
Przygotowanie dokumentów 

przewozowych w imieniu Klienta

Zwrot potwierdzonych dokumentów w 

wersji elektronicznej

Wyszukanie w archiwum i zwrot 

oryginałów dokumentów

Opłata dotyczy przesyłek, dla których DB 

SCHENKER w imieniu Klienta przygotowuje 

dokumenty przewozowe.

Udostępnienie elektronicznych kopii 

potwierdzonych dokumentów zwrotnych 

dołączonych do przesyłki wraz z archiwizacją 

oryginałów - opłata zryczałtowana za pakiet 

dokumentów nieprzekraczający 7 stron.

Wyszukanie w archiwum i przesłanie do Klienta 

oryginałów potwierdzonych dokumentów 

zwrotnych dołączonych do przesyłki - opłata 

zryczałtowana za przesłanie wszystkich 

potwierdzonych, zarchiwizowanych dokumentów 

zwrotnych związanych z jedną przesyłką.

30 PLN za jednostkę logistyczną 9 PLN za komplet 7 stron do jednej przesyłki 50 PLN za przesyłkę

Zwrot potwierdzonych dokumentów w 

wersji elektronicznej wraz ze 

zwrotem oryginałów

Korygowanie listów przewozowych 

CIM/SMGS/CMR

(dopuszczalne zmiany zgodnie z 

prawem przewozowym) 

Elektroniczna kopia dokumentu 

przewozowego

Udostępnienie elektronicznych kopii 

potwierdzonych dokumentów zwrotnych 

dołączonych do przesyłki wraz ze zwrotem 

oryginałów nadawcy - opłata zryczałtowana za 

pakiet dokumentów nieprzekraczający 7 stron.

Korygowanie błędów na wniosek zleceniodawcy 

powstałych w listach przewozowych 

CIM/SMGS/CMR w wyniku zamieszczenia błędnych 

informacji w dokumentach przewozowych i 

handlowych lub niedostarczenia wymaganych 

dokumentów (nie z winny Schenker).

Udostępnienie elektronicznej kopii 

potwierdzonego dokumentu przewozowego, na 

życzenie Zleceniodawcy.

19 PLN za komplet 7 stron do jednej przesyłki 11 PLN / za każdą zmianę w liście przewozowym 5 PLN za list

Przesłanie do Klienta kopii 

dokumentu przewozowego

Postój wagonów niezawinionych 

przez firmę Schenker 
Opłaty instytucji granicznych

Wyszukanie w archiwum oraz wysłanie do Klienta 

potwierdzonej, papierowej kopii dokumentu 

przewozowego.

Zgodnie z taryfa towarową przewoźnika. Pokrycie kosztów pobieranych przez instytucje 

graniczne (WET, Sanepid, Kwarantanna, IJH). 

50 PLN za przesyłkę
Re-faktura + 5% wysokości opłaty 

administracyjnej, min 50 PLN 
Re-faktura + 35 zł

Rewizja Plombowanie
Wniosek do UC, WIORIN, PIORIN, 

SANEPID

Asysta przy rewizji celnej. Założenie plomb po kontroli celnej, weterynaryjnej 

i fitosanitarnej.

Przygotowywanie wniosków do kontroli.

200 PLN 30 PLN / Plomba 60 PLN / wniosek

Składowanie przesyłki na terminalach Ważenie przesyłki Mierzenie przesyłek

Składowanie przesyłki nieodebranej lub której nie 

można dostarczyć Odbiorcy - opłata za każdą 

rozpoczętą dobę, licząc od drugiej doby.

Usługa polegająca na zweryfikowaniu 

zadeklarowanej wagi przesyłki przy użyciu wag, np. 

w przypadku wątpliwości deklaracji wagi w 

dokumentach.

Usługa polegająca na zweryfikowaniu 

zadeklarowanych wymiarów przesyłki, np. w 

przypadku wątpliwości deklaracji wymiarów w 

dokumentach.

5 PLN za każde rozpoczęte 10 kg wagi przesyłki 20 PLN / tona, min 20 PLN 20 PLN / jednostka logistyczna, min 20 PLN 

Dodatkowe foliowanie palet
Postoju samochodów niezawinionych 

przez firmę Schenker

Postoju samochodów niezawinionych 

przez firmę Schenker

Usługa polegająca jednokrotnym owinięcia 

jednostki logistycznej tzw. streczowaniu np. palet 

za pomocą foli typu stretch.

Zestaw samochodu z podwoziem kontnerowym. Zestaw z samochodem naczepą typu plandeka, 

chłodnia, platforma.

20 PLN / jednostka logistyczna

4h wolne od opłat, 130 PLN za każdą kolejna 

rozpoczęta godzina przestoju,

maksymalnie 1 060 PLN za dobę 

6h wolne od opłat, 50 PLN za każdą kolejna 

rozpoczęta godzina przestoju,

maksymalnie 1 060 PLN za dobę 

TOUD – Tabela Opłat i Usług Dodatkowych
DB SCHENKER Rozwiązania Multimodalne i Dedykowane 

Wszystkie stawki są podane w PLN i nie zawierają podatku VAT. Stawki umieszczone w tabeli obowiązują dla umów zawartych od dnia 01 stycznia 2020 r.

