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I. Opłaty podstawowe za Krajową Przesyłkę Paletową Drobnicową (netto; w złotych)* dla klientów nieposiadających zawartej umowy. 

 

Waga < 200 kg < 300 kg 301 kg – 500 kg 501 kg – 1000 kg 

Liczba 
palet EUR/ 

EPAL 

1/2  
palety 

1-2 3-5 6-8 9 + 1-2 3-5 6-8 9 + 1-2 3-5 6-8 9+ 

Odległość 
(km) 

          0 - 100 

146 zł 

191 zł 185 zł 180 zł 
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101 - 200 200 zł 191 zł 185 zł 211 zł 201 zł 195 zł 222 zł 212 zł 205 zł 

201 - 300 209 zł 200 zł 191 zł 220 zł 211 zł 201 zł 242 zł 222 zł 212 zł 

301 - 400 213 zł 209 zł 200 zł 224 zł 220 zł 211 zł 237 zł 232 zł 222 zł 

401 - 500 218 zł 213 zł 209 zł 229 zł 224 zł 220 zł 241 zł 237 zł 232 zł 

501 - 600 222 zł 218 zł 213 zł 234 zł 229 zł 224 zł 246 zł 241 zł 237 zł 

601 - 700 227 zł 222 zł 218 zł 239 zł 234 zł 229 zł 251 zł 246 zł 241 zł 

701 - 800 233 zł 227 zł 222 zł 245 zł 239 zł 234 zł 259 zł 251 zł 246 zł 

801 - < 240 zł 233 zł 227 zł 252 zł 245 zł 239 zł 266 zł 259 zł 251 zł 

 

* cenę należy pomnożyć przez liczbę palet  
* do ceny netto, należy doliczyć opłatę drogową oraz opłatę paliwową według obowiązujących stawek umieszczonych na stronie                          
www.poczta-polska.pl 
* do opłat należy doliczyć podatek VAT 23% 

* w przypadku przesyłki nadawanej na jednostkach ładunkowych większych  niż podstawa palety EUR/EPAL, opłatę podstawową należy powiększyć o % 
różnicy pomiędzy powierzchnią zajmowaną przez wycenianą jednostkę ładunkową a powierzchnię zajmowaną przed jednostkę ładunkową na podstawie 
palety EUR/EPAL.  
Dla podstawy palety EUR/EPAL współczynnik zajmowanej powierzchni wynosi 1. 

Przykładowo dla przesyłki składającej się z 1 szt. jednostki ładunkowej nadawanej na podstawie paletowej o wymiarach 100 cm x120 cm, o wadze 600 kg                 
i odległości 250km opłata podstawowa wyniesie  290,4 zł netto (242 zł +20%x242 zł). 

 

Opłaty za Krajową Przesyłkę Paletową Częściową i Krajową Przesyłkę Paletową Całopojazdową określane są indywidualnie bez konieczności 
dokonywania przedpłaty. Płatności za wykonaną usługę dokonuje się na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie obowiązującym w Poczcie 
Polskiej S.A. 

http://www.poczta-polska.pl/
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II. Opłaty dodatkowe (netto; w złotych)* dla klientów nieposiadających zawartej umowy i z zawartą 
umową. 
 

Poz. Wyszczególnienie Opłata 

1.  

Przedłużenie czasu załadunku lub rozładunku ponad czas  
30 minut dla Krajowej Przesyłki Paletowej Drobnicowej  
i Krajowej Przesyłki Paletowej Częściowej  lub 45 minut  dla 
Krajowej Przesyłki Paletowej Całopojazdowej  

50,00 za każde rozpoczęte 
30/45 minut przedłużenia  
załadunku lub rozładunku 

2.  
Przewóz jednostek ładunkowych przekraczających wagę lub 
wymiary(długość x szerokość x wysokość) palet wymienione 
w liście przewozowym  

30% opłaty podstawowej**  
od jednostki ładunkowej  

3.  
Składowanie przesyłki nieodebranej w terminie określonym  
w liście przewozowym 

30,00 za każdą rozpoczętą dobę 
i jednostkę ładunkową 

4.  
Zwrot przesyłki do nadawcy w przypadku braku możliwości 
wydania jej adresatowi 

jak za daną przesyłkę wg opłaty 
podstawowej** 

5.  
Ponowna dostawa  (z przyczyn leżących po stronie 

nadawcy/ adresata) 

35% opłaty podstawowej**  

 

6.  

Dostawa samochodem dedykowanym wynikająca                          

z ograniczeń tonażowych lub lokalowych dojazdu do miejsca 

doręczenia 

50% opłaty podstawowej** dla 

miejscowości max. 50 km od 

siedziby lokalizacji doręczającej 

(lista kodów pocztowych 

obsługiwanych w tej cenie 

znajduje się w terminarzu 

dostaw);   

wg indywidualnych uzgodnień dla 

miejscowości nie objętych 

powyższą zasadą, 

7.  
Brak realizacji usługi (podjęcia Przesyłki Paletowej)                      

z przyczyn leżących po stronie nadawcy  

30% opłaty podstawowej**  

 

8.  

