
CENNIK 

OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI 

KRAJOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO PRZESYŁEK PALETOWYCH 

Rozdział I 

Usługi podstawowe 

 

http://www.poczta-polska.pl/Uslugi/pliki/PrzesylkaPaletowa/Cennik_Przesylka_Paletowa_big.jpg


* do opłat netto należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących stawek 

Rozdział II 

Opłaty dodatkowe 

Poz. Nazwa usługi OPŁATA NETTO (w złotych)* 

2.  Zwrot Przesyłki Paletowej do nadawcy w przypadku braku 

możliwości wydania jej adresatowi 

jak za daną Przesyłkę Paletową - wg 

poz. 1 

3.  Przedłużenie czasu załadunku lub rozładunku ponad czas 

30 minut dla ładunków częściowych lub 45 minut dla 

ładunków całopojazdowych 

za każde rozpoczęte 

30/45 minut przedłużenia - 50,00 

4.  Składowanie Przesyłki Paletowej nieodebranej w terminie 

określonym w liście przewozowym 1) 

za każdą rozpoczętą dobę 

i jednostkę ładunkową - 30,00 

5.  Traktowanie Przesyłki Paletowej ze szczególną 

ostrożnością2) 

20% opłaty podstawowej - wg poz.1 

nie mniej niż 50,00 

6.  Przewóz jednostek ładunkowych przekraczających 

wymiary palety EUR o wymiarach maksymalnych szer.120 

cm, dł.120 cm 

30% opłaty podstawowej - wg poz.1 

*do opłat netto należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących stawek 

1) Usługa realizowana jest na pisemne życzenie zleceniodawcy, w przypadku, gdy wydanie Przesyłki Paletowej jest niemożliwe. Opłata 

pobierana jest od zleceniodawcy. 

2) W przypadku Przesyłki Paletowej, o specjalnym charakterze - zawierającej elementy szklane, przyjmuje się ją do przewozu obligatoryjnie z 

usługą dodatkową "Traktowanie Przesyłki Paletowej ze szczególna ostrożnością". Niezależnie od opłaty za "Traktowanie Przesyłki Paletowej ze 

szczególna ostrożnością" z niniejszej pozycji, zleceniodawca zobowiązany jest do uiszczenia także opłaty za Przesyłkę Paletową wg poz. 1. 

 

 

 

 

 



 

Rozdział III 

Usługi dodatkowe (dotyczy klientów z zawartymi umowami) 

Poz. Nazwa usługi OPŁATA NETTO (w złotych)* 

7.  Zwrot potwierdzonych dokumentów papierowych do 

nadawcy (ROD) 

15,00 

8.  Zwrot palet EUR do nadawcy  5,00  

(za każdą zleconą do odbioru paletę) 

9.  Ubezpieczenie cargo 1) 5,00 

10.  Dostawy specjalne w soboty do miejscowości 

zlokalizowanych w odległości do 100 km od 

wyznaczonych węzłów Poczty Polskiej 2) 

wg indywidualnych uzgodnień 

11.  Powiadomienie SMS o nadaniu Przesyłki Paletowej lub 

planowanej godzinie dostawy 

1,00 

*do opłat netto należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących stawek 

1) Opłata, o której mowa w poz. 9 dotyczy Przesyłek Paletowych o wartości do 50 tys. zł. Dla Przesyłek Paletowych o wartości powyżej 50 tys. 

zł opłata za usługę ustalana jest indywidualnie. 

2) Wykaz węzłów Poczty Polskiej, o których mowa w poz. 10 cennika wyszczególniony jest w załączniku nr 1F, zamieszczonym na stronie 

www.poczta-polska.pl. Długość trasy obliczana jest w kilometrach na podstawie komputerowej mapy samochodowej zamieszczonej na stronie 

internetowej Poczty Polskiej S.A. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozdział IV 

Korekta paliwowa 

Zasady stosowania korekty paliwowej 
1. Ceny usługi krajowego przewozu drogowego Przesyłek Paletowych zostały skalkulowane w oparciu  

o cenę bazową oleju napędowego Ekodiesel, która wynosi 3395 zł za 1 m3 i została wyliczona  

na podstawie cen hurtowych PKN ORLEN za maj 2010 r. 

