zamówione dodatkowe rozkłady jazdy  
na odcinkach zastępczych, co pozwoli przynajmniej częściowo omijąć powstające zatory.  
 
Zamknięcia i modernizacje są określane przez zarządcę infrastruktury kolejowej jako proces,  
po jednym odcinku pojawia się kolejny. PCC Intermodal SA wystąpiło do PKP PLK z oficjalną 
prośbą o plan prac modernizacyjnych i założony harmonogram wyłączeń, którego uzyskanie 
pozwoli na opracowanie planów awaryjnych i alternatywnych na kolejne tygodnie, a co za tym 
idzie utrzymanie sprawnej obsługi ciągów ładunkowych w długim okresie. 
 
Mimo podjętych działań, na ten moment nie jesteśmy w stanie  gwarantować dat dostaw,  
a każdorazowo przy planowaniu uprasza się uwzględnienie ewentualnych przesunięć slotów. 
Gwarantujemy jednocześnie bieżący monitoring sytuacji na kolei i ze swojej strony dopełnimy 
starań by zapewnić sprawny przepływ informacji. 
 
Dział Obsługi Klienta spółki będzie Państwa informował o statusie zamówionych dostaw, 
możliwościach dowozu, ewentualnych spodziewanych przesunięciach i opóźnieniach.  
 
Dopełnimy wszelkich starań by Państwa ładunki dotarły do celu jak najszybciej. 
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