
 

 

Najważniejsi o Triple E 

MACIEK KWIATKOWSKI – Prezes Zarządu DCT Gdańsk 

Wejście do DCT Gdańsk pierwszego z serii Triple E – statku Maersk McKinney Moeller jest niezwykle 

istotnym wydarzeniem w historii przemysłu kontenerowego w Polsce.  Fakt ten świadczy o 

ugruntowanej pozycji Gdańska w gronie najważniejszych hub portów Starego Kontynentu i 

jednocześnie podkreśla niezwykle ważną rolę Polski na głównych szlakach handlowych Europy. 

Ponad trzyletnie doświadczenie DCT w obsłudze statków pływających w ramach serwisu Azja-Europa, 

ciągłe zwiększanie przewożonego wolumenu na tym połączeniu, a także wprowadzanie na Bałtyk 

coraz większych jednostek są dowodem na rosnące zapotrzebowanie regionu na obsługę w zakresie 

importu i eksportu towarów z i na Daleki Wschód. Gdańsk, jako jedyny terminal na Morzu Bałtyckim 

po tej stronie Cieśnin Duńskich, zapewnia kompleksowe usługi w tym zakresie, regularnie poszerzając 

swoją ofertę.  

JĘDRZEJ MIERZEWSKI – Członek Zarządu ds. Operacyjnych 

DCT Gdańsk od ponad dwóch lat obsługuje statki klasy E – nieznacznie węższe niż statki klasy Triple E. 

Jesteśmy w pełni przygotowani do obsługi Maersk McKinney Moeller tak pod względem technicznym, 

jak i pod kątem przeszkolenia pracowników. Gdańsk, jako końcowy port na trasie serwisu Azja-

Europa, przeładowuje znaczące ilości kontenerów. Jesteśmy w stanie w pełni wykorzystać idealne 

położenie geograficzne Gdańska poprzez oferowanie liniom żeglugowym wysokiej jakości usług i 

niespotykanej w innych zachodnioeuropejskich portach wydajności.  DCT Gdańsk osiąga maksymalne 

wskaźniki produktywności przy jednoczesnym podnoszeniu standardów związanych z 

bezpieczeństwem pracy. 

Statki klasy Triple E zostaną włączone do serwisu Azja-Europa, który zawija do DCT Gdańsk w 

regularnych, cotygodniowych cyklach.  
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ADAM ŻOŁNOWSKI – Członek Zarządu ds. Finansowych 

Terminal DCT Gdańsk wciąż poszerza swoje zdolności przeładunkowe i zwiększa przepustowość dzięki 

rozbudowie zakupom nowego, najwyższej jakości sprzętu przeładunkowego oraz rozbudowie placów 

składowych. Działania te  znakomicie wpisują się w strategie największych linii oceanicznych dążących 

do zdobycia przewag rynkowych na linii Europa-Azja, których wyrazem jest wprowadzenie do serwisu 

największych jednostek z serii Triple E. Cieszę się, że to właśnie port w Gdańsku uznany został przez 

światowych potentatów jako jeden z nielicznych portów gwarantujących wysoką jakość usług 

i umożliwiających dostęp do bardzo dobrego rynku konsumentów. Pamiętać należy, 

że wprowadzenie jednostek z serii Triple E  to nie tylko innowacja technologiczna, ale i organizacyjna 

pozwalająca na optymalizację kosztów oraz usprawnienie całego łańcucha logistycznego w handlu 

pomiędzy Azją a Europą.    Przygotowania do budowy nowego terminala są naturalną konsekwencją 

obserwowanych procesów. T2, jak nazywamy projekt budowy nowego nabrzeża przeładunkowego, 

powinien jeszcze bardziej umocnić rolę Gdańska na mapie największych portów na świecie. 

DOMINIK LANDA – Dyrektor Handlowy 

Wprowadzenie jednostek Triple E do serwisu Azja-Europa jest najlepszym dowodem na znaczenie 

tego kierunku połączeń handlowych. Daleki Wschód, w tym zwłaszcza Chiny, stanowi największe 

i najważniejsze zaplecze produkcyjne Europy. Europa Środkowo-Wschodnia i Rosja są obecnie 

najbardziej prężnie rozwijającymi się rynkami na Starym Kontynencie. Dlatego tak istotnej roli 

nabiera możliwość zawijania największych jednostek bezpośrednio do Gdańska. Terminal DCT jest 

położony znacznie bliżej miejsc docelowego przeznaczenia towarów w Europie Środkowo-

Wschodniej niż tradycyjnie używane porty zachodnioeuropejskie. Krótszy transport z i do portu 

stwarza możliwość zdecydowanie tańszej obsługi towarów importowanych i eksportowanych z i na 

Daleki Wschód. 

DCT Gdańsk, rozwijając swoje usługi i poszerzając ofertę o obsługę największych jednostek na 

świecie, daje swoim klientom dodatkową możliwość korzystania z położonego w najbliższym 

sąsiedztwie centrum logistycznego. Połączenie ekonomii skali i dostępu do pełnej gamy usług 

terminalowych i magazynowo-logistycznych pozwala na dokonanie znacznych oszczędności czasu i 

pieniędzy. 


