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I. OPŁATY MANIPULACYJNE IMPORT:
Podstawą naliczania opłat manipulacyjnych jest waga deklarowana przez nadawcę na AWB w polu
gross weight.
General cargo:
Od (kg) – do (kg)
0 – 120 kg
121 kg –5000 kg
> 5000 kg

Opłata za obsługę przesyłek towarowych
90 PLN
90 PLN + 0,25 PLN/kg od nadwyżki ponad 120 kg
1310 PLN + 0,20 PLN/kg od nadwyżki ponad 5 000 kg

Przesyłki specjalne:
Ładunki niebezpieczne w rozumieniu przepisów IATA (z deklaracja DGD i bez deklaracji DGD)
Od (kg) – do (kg)
0 – 120 kg
121 kg –5000 kg
> 5000 kg

Opłata za obsługę przesyłek towarowych
100 PLN
100 PLN + 0,32 PLN/kg od nadwyżki ponad 120 kg
1662 PLN+0,22 PLN/kg od nadwyżki ponad 5 000 kg

Przesyłki przechowywane w temperaturze kontrolowanej
Od (kg) – do (kg)
0 – 120 kg
121 kg –5000 kg
> 5000 kg

Opłata za obsługę przesyłek towarowych
100 PLN
100 PLN + 0,32 PLN/kg od nadwyżki ponad 120 kg
1662 PLN+0,22 PLN/kg od nadwyżki ponad 5 000 kg

Składowe – podstawą naliczania opłat jest waga deklarowana przez nadawcę na AWB w polu
gross weight lub w polu chargeable weight. W razie braku AWB podstawą naliczania jest waga
rzeczywista lub objętościowa przesyłki – decyduje wyższa wartość.
Składowanie przesyłek

stawka

minimum

a. Przesyłki zwykłe za 1kg/dobę
b. Przesyłki przechowywane w
temperaturze kontrolowanej
1kg/dobę
c. Ładunki niebezpieczne w
rozumieniu przepisów IATA za
1kg /dobę

0,50 PLN

85,00 PLN

Okres wolny od opłaty
(wliczając w to dzień
przylotu)
3 doby

0,95 PLN

130,00 PLN

1 doba

0,95 PLN

130,00 PLN

3 doby
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II. OPŁATY MANIPULACYJNE EKSPORT:
Przyjęcie przesyłki do magazynu po wcześniejszej awizacji (w przypadku braku awizacji
naliczana jest opłata zgodna z niemniejszym cennikiem),rozładunek mechaniczny, przeważenie,
sprawdzenie zgodności dokumentów z towarem, awizacja wejścia towaru do magazynu,
potwierdzenie wywozu w Urzędzie Celnym (przesyłki odprawione w UC PL361010 (dla innych
przesyłek obowiązuje dopłata zgodna z niemniejszym cennikiem), akceptacja do przewozu,
awizacja wyjazdu towaru z magazynu (handling). Podstawą naliczania jest waga rzeczywista
przesyłki.
Opłata general cargo:
Od (kg) – do (kg)
0 – 350 kg
351 kg –5000 kg
> 5000 kg

Opłata za obsługę przesyłek towarowych
100 PLN
100 PLN + 0,27 PLN/kg powyżej 350kg
1356 PLN + 0,25 PLN/kg powyżej 5 000 kg

Handling przesyłek wysyłanych w tzw. Bezpiecznym łańcuchu dostaw: -10% od powyższych
stawek
Opłata przesyłki specjalne:
Ładunki niebezpieczne w rozumieniu przepisów IATA (z deklaracja DGD i bez deklaracji DGD)
Od (kg) – do (kg)
0 – 350 kg
351 kg –5000 kg
> 5000 kg

Opłata za obsługę przesyłek towarowych
95 PLN
100 PLN + 0,30 PLN/kg powyżej 350kg
1495 PLN + 0,25 PLN/kg powyżej 5 000 kg

Przesyłki przechowywane w temperaturze kontrolowanej
Od (kg) – do (kg)
0 – 350 kg
351 kg – 5000 kg
> 5000 kg

