
Wyzwania zmieniamy w sukces.

Dla Ciebie. 

Grupa CTL Logistics to więcej 

niż transport i spedycja. 

To partner skupiony na Twoim biznesie, 

który rozumie, że tylko 

rozwiązania szyte na miarę 

pracują na sukces obu stron. 

www.ctl.eu

Sosnowiec, maj 2021 



▪ To grupa wyspecjalizowanych firm zlokalizowanych na terenie Polski, Niemiec i innych krajów 

europejskich, zatrudniająca łącznie 950 specjalistów dających gwarancję najwyższej jakości usług na 

rzecz Klienta 

▪ CTL Logistics w rankingu 300 Najlepszych Polskich Pracodawców - Poland's Best Employers 2021 na 

miejscu 2 w kategorii Transport i Spedycja

CTL Logistics Gmbh
Berlin

CTL Logistics s.r.o.
Ostrava

BielPol Logistics
Bakuny

CTL Północ
Gdynia

CTL Logistics
Sosnowiec

Małaszewicze

Medyka
GRUPA CTL Logistics

Zapraszamy do współpracy

www.ctl.eu

http://www.ctl.eu/


Realizacja przewozów w kraju i za granicą  

Przewozy - organizacja przewozów w kraju i za granicą.

Cyfryzacja – nowoczesny system zarządzania operacjami 

kolejowymi RailSoft, monitorowanie statusu przesyłki, bieżąca 

informacja dla Klienta.

Doradztwo techniczne – wsparcie w określeniu rodzaju wagonów, 

sposobie załadunku, bezpieczeństwie przewozu.  

Tabor – 150 elektrycznych i spalinowych lokomotyw, ponad 3000 

różnych typów wagonów oraz własne warsztaty naprawy taboru 

w Sosnowcu i Gdyni.



Główne kierunki rozwoju Grupy CTL Logistics 

Segment paliwowy i chemiczny

Segment stalowy

Segment intermodalny

Realizacja  przewozów transgranicznych 



Intermodal

Zapraszamy do współpracy

www.ctl.eu

▪ CTL  Logistics aktywnym przewoźnikiem na europejskim odcinku 

Jedwabnego Szlaku 

▪ Realizacja przewozów transgranicznych Polska – Europa 

Zachodnia, Polska - Europa Południowa

▪ Obsługa logistyczna w polskich portach morskich oraz na 

przejściach granicznych na granicy wschodniej

▪ Intermodal segmentem o najwyższej dynamice wzrostu 

sprzedaży w CTL 

http://www.ctl.eu/


Sektor stalowy 

Zapraszamy do współpracy

www.ctl.eu

▪ Transport kolejowy półwyrobów hutniczych, wyrobów 

stalowych, transport specjalistyczny szyn długich 

od 18 do 360 m, grodzic do 28 m, złomu, surowców 

naturalnych, a także innych wyrobów i towarów do 

produkcji stali.

▪ Obsługa logistyczna w portach polskich oraz na przejściach 

granicznych na granicy wschodniej.

▪ Przewozy transgraniczne Polska – Europa Zachodnia, 

Polska – Europa Południowa

http://www.ctl.eu/


Sektor paliwa i chemia  

Zapraszamy do współpracy

www.ctl.eu

▪ Współpraca z największymi polskimi producentami paliw 

▪ Wieloletnie doświadczenie w obsłudze największych europejskich producentów z obszaru paliwa i chemia

▪ Współpraca z komercyjnymi importerami paliw i chemii

▪ Obsługi kolejowa importu paliw z granicy wschodniej (własny terminal przeładunkowy Medyka) i przez porty morskie

http://www.ctl.eu/


Sektor towarów masowych

Małaszewicze

Bakuny
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Gdańsk 

Szczecin
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Medyka

▪ Przewozy towarów masowych w eksporcie i imporcie przez granicę wschodnią oraz 

porty morskie

▪ Krajowe przewozy towarów masowych 

▪ Przewozy kruszyw pod inwestycje infrastrukturalne drogowe, kolejowe i inne

▪ 30 lat współpracy z klientami na rynku krajowym

▪ Pośrednictwo w handlu towarami masowymi

http://www.ctl.eu/


Zrównoważony rozwój – program

Zielona Kolej

Flota – sukcesywna wymiana floty poprzednich generacji na nowoczesny tabor zapewniający 

korzystanie z zielonej energii

Energia z OZE - sukcesywne zwiększanie jej udziału w strukturze dostaw energii dla CTL Logistics. 

30% energii zielonej w strukturze dostaw do 2022 roku, a min. 80% zielonej energii do 2025 roku

Energia z OZE - zwiększenie udziału energii z OZE poprzez produkcję energii zielonej przez Spółki 

Grupy CTL Logistics



Doświadczenie logistyczne         

w przewozach transgranicznych 

Doświadczenie logistyczne w imporcie, 

eksporcie przez wschodnią granicę Unii 

Europejskiej

Realizacja przewozów SPOT         

w korytarzach Północ – Południe, 

Wschód – Zachód

Dobre relacje z głównymi 

wykonawcami inwestycji 

infrastrukturalnych w Polsce

Zdolność do realizacji usług 

niestandardowych 

Zarządzanie bocznicami kolejowymi oraz 

obsługa ruchu manewrowego dla Firm 

przemysłowych i operatów logistycznych

Nasze kompetencje w pigułce
Szczegóły na www.ctl.eu

http://www.ctl.eu/


Kontakt

SEKTOR STALOWY

Piotr Lorens

e-mail: piotr.lorens@ctl.pl

Tel kom.: +48 608 350 004

SEKTOR INTERMODALNY

Michał Kotowicz 

e-mail: michal.kotowicz@ctl.pl

Tel kom.: +48 608 285 046

SEKTOR PALIW I CHEMII

Wiesław Paszkowski

e-mail: Wieslaw.Paszkowski@ctl.pl

Tel kom.: +48 608 285 122

SEKTOR TOWARÓW MASOWYCH

Igor Jędrychowski 

e-mail: igor.jedrychowski@ctl.pl

Tel kom.: +48 608 285 136 

PRZEWOZY TRANSGRANICZNE

Łukasz Grzesło

e-mail: lukasz.grzeslo@ctl.pl

Tel kom.: +48 608 285 035

Zapraszamy do współpracy
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