Przewóz przesyłki zawierającej towary podlegające ustawie 

z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania 

drogowego przewozu towarów  

(opłata obowiązuje od 01.04.2018) 
 

10,00  

 

9.  
Przekazanie do przewozu przesyłki  z zawartością 

niezgodną z deklaracją w zleceniu 
300% opłaty podstawowej** 

 
*Do opłat netto należy doliczyć 23% podatku VAT. 
**Opłata podstawowa – opłata rozumiana jako opłata wg tabeli z rozdziału I albo opłata podstawowa 
określona w umowie.  
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III. Opłaty  za usługi dodatkowe (netto; w złotych)* dla klientów nieposiadających zawartej umowy              
i z zawartą umową. 

 

Poz. Wyszczególnienie Opłata 

10.  Dokumenty zwrotne (ROD) 15,00  

11.  Elektroniczne dokumenty zwrotne (e-ROD) 9,00 

12.  
Przesłanie do klienta papierowej wersji potwierdzonych 
dokumentów zwrotnych (z archiwum) 

15,00 
/komplet do przesyłki 

13.  
Udostępnianie elektronicznych kopii potwierdzonych 
listów przewozowych (opłata abonamentowa)  

Opłata uzależniona od obrotów 

miesięcznych:   

do 5 000 zł – 15,00 

pow. 5 000 zł do 10 000 zł – 20,00 

pow. 10 000 zł do 20 000 zł - 30,00 

pow. 20 000 zł do 40 000 zł - 35,00 

pow. 40 000 zł - w cenie usługi 

14.  
Przesłanie do nadawcy papierowej lub elektronicznej 
wersji potwierdzonego przez adresata listu 
przewozowego  

15,00  

/kopia 

15.  
Przygotowanie w imieniu nadawcy (zleceniodawcy) 
dokumentów przewozowych (list przewozowy i etykieta 
adresowa) i dostarczenie ich do miejsca nadania 

10,00 

16.  

Zmiana danych adresowych na podstawie pisemnego 
zlecenia nadawcy (zleceniodawcy) na dokumentach 
przewozowych (list przewozowy i etykieta adresowa). 
Wydruk dokumentów i oklejenie palet etykietami 
adresowymi 

25,00 

17.  Dostawa w sobotę 

60% opłaty podstawowej tylko dla 
miejscowości max.  50 km od siedziby 

lokalizacji doręczającej (lista kodów 
pocztowych  dla których realizowana 
jest dostawa w soboty znajduje się                  

w terminarzu dostaw);   

18.  Pobranie (COD) 20,00 

19.  
 
Zwrot palet EUR (ROP) 
 

5,00  
za każdą zleconą do odbioru paletę 

20.  Usługa ADR 
wg indywidualnych uzgodnień 

(%  do opłaty podstawowej** ) 

 

*   Do opłat netto należy doliczyć 23% podatku VAT. 

Usługi dodatkowe: 11, 12, 13, 19, 20 dostępne są tylko dla klientów, którzy zawarli z Pocztą Polską S. A. 
umowę pisemną w rozumieniu Regulaminu usługi Krajowa Przesyłka Paletowa.  

Usługa dodatkowa wymieniona w poz. 16 nie jest świadczona łącznie z usługą wymienioną w poz. 20. 

Usługa wymieniona w poz. 8 świadczona jest od 01.04.2018r.  
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IV. Opłata paliwowa 

 

1. Opłaty za świadczenie usługi Krajowa Przesyłka Paletowa zostały skalkulowane w oparciu  o cenę 

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

na podstawie cen hurtowych Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. za maj 2010 r. 

2. Poczta Polska S.A. koryguje opłaty za świadczenie usługi Krajowa Przesyłka Paletowa,  

w przypadku zmiany w danym miesiącu średniej ceny hurtowej oleju napędowego Ekodiesel  

(na podstawie danych publikowanych na stronie internetowej Polskiego Koncernu Naftowego 

ORLEN S.A. – http://www.pknorlen.pl) o 10 % lub wielokrotność 10 % (to znaczy 10 %, 20 % itd.) 

poniżej lub powyżej ceny bazowej. 

3. Opłata paliwowa obowiązuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 

zmiana średniej ceny hurtowej oleju napędowego Ekodiesel (na podstawie danych Polskiego 

Koncernu Naftowego ORLEN S.A.) w stosunku do ceny bazowej poniżej lub powyżej 10 % (lub 

wielokrotność10 %). Opłatę 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, opłaty określone  

w Cenniku opłat za świadczenie usługi Krajowa Przesyłka Paletowa zostają obniżone  

lub podwyższone o wskaźniki określone w tabeli: 

 

 

% zmiana ceny 1 m
3
 

oleju napędowego 
Cena paliwa (zł/1 m

3
) 

% 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 lub zwyżka opłat nie dotyczy usług dodatkowych. 
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V. Opłata drogowa 

 

1. Poczta Polska S.A. powiększa opłaty za świadczenie usługi Krajowa Przesyłka Paletowa  

o kwotę opłaty drogowej stanowiącej dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonywania usług  

po drogach podlegających obowiązkowi poboru Opłaty elektronicznej oraz płatnych autostradach  

i drogach ekspresowych. 

2. Opłata drogowa wyliczana jest, jako iloczyn opłaty podstawowej netto określonej w Rozdziale I  

„Opłaty podstawowe” oraz stawki  Opłaty drogowej określonej na stronie internetowej  

Poczty Polskiej S.A. www.poczta-polska.pl. 

3. Opłata drogowa wyrażona w wartości netto podlega powiększeniu o 23% stawkę podatku VAT. 

 

http://www.poczta-polska.pl/