Opłata za obsługę przesyłek towarowych
100 PLN
100 PLN + 0,33 PLN/kg powyżej 350kg
1635 PLN + 0,25 PLN/kg powyżej 5 000 kg

Handling przesyłek wysyłanych w tzw. Bezpiecznym łańcuchu dostaw: 10% od powyższych stawek
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Opłata za wykonanie kontroli bezpieczeństwa (niezależnie od zastosowanej metody kontroli)
wraz z nadaniem statusu 0,15 PLN/kg od wagi gross (min 120 PLN maksymalnie 2500 PLN) Jest
to opłata niezależna od stawki opłaty za obsługę (handling) przesyłek towarowych. Opłata
dotyczy przesyłek w przypadku, których konieczne było zastosowanie dodatkowych metod
kontroli
Na usługę składają się następujące czynności:
•
•
•

przygotowanie przesyłki do kontroli bezpieczeństwa,
asysta i handling podczas kontroli bezpieczeństwa,
przywrócenie przesyłki do stanu pierwotnego po kontroli (w tym materiały handlingowe typu
strech, taśmy bindujące, taśmy klejące, gwoździe, wkręty itp.).

Warunki akceptacji przesyłek lotniczych w eksporcie:
•
•
•
•

przesyłki zwykłe – przyjęcie na 3 godziny przed planowanym odlotem samolotu/odjazdem
auta,
przesyłki specjalne (materiały niebezpieczne) – przyjęcie na 4 godziny przed planowanym
odlotem samolotu/odjazdem auta,
przesyłki podlegające paletowaniu (jednostki ULD) – przyjęcie na 5 godzin przed planowanym
odlotem samolotu/odjazdem auta,
przyjęcie przesyłek poniżej wyznaczonych limitów czasowych jednak nie później niż na 90 min
przed planowaną godziną odlotu/odjazdu rejsu traktowane jest jako express handling –
dodatkowa opłata z tego tytułu +50% stawek standardowych. (po wcześniejszym
uzgodnieniu).

Opłaty za magazynowanie przesyłek w EXPORCIE:
Składowe – podstawą naliczania opłat jest waga deklarowana przez nadawcę na AWB w polu
gross weight lub w polu chargeable weight. W razie braku AWB podstawą naliczania jest waga
rzeczywista lub objętościowa przesyłki – decyduje wyższa wartość.
Składowanie przesyłek
a. Przesyłki zwykłe za 1kg/dobę
b. Przesyłki przechowywane w
temperaturze kontrolowanej
1kg/dobę
c. Ładunki niebezpieczne w
rozumieniu przepisów IATA za
1kg /dobę

stawka
0,50 PLN

minimum
85,00 PLN

Okres wolny od opłaty
3 doby

0,95 PLN

130,00 PLN

1 doba

0,95 PLN

130,00 PLN

1 doba
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1) Wycofanie przesyłki oddanej i zaakceptowanej do przewozu – 0,25 PLN/kg, minimum 80,00
PLN.
Opłaty za obsługę materiałów niebezpiecznych (DG).
• Weryfikacja przesyłek niebezpiecznych za pierwszy numer UN/ID – 130 PLN + za każdy
dodatkowy numer UN/ID 50 PLN,
• Akceptacja do przewozu za pierwszy ID/UN – 160 PLN + za każdy następny ID/UN – 50 PLN,
• Zgłoszenie do ULC (DGOR) – 200 PLN/DGOR (w przypadku ujawnienie
niezadeklarowanych materiałów niebezpiecznych, błędów w dokumentacji, błędów w
przygotowaniu przesyłki),
• Akceptacja przesyłek gdzie nie jest wymagana deklaracja nadawcy 50 PLN/AWB.
Likwidacja przesyłki na życzenie nadawcy / linii lotniczej:
•
•

likwidacja przesyłki zwykłej – 350,00 PLN+ poniesione koszty utylizacji,
likwidacja przesyłki niebezpiecznej (DG) – 450,00 PLN + poniesione koszty utylizacji.

