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Edward Mendyk

Pierwsza taryfa unijnych PKP Cargo SA (cz. 2)
Op∏at´ za przewóz oblicza si´ mno˝àc w∏aÊciwà dla okreÊlonej odleg∏oÊci taryfowej op∏at´ podstawowà za
przesy∏k´ o masie 25 ton przez ustalony wspó∏czynnik korygujàcy odpowiedni dla masy taryfowej przesy∏ki.
Op∏aty i stawki zawarte w taryfie, wyra˝one w:
• z∏otych, stosuje si´ g∏ównie do przesy∏ek przewo˝onych w komunikacji
krajowej oraz mi´dzynarodowej (eksport/ import), z wyjàtkiem przypadku
op∏acania nale˝noÊci przez klientów
majàcych siedzib´ za granicà RP,
• euro – do przesy∏ek przewo˝onych
w tranzycie oraz w eksporcie/ imporcie w razie op∏acania nale˝noÊci
przez klientów majàcych siedzib´ za
granicà, w tym w krajach Unii Europejskiej.
Podstawowe op∏aty taryfowe sà zamieszczone w tabeli A-1 (waluta PLN)
i A-2 (waluta EUR), a wspó∏czynniki korygujàce w tabeli A-3. Przewoêne
i op∏aty dodatkowe nie zawierajà podatku od towarów i us∏ug (VAT). Nale˝noÊci za przewóz przesy∏ki z umownym
terminem przewozu ustala si´ w odr´bnej umowie zawartej z nadawcà.

Akcesja unijna RP spowodowa∏a rezygnacj´ PKP Cargo SA z uczestnictwa
w Mi´dzynarodowej kolejowej taryfie
tranzytowej (MTT) i stosowania Towarowej taryfy tranzytowej PKP oraz poszerzenie zakresu obowiàzywania obecnej
taryfy PKP Cargo o us∏ugi przewozowe,
Êwiadczone w tranzycie przez Polsk´.
Porównanie aktualnych op∏at taryfowych za przewóz 25 ton ∏adunku
w podstawowych relacjach tranzytowych Zachód – Wschód – Zachód i Po∏udnie – Pó∏noc prezentuje za∏àczona tabela. Z danych tej tabeli wynika, ˝e
op∏aty przerachowane z waluty franki
szwajcarskie (CHF) taryfy MTT oraz
z waluty euro nowej taryfy PKP Cargo
SA wskazujà ni˝szy a˝ o ponad 30 % poziom op∏at taryfowych polskiej taryfy
towarowej, co stwarza wi´ksze mo˝liwoÊci akwizycji ∏adunków tranzytowych. Jeszcze bardziej konkurencyjne
w tych relacjach stajà si´ op∏aty za przewóz ∏adownego 20’ kontenera wielkiego. Op∏aty przyj´te w polskiej taryfie sà
bowiem oko∏o 40 % ni˝sze od nale˝noÊci wynikajàcych z taryfy MTT, co oczywiÊcie odpowiednio sytuuje naszego
przewoênika na trudnym mi´dzynarodowym rynku us∏ug transportowych.

W szczególnych postanowieniach taryfowych zamieszczone sà unormowania dotyczàce obliczania przewoênego
za przesy∏ki, m.in. towarów niebezpiecznych, taboru kolejowego toczàcego si´ na w∏asnych ko∏ach, pojazdów samochodowych, przewo˝one w bezpoÊredniej kolejowej komunikacji linià
promowà ÂwinoujÊcie – Ystad (Szwecja), jednostek transportowych UTI, towarów w wagonach przegubowych lub
wielocz∏onowych, towarów przewo˝onych w wagonach prywatnych lub wynaj´tych od kolei, przekraczajàce skrajni´
∏adunkowà, przewo˝one przy u˝yciu
wagonów sprz´gowych, ca∏opociàgowe
oraz za specjalne us∏ugi przewozowe.
Za przewóz towarów niebezpiecznych taryfa, z uwagi na stopieƒ potencjalnego zagro˝enia bezpieczeƒstwa
przewozowego, przewiduje: dla towarów szczególnie niebezpiecznych, jak
np. chlor, cyjanowodór, materia∏y promieniotwórcze – 100 % podwy˝k´ przewoênego, dla materia∏ów wybuchowych i gazów (z wyjàtkiem szczególnie
niebezpiecznych) – 60 % podwy˝k´ i dla
pozosta∏ych towarów niebezpiecznych
– 30 % podwy˝k´ przewoênego.

