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KOMUNIKAT PRASOWY
AWT otrzymała dotację UE na modernizację terminalu w Ostrawie-Paskowie
Advanced World Transport a.s. (AWT), spółka z Grupy PKP CARGO, podpisała
umowę na grant z Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA). To
największe

w

historii

spółki

dofinansowanie

będzie

przeznaczone

na

modernizację terminalu w Ostrawie-Paskowie. AWT przywiązuje dużą wagę do
rozwoju terminalu, który w przyszłości powinien odgrywać główną rolę w
logistycznym trójkącie Adriatyk – Bałtyk - Morze Północne, będąc głównym
hubem na jego południowej flance.
AWT wykorzystało potencjał spółki dominującej PKP CARGO ukierunkowany
długofalowo na rozwój transportu intermodalnego i podjęło działania w zakresie
modernizacji i rozbudowy terminalu Ostrawa-Paskow, który jest jednym z głównych
terminali przeładunkowych kontenerów w Europie Środkowej. AWT ma wieloletnie
doświadczenie w zakresie transportu intermodalnego, widzimy w tym segmencie
potencjał dla dalszego rozwoju i terminalowi w Paskowie poświęcamy dużo uwagi.
Ma on strategiczne i perspektywiczne położenie w Europie. Stanowi część sieci 25
terminali i punktów przeładunkowych w Polsce i jest skomunikowany z głównymi
portami europejskimi. Wraz z PKP CARGO chcemy go bardziej związać z trójkątem
logistycznym Adriatyk-Bałtyk-Morze Północne oraz z obsługą przewozów na Nowym
Jedwabnym Szlaku. Dla całej Grupy PKP CARGO terminal stanowi przede
wszystkim bramę do Europy Południowej - powiedział Arkadiusz Olewnik, Prezes
Grupy AWT.
Dotacja w wysokości 5,88 mln euro została pozyskana z programu CEF (Łącząc
Europę) na wsparcie prac przygotowawczych i III etapu budowy multimodalnego
terminalu kontenerowego w Paskowie. Ta kwota (około 158.500.000 CZK) stanowi
66% kosztów kwalifikowanych projektu, który oprócz nowego połączenia kolejowego,

placów przeładunkowych, oświetlenia i innych urządzeń w terminalu, obejmuje
również prace badawczo-projektowe i przebudowę bocznicy w Paskowie. Celem
projektu jest maksymalne wykorzystanie potencjału bocznicy, dysponującej torami o
łącznej długości ponad 700 m, co pozwoli wyjść z ofertą nowego standardu
przeładunków i odprawy składów, przy zmniejszeniu kosztów operacyjnych –
stwierdził Wiktor Bystrian, szef sprzedaży AWT.
Obecnie inwestycja wchodzi w fazę budowy i realizacji technologicznej modernizacji
terminala. Do końca 2020 roku powinna być zbudowana nowa łącznica kolejowa i
przeprowadzona modernizacja bocznic, a obszar przeładunków zwiększy się ponad
dwukrotnie do powierzchni 71 tys. m kw., zaś możliwości przeładunkowe wzrosną
do prawie 5000 TEU. Przeprowadzone modernizacje przyspieszą także przejazd
przez stację na tory obsługowe terminalu.
Obecnie terminal Ostrawa - Paskow ma powierzchnię 31 tys. m kw., zdolność
przeładunkową 2.400 TEU i posiada 3 tory o długości po 270 m. Znajduje się w
sąsiedztwie strefy przemysłowej przy granicy z Polską i Słowacją. Jego strategiczne
położenie w sercu Europy pozwala na szybkie i łatwe skomunikowanie go z
najważniejszymi europejskimi portami i terminalami.
Terminal służy do obsługi zarówno podmiotów z Grupy AWT, jak i podmiotów
zewnętrznych. Jest przystosowany do wykonywania wszelkich czynności związanych
z obsługą, składowaniem, dystrybucją i mniej skomplikowanymi naprawami
kontenerów, do czyszczenia pociągów i kontenerów oraz do obsługi celnej. Posiada
urządzenia do wysokiego składowania kontenerów (maksymalnie pięć warstw) i
może obsługiwać nie tylko zwykłe kontenery ISO, a także przyczepy ciężarowe i
wymienne skrzynie ładunkowe. Dysponuje również ciągnikami do przeładunku
kontenerów i naczep.
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PKP CARGO jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce i drugim pod względem wielkości operatorem
w Unii Europejskiej. Jako Grupa oferuje klientom zintegrowane usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy (największa flota
taboru w Polsce), samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe dla kilku tysięcy klientów na terenie
Polski oraz Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Belgii, Holandii, Węgier i Litwy. W marcu 2015 roku spółka podpisała umowę
o strategicznej współpracy z HZ Cargo, chorwackim przewoźnikiem kolejowym, a w maju przejęła 80 proc. udziałów Advanced
World Transport, drugiego co do wielkości kolejowego przewoźnika towarowego w Czechach.
W skład Grupy PKP CARGO wchodzą spółki zależne, odpowiedzialne m.in. za przewozy intermodalne, krajową
i międzynarodową spedycję kolejową (PKP CARGO CONNECT) oraz serwis i utrzymanie taboru (PKP CARGOTABOR).
W 2015 roku Grupa PKP CARGO osiągnęła 4,56 mld zł przychodów, przewożąc ponad 116 mln ton ładunków.
30 października 2013 roku PKP CARGO zadebiutowało na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, stając się
pierwszym kolejowym przewoźnikiem towarowym w UE notowanym na giełdzie. Wartość oferty publicznej, w której PKP S.A.
sprzedała niemal 50 proc. akcji PKP CARGO, wyniosła 1,42 mld zł. Spółka obecnie wchodzi w skład indeksów WIG30
i mWIG40. Jej głównym akcjonariuszem pozostaje PKP S.A.
Grupa PKP CARGO prowadzi aktywną działalność z zakresu CSR. Stosuje standardy odpowiedzialnej polityki pracowniczej,
realizuje szereg działań na rzecz ochrony środowiska, jest także mecenasem zabytków techniki kolejowej, zgromadzonych
m.in. w unikalnych na skalę europejską Parowozowni Wolsztyn i Skansenie Taboru Kolejowego w Chabówce.

Grupa AWT, wchodząca w skład Grupy PKP CARGO, jest jednym z wiodących prywatnych dostawców usług kolejowych
przewozów towarowych w Europie. Oferuje kompleksowe rozwiązania głównie dla dużych przedsiębiorstw przemysłowych w
Europie Środkowej i Wschodniej, ze szczególnym naciskiem na przewozy węgla, stali, materiałów budowlanych i produktów dla
przemysłu motoryzacyjnego, spożywczego i chemicznego. Jej główne usługi obejmują transport kolejowy na długich
dystansach, transport intermodalny, spedycję, obsługę bocznic kolejowych, budownictwo kolejowe i usługi torowe, dzierżawę,
naprawy i czyszczenie wagonów kolejowych.AWT posiada rozbudowaną flotę ponad 160 lokomotyw i 5000 wagonów, które
wykorzystuje do własnych potrzeb lub też je wynajmuje. W Czechach jest właścicielem terminala intermodalnego w OstrawiePaskowie.