III. Przesyłki wprowadzane do magazynu na życzenie klienta (bez AWB):
Zasady obliczania opłat dla obsługi przesyłki poza-lotniczej:
Od (kg) – do (kg)
0 – 400 kg
401 kg –5000 kg
> 5000 kg

Opłata za obsługę przesyłek towarowych
100 PLN
0,25 PLN/kg
0,22 PLN/kg

W zakres usługi wchodzi :
• Zgłoszenie towaru na deklaracji skróconej do Urzędu Celnego – podstawą zgłoszenia jest
przedstawiony dokument celny tranzytowy.
Składowanie przesyłek
a. Przesyłki zwykłe za 1kg/dobę
b. Przesyłki przechowywane w
temperaturze kontrolowanej
1kg/dobę
c. Ładunki niebezpieczne za
1kg /dobę

stawka
0,40 PLN

minimum
85,00 PLN

Okres wolny od składowego
2 doby

0,80 PLN

130,00 PLN

1 doba

0,90 PLN

100,00 PLN

1 doba
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Zasady naliczania opłaty:
•

Podstawą naliczania opłaty za obsługę jest zgłoszona waga przesyłki wskazana na dokumencie
CMR,

IV. Cennik usług dodatkowych przy obsłudze przesyłek.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Opłata

Usługa
Kontrola bezpieczeństwa wraz z nadaniem statusu
SPX/SCO/SHR (usługa niezależna)
Usługi załadunkowo – rozładunkowe z użyciem wózka widłowego
wszystkie przesyłki, za wyjątkiem ciężkiego wózka widłowego,
udźwig nominalny max. 3 tony
Usługi załadunkowo – rozładunkowe z użyciem ciężkiego wózka
widłowego wszystkie przesyłki, udźwig nominalny max. 12 ton.
Usługi załadunkowo – rozładunkowe ręczne
Paletowanie towaru na palecie typu EUR (paleta
EUR/folia/materiały mocujące).
Streczowanie, mocowanie towaru do palety na palecie klienta.
Przygotowanie przesyłki pod plombę celną na palecie klienta.
Na pisemne życzenie klienta wysyłka dokumentów listem
poleconym.
Wydanie przesyłki lub dokumentów w czasie krótszym niż 2
godziny po przylocie (po wcześniejszym ustaleniu)
Wydruk listów lotniczych AWB/HAWB
Wystawienie listów lotniczych AWB/HAWB
Oklejenie towaru etykietą trasową (etykieta plus czynność)
Oklejenie towaru etykietą DG (etykieta plus czynność)
Oklejenie towaru etykietą „Lithium Batteries” (etykieta plus
czynność)
Oklejenie towaru naklejkami handlingowymi (etykieta plus
czynność)
Wysłanie depeszy SITA (bez FWB i FHL)
Zaplombowanie na życzenie środka transportu (bez statusu
secured)
Wydruk dokumentów przy dużej ilości dokumentów powyżej 25
stron
Opłata za przyjęcie/wydanie przesyłki z/do magazynu w niedziele
i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy pomiędzy godzinami
08:00 – 20:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu)
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min

0,20 PLN / kg (opłata
maksymalna 2500
PLN)

150 PLN

0,20 PLN / kg

100 PLN

0,40 PLN / kg
0.28 PLN / kg

800 PLN
250 PLN

150 PLN / paleta

n/d

50 PLN / paleta

n/d

20,00 PLN / za palet

n/d

50 PLN / za jedną
wysyłkę
+50% do stawek
standardowych
60 PLN / komplet

n/d
n/d
n/d

100 PLN / komplet

n/d

0,30 PLN / szt.
50 PLN / szt.

n/d
n/d

50 PLN / szt.

n/d

5 PLN / szt.

n/d

25 PLN / szt.

n/d

15 PLN / auto

n/d

0,14 PLN / strona

n/d

700 PLN / AWB

n/d
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20
21
22
23

Potwierdzenie wywozu w Urzędzie Celnym (w przypadku braku
obsługi handlingowej w LCJ),
Potwierdzenie wywozu przesyłki odprawionej w innym urzędzie
celnym niż urząd PL361010 (w przypadku obsługi handlingowej,
w przypadku samego potwierdzenia wywozu bez obsługi
handlingowe obowiązuję opłata zgodna z pkt. 20)
Asysta przy czynnościach celnych w Urzędzie Celnym PL362040
np. rewizja towaru.
Opłata administracyjna dla przesyłek Lufthansa Cargo (zgodnie z
IATA TACT)

