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TABELA OPŁAT I USŁUG DODATKOWYCH  
 W MIĘDZYNARODOWEJ SPEDYCJI DROGOWEJ 

 
Stosowana dla przesyłek DB SCHENKERsystem1,  
DB SCHENKERpart load i DB SCHENKERfull load, 

 

RODZAJ USŁUGI,  OPCJI  DODATKOWEJ STAWKA NETTO 

  
Za czynności ładunkowe wykonywane na zlecenie Klienta za każde 
rozpoczęte 100 kg2 

1,5 EUR 

Za dostarczenie dokumentów potwierdzających dostawę przesyłki do 
odbiorcy: 

 

1. Udostępnienie elektronicznej wersji listu przewozowego  bez opłat 
2. Oświadczenie spedytora 3 EUR 
3. Opcja Proof of Delivery Za  skan listu przewozowego CMR   
(DB SCHENKERpart load i DB SCHENKERfull load) 

8EUR 

4. Opcja Proof of Delivery Za 3 kopię listu przewozowego CMR lub innego 
uzgodnionego dokumentu 
 (DB SCHENKERpart load i DB SCHENKERfull load) 

25EUR 

Przesyłki DB SCHENKERsystem1 zawierające towary 
niebezpieczne  DGS (ADR) w transporcie na odcinku lądowym 

25% ceny podstawowej,  
min 20 EUR 

Przesyłki DB SCHENKERpart load i DB SCHENKERfull load zawierające towary 
niebezpieczne  DGS (ADR) w transporcie na odcinku lądowym 

25% ceny podstawowej,  
min 75€ 

Przesyłki zawierające towary niebezpieczne DGS (ADR) realizowane z 
wykorzystaniem przeprawy promowej 

W zależności od kraju  
dostawy / nadania 

Przesyłki z usługą COD4  40 EUR 
Opcja pre notice  
pre-awizacji w formie telefonicznej5 

pre-awizacji w formie mail oraz sms 

7 EUR 
bez opłat 

Opcja fix day6 20 EUR 

Opcja fix day to be agreed z ustaleniem daty dostawy przez Schenker7 25 EUR 

Opcja Automated fix day to be agreed26 15 EUR 

Opcja fix day 108 55 EUR 

Opcja fix day 138 35 EUR 

Opcja premium109 70 EUR 

Opcja premium139 35 EUR 

Opcja Eco neutral25 za tonę wagi obliczeniowej, za każde pokonane 100 km 0,17 EUR 
min 0,05 EUR 

Usługi Odpraw Celnych Według lokalnych cenników 
Oddziałów Schenker 

Usługi INTRASTAT 
Według lokalnych cenników 

Oddziałów Schenker 

Oznakowanie przesyłki w imieniu klienta10  4 EUR/ etykietę 

Wprowadzenie zlecenia do systemu operacyjnego DB SCHENKER (manual 
booking) 

10 EUR 

 
STAWKA NETTO  PRODUKTU 

DB SCHENKERfull load 

STAWKA NETTO  
PRODUKTU DB 

SCHENKERpart load 

Opcja Pre Notice pick- up 15 15 EUR 15 EUR 

Opcja Pre Notice delivery 16 15 EUR 15 EUR 

Opcja Fix Day pick- up 17 25 EUR 35 EUR 

Opcja Fix Day delivery18 25 EUR 35 EUR 

Opcja Time window pick- up 19 
(rano bądź popołudniu) 

40 EUR 50 EUR 

Opcja Time window delivery 20 
(rano bądź popołudniu) 

40 EUR 50 EUR 

Opcja Same Day collection 21 180 EUR 120 EUR 
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RODZAJ OPŁATY DODATKOWEJ STAWKA NETTO 

Za składowanie przesyłki,   

za paletę lub metr kwadratowy powierzchni lub każde rozpoczęte 300 kg wagi 
przeliczeniowej, za dzień kalendarzowy. 

15 EUR 

Za przestój pojazdu ponad czas normatywny za  każde rozpoczęte 30 
minut11,12: 

  

- dla przesyłek DB SCHENKERsystem1 (30 minut wolne od opłat) 8EUR max 100 EUR /dobę 

- dla przesyłek DB SCHENKERpart load ( 30 minut wolne od opłat) 12EURmax 250EUR/dobę 

- dla przesyłek DB SCHENKERfull load (1 godzina wolna od opłat) 12EURmax 250EUR/dobę 

Opłata za ponowną dostawę/ponowny odbiór    

dla przesyłek DB SCHENKERsystem1: -za granicą: 
30%  ceny podstawowej, 
min. 15 EUR 
- w Polsce: 
dla przesyłki o wadze 
obliczeniowej: 
a/ do 200kg :     6 EUR 
b/ do 500 kg:     10 EUR 
c/  do 1500 kg:  15 EUR 
d/ do 2500 kg:   25 EUR 

dla przesyłek  DB SCHENKERpart load i DB SCHENKERfull load Jak za przestój pojazdu12 