2. Poczta Polska S.A. koryguje ceny krajowego przewozu drogowego Przesyłek Paletowych, w wypadku zmiany w danym miesiącu średniej 

ceny hurtowej oleju napędowego Ekodiesel (na podstawie danych publikowanych na stronie internetowej PKN ORLEN – www.pknorlen.pl) o 

10 % lub wielokrotność 10 % (to znaczy 10 %, 20 % itd.) poniżej lub powyżej ceny bazowej.  

3. Korekta paliwowa obowiązuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana średniej ceny hurtowej oleju 

napędowego Ekodiesel (na podstawie danych PKN ORLEN)  

w stosunku do ceny bazowej poniżej lub powyżej 10 % (lub wielokrotność 10 %). Korektę paliwową rozlicza się w okresach miesięcznych i 

nalicza się według dnia potwierdzenia zlecenia przewozu. 

4. W przypadku zmiany cen oleju napędowego Ekodiesel, o której mowa powyżej, ceny określone w Cenniku opłat za świadczenie usługi 

krajowego przewozu drogowego Przesyłek Paletowych zostają obniżone lub podwyższone o wskaźniki określone w tabeli: 

% zmiana ceny 1 

m3 oleju 

napędowego 

Cena paliwa (zł/1 m3) % zmiana ceny 

usługi Poczty Polskiej 

S.A.  

pon. - 50 % do -40 

% 

od 1697,51 do 2037,00 -12% 

pon. - 40 % do -30 

% 

od 2037,01 do 2376,50 -9% 

pon. - 30 % do -20 

% 

od 2376,51 do 2716,00 -6% 

pon. - 20 % do -10 

% 

od 2716,01 do 3055,50 -3% 

od -10 % do 0% od 3055,51 do 3395,00 0% 

wartość bazowa: 3 395,00 0% 



od 0 % do 10 % od 3395,00 do 3734,50 0% 

pow. 10 % do 20 % od 3734,51 do 4074,00 3% 

pow. 20 % do 30 % od 4074,01 do 4413,50 6% 

pow. 30 % do 40 % od 4413,51 do 4753,00 9% 

pow. 40 % do 50 % od 4753,01 do 5092,50 12% 

5. Obniżka/zwyżka ceny nie dotyczy usług dodatkowych. 

 

Rozdział V 

Opłata drogowa 

1. Poczta Polska S.A. powiększa opłaty za realizację usług krajowego przewozu drogowego Przesyłek Paletowych o kwotę Dodatku 

drogowego stanowiącego dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonywania usług po drogach podlegających obowiązkowi poboru Opłaty 

elektronicznej oraz płatnych autostradach i drogach ekspresowych.  

2. Dodatek drogowy wyliczany jest jako iloczyn ceny podstawowej netto określonej w rozdziale I oraz stawki Dodatku drogowego 

określonej w ust. 3. Dodatek drogowy podlega powiększeniu o obowiązującą stawkę podatku VAT.  

3. Stawka Dodatku drogowego wynosi 4,23%.  

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział VI 

Informacje ogólne 

Standard obsługi "burta - burta" - czynności związane z 

załadunkiem i rozładunkiem należą odpowiednio 

do Nadawcy i Adresata 

Przewidywany standardowy czas doręczenia przesyłek D + 1 

Jednostka ładunkowa - elementy skonsolidowane na 

palecie tworzące całość 

waga rzeczywista do 1000 kg 

wymiary Paleta 

EUR 

wys. do 180 cm, szer. do 80 

cm, dł. do 120 cm 

Inna paleta wys. do 180 cm, szer. do 

120 cm, dł. do 120 cm 

 