24

Praca po godzinach otwarcia

25

Opłata z tytułu oklejanie towaru etykietami na środku transportu
(przesyłki nie podlegające usłudze handlingu)
w przypadku konieczności rozładowania przesyłki do oklejenia
będzie pobierana opłata zgodnie z niemniejszym cennikiem.

26

Podział przesyłki na życzenie klienta, dekonsolidacja.

27

Połączenie przesyłek na życzenie klienta, konsolidacja.

28

Przyjęcie towaru bez wcześniejszej awizacji.
Wystawienie cargo manifestu.

29
30

Zbudowanie jednostki ULD

31

Składowanie palet ULD

32
33
34
35
36
37
38

Obsługa rejsów czarterowych, przy dużych czarterach możliwość
negocjacji stawki. (Obsługa magazynowa wraz z kontrolą
bezpieczeństwa)
Transmisja depeszy FWB
Transmisja depeszy FHL
Analiza materiału CCTV. W przypadku gdy reklamacja zostanie
uznana, opłata nie jest naliczana.
Dokumentacja zdjęciowa
Opłata za dodatkowe dokumenty wymagające obsługi celnej (np.:
INF 3, KARNET ATA, różnego rodzaju pozwolenia)
Handling dla linii lotniczej bez podpisanej umowy SGHA
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300 PLN / MRN

n/d

50 PLN / MRN

n/d

bez dodatkowych
kosztów

n/d

55 PLN / AWB

n/d

700 PLN / każda
rozpoczęta godzina

n/d

5 PLN / sztuka
przesyłki

50 PLN

0.20 PLN / kg

70 PLN za
każde HAWB

0.20 PLN / kg

70 PLN za
każde HAWB

100 PLN / przesyłka
50 PLN / cargo
manifest
250 PLN / ULD
40 PLN / doba /
miejsce

n/d

0,70 PLN / kg

1000 PLN

30 PLN /depesza
20 PLN / depesza

n/d
n/d

250 PLN / przesyłka

n/d

50 PLN / do 5 zdjęć

n/d

150 PLN / AWB

n/d

0,30 PLN / kg

n/d
n/d
n/d

80 PLN
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Opłaty na inne usługi nie zawarte w powyższym cenniku są ustalane indywidualnie.
V. Godziny otwarcia
PONIEDZIAŁEK PIĄTEK

SOBOTA

Biuro Obsługi
Klienta

8:00 – 22:00

8:00 – 22:00

Magazyn

8:00 – 22:00

8:00 – 23:00

NIEDZIELA
NIECZYNNE
otwarte na
żądanie po
uprzednim
ustaleniu i
potwierdzeniu

ŚWIĘTA
NIECZYNNE
otwarte na
żądanie po
uprzednim
ustaleniu i
potwierdzeniu

Auta przyjmowane są na załadunek nie później niż na godzinę przed
zamknięciem magazynu. W przypadku późniejszych załadunków
naliczana jest opłata zgodnie z nimniejszym cennikiem. (po
wcześniejszym ustaleniu)

Od zamieszczonych w cenniku stawek stosowane mogą być upusty. Ich wysokość rozpatrywana
jest w każdym przypadku indywidualnie. Upusty mogą być udzielane klientom z tytułu: dużej
ilości obsługiwanego frachtu, przy pozyskaniu nowego klienta oraz w innych marketingowo i
biznesowo uzasadnionych przypadkach. Do uzgadniania wysokości upustów oraz ustalania
ostatecznej opłaty za usługę upoważniony jest Kierownik Działu Cargo oraz Kierownik Sekcji
Biurowej Działu Cargo.
Wszystkie stawki wyrażone są w PLN i są cenami netto.
CENNIK OBOWIĄZUJE DO ODWOŁANIA.
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