Tab. 1. Porównanie przewoênego w g∏ównych relacjach tranzytowych wed∏ug taryfy MTT oraz taryfy PKP Cargo

Stosowane taryfy
Relacja tranzytowa

MTT1)

PKP Cargo S.A2)

MTT1)

PKP Cargo S.A2)

Odleg∏oÊç
km

z∏ / 25t

%

z∏ / 25t

%

z∏ / kont.
∏ad. 20’

%

z∏ / kont.
∏ad. 20’

%

Niemcy/Kostrzyn – Skandawa/Rosja

559

4 404,13

100,0

2 945,55

66,9

2 667,29

100,0

1 589,18

59,6

Niemcy/Kunowice – Trakiszki/Litwa

752

5 768,79

100,0

3 860,70

66,9

3 501,59

100,0

2 084,77

59,5

Niemcy/Kunowice – Terespol/Bia∏oruÊ

680

5 249,29

100,0

3 495,61

66,6

3 182,14

100,0

1 885,89

59,3

S∏owacja/Muszyna – Szczecin Port

826

6 195,25

100,0

4 272,66

69,0

3 755,92

100,0

2 305,54

61,4

Ukraina/Medyka – Cha∏upki/Czechy

413

3 403,90

100,0

2 306,59

67,8

2 065,60

100,0

1 244,82

60,3

1)
2)

Kurs przeliczeniowy 1 CHF = 3,1015 PLN – tabela kursów nr 84 /A/NBP/ 2004 z 29 kwietnia 2004 r.
Kurs przeliczeniowy 1 EUR = 4,7981 PLN – tabela kursów nr 84 /A/NBP/ 2004 z 29 kwietnia 2004 r.
èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie Mi´dzynarodowej kolejowej taryfy tranzytowej (MTT), wydanie 1 stycznia 2003 r. i Taryfy towarowej PKP
Cargo S.A., obowiàzujàcej od 1 stycznia 2004 r.
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Taryfa za przesy∏k´ taboru toczàcego
si´ na w∏asnych ko∏ach, tj. lokomotyw
i wagonów motorowych w stanie nieczynnym z poz. NHM 8601, 8602 i 8603
przewiduje obliczenie przewoênego
wed∏ug okreÊlonej stawki w z∏otych lub
euro za lokomotyw´ lub wagon motorowy i kilometr odleg∏oÊci taryfowej
przewozu, a za przesy∏k´ wagonów
i pojazdów szynowych z poz. NHM
8604, 8605 i 8606 wed∏ug stawki za oÊ
i kilometr odleg∏oÊci taryfowej.