Opłata za przewóz do zewnętrznej agencji celnej   

 dla przesyłek DB SCHENKERsystem1: 110EUR 

Opłaty z tytułu odwołania zleceń dokonanych po terminach granicznych 
określonych w Warunkach Świadczenia Usług 12 

  

Dla przesyłek DB SCHENKERsystem1: Jak za ponowną dostawę 

Dla przesyłek DB SCHENKERpart load i DB SCHENKERfull load :   

-  przesyłki do/z krajów EU i EFTA Jak za dobę przestoju pojazdu 

- przesyłki d/z krajów spoza EU i EFTA 150 EUR- jeśli zlecenie 
odwołane do godziny 14:00 na 
1 dzień  przed załadunkiem 

  300 EUR jeśli zlecenie 
odwołane po godzinie 14:00 na 
1 dzień przed załadunkiem 

Opłata z tytułu zmiany płatnika, po potwierdzeniu zlecenia przez Schenker 35EUR 

Opłata za przewóz przesyłki, którego przedmiot stanowią towary objęte 
systemem monitorowania13 (opłata nie obejmuje czynności związanych z 
rejestracją przesyłki w systemie w imieniu nadawcy) - SENT. 

150EUR 

Opłata za przewóz przesyłki niepodatnej do przeładunku mechanicznego14DB 
SCHENKERsystem1, o wadze obliczeniowej wyższej niż 150 kg. 

20%  ceny podstawowej 

Opłata za przewóz przesyłki  zawierającej opakowania długie typ 1 lub 
opakowania długie typ 2 

105 EUR 

Opłata z tytułu zmiany danych adresowych przyjętych po potwierdzeniu zlecenia 
przez Schenker23 

10 EUR 

Opłata z tytułu korekty parametrów przesyłki 22 15 EUR 

Opłata UK Tradelane Fee 24 za każde rozpoczęte 100kg wagi obliczeniowej 
 

dla przesyłek DB SCHENKERsystem1:  6 EUR 

Opłata z tytułu Pakietu Mobilności27:   

- dla przesyłek DB SCHENKERsystem1 

  do/z państw z grupy I28 
  do/z pozostałych państw 
  

 
3,9% ceny podstawowej 
4,5% ceny podstawowej 

- dla przesyłek DB SCHENKERpart load oraz  DB SCHENKERfull load 
  do/z państw z grupy I28 
  do/z pozostałych państw 

 
7,3% ceny podstawowej 
9,1% ceny podstawowej 
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1 Przez produkt DB SCHENKERsystem rozumiane są wszystkie produkty drobnicowe tj.: 
DB SCHENKERsystem, DB SCHENKERsystem premium. DB SCHENKERsystem home 
Ich dostępność jest określona w dokumencie „Dostępność produktów DB SCHENKERsystem”. 
2 Stawki dotyczą opłat na terenie Polski. W innych krajach wysokość opłat może być różna. 

3 Zgodnie z przepisami BHP maksymalna waga opakowania lub wnoszonej części przesyłki wynosi 30kg. 
4  Dla przelewu bankowego maksymalna kwota pobrania wynosi 10 000 EUR. Dostępność usługi COD oraz maksymalna kwota pobrania 
gotówki uzależniona od kraju dostarczenia. Szczegóły dostępności, warunków usługi oraz aktualny cennik dostępny na stronie 
www.dbschenker.pl .  
5 Opcja pre notice  polega na powiadomieniu odbiorcy o spodziewanej dostawie, bez możliwości zmiany terminu dostawy. 
6 Opcja fix day polega na dystrybucji przesyłek drobnicowych z terminem dostawy uzgodnionym ze zleceniodawcą dniu roboczym 
(maksymalnie 3 dni dłuższym niż czas dostawy DB SCHENKERsystem).  
7 Opcja fix day to be agreed polega na dystrybucji przesyłek drobnicowych z terminem dostawy uzgodnionym z odbiorcą przez 
DB SCHENKER (maksymalnie 3 dni dłuższy niż czas dostawy DB SCHENKERsystem).  
8 Opcja fix day 10 lub fix day 13 polega na dystrybucji przesyłek drobnicowych do godziny 10:00 (opcja fix day 10)  
lub do godziny 13:00 (opcja fix day 13) czasu lokalnego, z terminem dostawy uzgodnionym ze zleceniodawcą dniu roboczym 
(maksymalnie 3 dni dłuższym niż czas dostawy DB SCHENKERsystem). 
9 Opcja premium10 lub premium13 polega na dystrybucji przesyłek drobnicowych z gwarancją dostawy przed godziną 10:00 (opcja 
premium10) lub przed godziną 13:00 (opcja premium13) czasu lokalnego, w najkrótszym możliwym terminie, zgodnie z terminarzem 
dostaw dla tego produktu. Opcje dostępne są jedynie w ramach usługi dla produktu DB SCHENKERsystem premium, oraz  
w ograniczonym zakresie kodów pocztowych, wskazanym przez DB SCHENKER. 
10Oznakowanie przesyłki w imieniu klienta w przypadku braku etykiety spełniającej kryteria opisane w dokumencie Warunki Świadczenia 
Usług zamieszczonym na stronie www.dbschenker.pl. 
11  W przypadku przestoju , a następnie odwołania zlecenia opłaty z tych tytułów są sumowane. 
12 W przypadku dodatkowych kosztów związanych np. z kosztami parkingu i/lub dojazdu na parking, koszty te będą doliczane dodatkowo. 
13 Ustawa z dnia 9 marca 2017r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, Dz. U.  2017 poz. 708. 
14 Definicja przesyłki niepodatnej do przeładunku mechanicznego jest określona w dokumencie "Warunki Świadczenia Usług Schenker 
sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej" 
15Opcja Pre-Notice pick-up – polega na powiadomieniu nadawcy o spodziewanym odbiorze z zastrzeżeniem, że DB SCHENKER nie 
odpowiada za przyjęcie powiadomienia przez nadawcę oraz, że przy realizacji tej usługi nie ma możliwości zmiany terminu kolekcji. 