Poniższe usługi spedycyjne mają charakter opcjonalny, ich mozliwość wykonania powinna zostać każdorazowo zweryfikowana i potwierdzona przez Schenker przed 

przekazaniem zlecenia spedycyjnego. Wszelkie dodatkowe usługi spedycyjne, nie wymienione w niniejszym cenniku, muszą zostać wskazane każdorazowo w zleceniu 

spedycyjnym i przyjęte przez Schenker.

Badania i opłaty spedycyjne

Dodatkowe opłaty terminalowe i transportowe i celne



Paletyzacja przesyłek Przygotowanie instrukcji Późne przekazanie dokumentów

tj. faktury handlowej i packing listy, tłumaczeń 

faktur, upoważnienie do działania w formie 

przedstawicielstwa bezpośredniego/pośredniego.

80 PLN za paletę 2 000 PLN / instrukcja wraz ze szkoleniem

Korekta deklaracji DSK
Zabezpieczenie palet do przekazu 

celnego 
Zdjęcia przesyłek

Usługa polegająca zaplombowaniu palety do 

przewozu pod dozorem celnym.

Usługa polegająca na wykonaniu zdjęć przesyłki 

wraz z numerem identyfikacyjnym przesyłki np. 

etykieta, numerem kontenera lub numerem 

jednostki ładunkowej np. naczepy.

100 PLN za przesyłkę 100 PLN / paleta 50 PLN / przesylka (maks. 5 zdjęć)

Korekta zaniżonych parametrów 

przesyłki

Korekta błędnych lub niepełnych 

danych o przesyłce

Naklejenie etykiet na przesyłki w 

imieniu klienta

Opłata dotyczy korekty danych podanych w 

dokumentach przewozowych, dotyczących wagi, 

wymiarów, liczby jednostek logistycznych, 

sposobu pakowania.

Opłata dotyczy korekty danych adresowych i 

kontaktowych Odbiorcy, danych dotyczących ADR, 

danych dotyczących pobrań lub innych opłat 

dodatkowych.

Opłata dotyczy przesyłek, dla których DB 

SCHENKER w imieniu Klienta przygotowuje, 

drukuje i nakleja etykiety adresowe.

50 PLN za przesyłkę 15 PLN za przesyłkę 10 PLN za jednostkę logistyczną

Ubezpieczenie krajowe - zakres pełny
Ubezpieczenie międzynarodowe - 

zakres pełny

Ubezpieczenie międzynarodowe - 

ryzyka elementarne

Transport lądowy (drogowy/kolejowy). Transport lądowy (drogowy/kolejowy). Transport lądowy (drogowy/kolejowy).

0.40 PLN za milę / 20 PLN minimalna opłata za 

każdy transport

Stawki dla pojedynczej przesyłki z deklarowaną 

wartością ≤ 2,5 mln PLN

0.60 PLN za milę / 20 PLN minimalna opłata za 

każdy transport

Stawki dla pojedynczej przesyłki z deklarowaną 

wartością ≤ 2,5 mln PLN

0.40 PLN za milę / 20 PLN minimalna opłata za 

każdy transport

Stawki dla pojedynczej przesyłki z deklarowaną 

wartością ≤ 2,5 mln PLN

Awizacja e-mail Awizacja telefoniczna Awizacja SMS

Usługa dodatkowa polegająca na wysłaniu do 

Odbiorcy wiadomości e-mail z informacją o 

planowanej dostawie przesyłki.

Usługa dodatkowa polegająca na kontakcie 

telefonicznym DB SCHENKER z Odbiorcą przed 

dostawą przesyłki.

Usługa dodatkowa polegająca na wysłaniu do 

Odbiorcy wiadomości SMS z informacją o 

planowanej dostawie przesyłki.

Usługa bezpłatna 8 PLN za przesyłkę 10 PLN za przesyłkę

Awizacja WEB

Usluga dodatkowa polegająca na wprowadzeniu 

danych awizacyjnych lub pozyskaniu okna 

załadunkowego lub rozładunkowego po przez 

zewnętrzny portal internetowy klienta, nadawcy 

lub odbiorcy (dopuszczalne jezyki obsługi Polski i 

Angielski). 

10 PLN za przesyłkę

Kontrola parametrow

Ubezpieczenie Cargo

Awizacja

Usługa polegająca na profesjonalnym 

przygotowaniu instrukcji ładowania i 

zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami transportowymi jak i przeszkolenie 

pracowników z zakresu prawidłowego ładowania i 

zabezpieczania przesyłek w jednostce ładunkowej. 

Usługa nie zawiera kosztów dodatkowych 

materiałów wymaganych do zabezpieczenia 

towarów na jednostce transporotwej np. drewna, 

pasów itp. 

Usługa polegająca na załadowaniu jednostek 

logistycznych na niezwrotną paletę w celu 

umożliwienia przeładunku mechanicznego lub 

transportu. Obowiązkowa opłata dla przesyłek 

drobnych, nie nadających się do przeładunku 

mechanicznego wózkiem widłowym. Obsluga 

przesyłek o max wadze 30 kg i wymiarach 

120x80x120.

0 PLN / do 8 dni przed planowana odprawą i/lub 

pobraniem

50 PLN / od 7 do 3 dnia przed planowaną odprawą 

i/lub pobrania 

150 PLN / od 2 do 1 dnia  przed planowaną odprawą 

i/lub pobrania

250 PLN / w dniu planowanej odprawy i/lub 

pobrania


