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MOST POWIETRZNY MIĘDZY CHINAMI A
BYDGOSZCZĄ
Międzynarodowy operator logistyczny Polfrost, na potrzeby swojego klienta – ﬁrmy
Synoptis, zdecydował się na otwarcie nowego stałego mostu powietrznego między
Chinami, a Polską (Bydgoszczą). Wszystko po to, by zapewnić jak najlepsze zaopatrzenie w
środki ochrony osobistej do walki z pandemią wirusa COVID-2019.
Nikt nie chce, żeby służba zdrowia, instytucje publiczne i prywatne podmioty biorące udział w
zwalczaniu pandemii odczuwały jakiekolwiek braki. Dlatego dystrybutorzy sprzętu medycznego i ﬁrmy
logistyczne realizują bezprecedensowe przedsięwzięcia logistyczne, takie jak zrealizowany 1 maja
transport środków medycznych z Chin, zawierający między innymi maseczki, kombinezony ochronne i
termometry. Na warszawskim lotnisku Chopina wylądował Antonow An-124 Rusłan, jeden z
największych samolotów transportowych świata, który prosto z Chin przywiózł 76 ton sprzętu
medycznego.
Transport potrzebnego wyposażenia medycznego musi odbywać się szybko, a także być efektywny
kosztowo. Aby spełnić oba warunki, zdecydowaliśmy się na wynajęcie samolotu transportowego Ił-76, od białoruskiej linii lotniczej Rubystar Airways oraz wybór docelowego lotniska w Bydgoszczy,
zamiast warszawskiego lotniska Chopina - wyjaśnia Ryszard Grzebielucha, Prezes Zarządu Polfrost
Internationale Spedition.
Udane realizacje wszystkich transportów utwierdziły nas w przekonaniu, że zasadne jest otwarcie
stałego połączenia lotniczego. Samoloty będą startować z Tianjin Binhai International Airport
(kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Pekinu) i lądować na lotnisku Ignacego Jana Paderewskiego w
Bydgoszczy. Najbliższy transport będzie zawierał 30 ton artykułów medycznych, głównie maseczek i
rękawiczek nitrylowych. Odbiorcą jest Synoptis – spółka z grupy Neuca. Magazyny klienta znajdują się
w Toruniu i w okolicach Poznania, co jest kolejnym argumentem przemawiającym za wyborem
lotniska w Bydgoszczy.
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Cieszymy się, że możemy i mamy możliwości pomóc - mówi Tomasz Moraczewski, Prezes spółki Port
Lotniczy Bydgoszcz SA. Port Lotniczy im. Jana Paderewskiego w Bydgoszczy jest dziesiątym
największym lotniskiem w Polsce. W 2019 roku obsłużył 413 472 pasażerów. Dla realizacji połączeń
typu cargo, stanowi atrakcyjną kosztowo alternatywę dla warszawskiego lotniska Chopina. Od trzech
lat obserwujemy systematyczny wzrost obrotów oraz ilości obsługiwanych pasażerów. Jesteśmy
jednym z dynamiczniej rozwijających się portów lotniczych w Polsce. Jednak w związku z tym, że
pandemia w oczywisty sposób ograniczyła ruch pasażerski nasze działania zmierzają w kierunku
wzrostu przewozów cargo. W rozwoju tego kierunku bardzo pomaga nam Polfrost - inwestując w
budowę magazynów i wybierając nasze lotnisko, jako port przeznaczony do transportu towarów.
Polfrost Internationale Spedition to założona w 1996 roku międzynarodowa ﬁrma logistyczna z
siedzibą w Warszawie. Zajmuje się transportem lotniczym, drogowym, kolejowym i morskim. W skład
grupy wchodzą spółki w Polsce, w Niemczech, na Białorusi, Ukrainie, w Rosji i w Kazachstanie. Firma
zdobywała doświadczenie na niestabilnych rynkach, często objętych trudnymi do pokonania
barierami. Polfrost specjalizuje się w „szytych na miarę” globalnych projektach logistycznych
realizujących specyﬁczne potrzeby klientów. Jakość jej usług została potwierdzona imponującą ilością
certyﬁkatów.
Usługi grupy to wachlarz wielu produktów – transport kolejowy masowy i kontenerowy (w tym Nowy
Jedwabny Szlak), transport morski, lotniczy, drogowy oraz transport dużych gabarytów, czyli tzw.
Project Cargo. Firma organizuje każdego dnia transporty z krajów azjatyckich oraz eksport do
praktycznie wszystkich krajów na świecie. Klienci pochodzą z branży spożywczej, farmaceutycznej,
produkcyjnej, a nawet zbrojeniowej.

Oprócz usług transportowych Polfrost służy swoim klientom doradztwem w zakresie logistyki i
zarządzania łańcuchem dostaw. Ducha ﬁrmy mobilizuje założyciel spółki Prezes Zarządu Ryszard
Grzebielucha, który potraﬁ znaleźć nieszablonowe rozwiązania pod każde wyzwanie. Marka Polfrost
łączy międzykulturowe środowisko wschodu i zachodu, tworząc między nimi mosty w sferze
zintegrowanych łańcuchów logistycznych, ale również pomagając kreować nowe środowiska
współpracy handlowej miedzy partnerami na tych obszarach.

Ił-76 to czterosilnikowy, odrzutowy samolot transportowy
zaprojektowany w Związku Radzieckim w latach 70-tych. Jest w stanie
przetransportować ładunek o masie do 40 ton, może używać krótkich
pasów startowych, a także działać w niesprzyjających warunkach
pogodowych. W przeciwieństwie do większego An-124, Ił-76 nie wymaga
specjalistycznych palet transportowych, co wpływa na prędkość
załadunku i pozwala na szybszą reakcję na potrzeby klienta.
Ił-76
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