16Opcja Pre-Notice delivery – polega na powiadomieniu odbiorcy o spodziewanej dostawie  
z zastrzeżeniem, że DB SCHENKER nie odpowiada za przyjęcie powiadomienia przez odbiorcę oraz, że przy realizacji tej usługi nie ma 
możliwości zmiany terminu dostawy. 
17Opcja Fix Day pick-up – dystrybucja przesyłek DB SCHENKERpart load i DB SCHENKERfull load z terminem odbioru w określonym 
dniu roboczym 
18Opcja Fix Day delivery – dystrybucja przesyłek DB SCHENKERpart load i DB SCHENKERfull load z terminem dostawy w określonym 
dniu roboczym. 
19Opcja Time window pick-up– dystrybucja przesyłek DB SCHENKERpart load i DB SCHENKERfull load umożliwiająca wybranie 
określonego okna czasowego dla odbioru przesyłki, między godziną 09:00 a 12:00 określaną jako "rano" lub między godziną 13:00 a 
16:00 określaną jako "popołudniu". 
20Opcja Time window delivery– dystrybucja przesyłek DB SCHENKERpart load i DB SCHENKERfull load umożliwiająca wybranie 
określonego okna czasowego dla dostawy przesyłki, między godziną 09:00 a 12:00 określaną jako "rano" lub między godziną 13:00 a 
16:00 określaną jako "popołudniu". 
21 Opcja Same Day collection- dystrybucja przesyłek DB SCHENKERpart load i DB SCHENKERfull load z terminem odbioru towaru w 
dniu złożenia zlecenia. Ta opcja jest dostępna jedynie na życzenie i nie można jej zlecić poprzez aplikacje eSchenker. Klient ma 
obowiązek skontaktować się z oddziałem w celu ustalenia możliwości realizacji i czasu odbioru przesyłki. 
22  W przypadku jeżeli długość, szerokość lub wysokość różnią się w stosunku do zadeklarowanych wartości  o więcej niż 10cm lub jeżeli 
waga różni się w stosunku do zadeklarowanej wartości o więcej niż 10% minimum 30kg. Stawka za transport zostanie zweryfikowana 
zgodnie z poprawionymi parametrami przesyłki. 
23 Zmiana danych adresowych może wpłynąć na ostateczną wysokość stawki za transport. Zleceniodawca zostanie obciążony 
ewentualnymi kosztami przekierowania przesyłki.  
24 Opłata UK Tradelane Fee - opłata z tytułu wzrostu kosztów obsługi dla przesyłek do Wielkiej Brytanii. 
25 Opcja Eco neutral – usługa obejmująca oszacowanie  śladu węglowego   związanego z dystrybucją przesyłki, dla której opcja została 
wybrana i równoważenie (kompensację) szacowanej emisji dwutlenku węgla ( CO2) w drodze finansowania, we współpracy z atmosfair 
gGmbH z siedzibą w Berlinie (dalej Atmosfair)  projektów redukcji emisji CO2 w krajach rozwijających się, działających w ramach 
Mechanizmu Czystego Rozwoju ONZ.  
26 Opcja Automated fix day to be agreed – dystrybucja przesyłek DB SCHENKERsystem z terminem dostawy w  dniu roboczym 
określanym przez odbiorcę. DB SCHENKER za pośrednictwem sms wskaże link do strony internetowej w celu ustalenia terminu dostawy 
(maksymalnie 3 dni dłuższy niż czas dostawy DB SCHENKERsystem). 
27 Opłata z tytułu Pakietu Mobilności – oplata z tytułu wzrostu kosztów obsługi przesyłek, spowodowanego poprzez wejście w życie 
Pakietu Mobilności. 
28 Państwa Grupy I: Francja, Włochy, Węgry, Hiszpania, Rumunia, Wielka Brytania, Bułgaria, Serbia, Irlandia, Grecja 