PKP CARGO przewiduje stosowanie zasad ogólnych z obni˝eniem przewoênego tylko o 15%, co nie sprzyja znaczniejszemu poszerzaniu prywatnych
parków wagonowych. Dla przesy∏ek taboru pró˝nego ze znakiem „P” lub „W”,
taryfa zawiera oddzielne 4 tabele op∏at
za przewóz wyliczone w z∏otych i euro,
uwzgl´dniajàce wykonawc´ przewozu
∏adownego, PKP CARGO lub innego licencjonowanego przewoênika kolejowego. Podstawà zastosowania odpowiednich, znacznie zró˝nicowanych
Za przesy∏ki pojazdów samochodo- op∏at jest zamieszczenie w liÊcie przewych, w tym autobusów, samochodów wozowym stosownego oÊwiadczenia
osobowych, samochodów ci´˝arowych przez nadawc´ wagonu pró˝nego.
i podwozi pojazdów samochodowych
przewoêne oblicza si´ za ka˝dy wagon
W strukturze Êwiadczonych us∏ug
u˝yty do przewozu tych pojazdów bez przewozowych znaczàcà pozycj´ zajmuwzgl´du na mas´ przesy∏ki. Podstaw´ jà przewozy ca∏opociàgowe. Stanowià
stanowià: liczba osi wagonu, jego d∏u- one przewóz w zwartym sk∏adzie ∏adungoÊç ∏adunkowa, odleg∏oÊç taryfowa ków nadanych przez jednego nadawc´
i inne warunki przewidziane w taryfie. na jednej stacji nadania do jednego odOp∏aty podstawowe za te przesy∏ki sà biorcy na jednej stacji przeznaczenia za
podane w tabeli B-1(PLN) i B-2 (EUR), jednym listem przewozowym wraz z zaa wspó∏czynniki korygujàce w tabeli ∏àcznikiem – wykazem wagonów. PrzeB-3. Dodaç nale˝y, i˝ przy tych przesy∏- wóz ca∏opociàgowy wymaga wczeÊniejkach nie majà zastosowania przepisy ta- szego uzgodnienia mi´dzy nadawcà
ryfowe o przewozach ca∏opociàgowych. i PKP CARGO SA. Przewoêne za przesy∏k´ ca∏opociàgowà sk∏adajàcà si´ z towaPojemniki transportowe systemu ru z jednej pozycji spisu NHM oblicza si´
ACTS prze∏adowywane w poziomie wa- za ∏àcznà mas´ przesy∏ki, a gdy zawiera
gon – samochód – wagon taryfa traktuje towary z ró˝nych pozycji NHM ustala si´
jak kontenery wielkie 20’, co powinno za ka˝dy wagon oddzielnie wed∏ug ogólpromowaç rozwój tej nowej technolo- nych postanowieƒ taryfowych. Mas´ migii transportu kombinowanego.
nimalnà stanowi 500 ton ∏adunku, gdy
liczba osi rzeczywistych w przesy∏ce caZa przesy∏ki przewo˝one w wagonie ∏opociàgowej wynosi co najmniej 100
przegubowym lub wielocz∏onowym osi. Za przewóz przesy∏ki o masie mniejo wi´kszej powierzchni ∏adunkowej, szej ni˝ 800 ton lub przewo˝onej w waposiadajàcym co najmniej trzy osie lub gonach, których liczba osi rzeczywistych
trzy wózki wagonowe, przewoêne obli- jest mniejsza ni˝ 100 osi, przewoêne obcza si´ wed∏ug postanowieƒ ogólnych, licza si´ na podstawie ogólnych postajak za jeden wagon.
nowieƒ taryfowych, tj. za ka˝dy wagon
oddzielnie. Taryfa w zale˝noÊci od wielW warunkach liberalizacji rynku koÊci masy przesy∏ki ca∏opociàgowej
us∏ug transportowych istotnego zna- przewiduje nowe, nieco wi´ksze obni˝czenia ekonomicznego nabiera Êwiad- ki przewoênego, stwarzajàc tym wi´kczenie us∏ug przewozu ∏adunków w wa- szà konkurencyjnoÊç na unijnym rynku
gonach prywatnych, ze znakiem „P” lub transportowym przewozów ∏adunków
wynaj´tych, ze znakiem „W”. Taryfa masowych.

Za specjalne us∏ugi przewozowe, np.
wymagajàce u˝ycia specjalnych Êrodków
technicznych lub organizacyjnych, op∏ata jest ustalana przy uzgadnianiu warunków przewozu przesy∏ki towarowej.
Z przewozem ∏adunków cz´sto zwiàzane sà us∏ugi dodatkowe Êwiadczone
na rzecz nadawcy lub odbiorcy przesy∏ki za które przewoênik pobiera oddzielnà op∏at´, zwanà op∏atà dodatkowà. W praktyce najcz´Êciej stosowane
sà op∏aty z tytu∏u pozostawania wagonu nale˝àcego do kolei w dyspozycji
nadawcy/odbiorcy przesy∏ki, wa˝enia
∏adunku, u˝ycia opon wagonowych, zaj´cia torów stacyjnych, a niekiedy tak˝e
za poprawienie sposobu za∏adowania,
umocowania ∏adunku na wagonie lub
z powodu przeszkód w dalszym przewozie bàdê w wydaniu przesy∏ki na stacji przeznaczenia, a przy przewozie
tranzytowym tak˝e za zmian´ dokumentów przewozowych CIM na SMGS
i odwrotnie.
Przy obliczaniu op∏at dodatkowych
przyj´to zasad´ zaokràglania wzwy˝
jednostek czasu i masy, za które ustala
si´ op∏at´. Analizujàc wykaz op∏at dodatkowych nale˝y zauwa˝yç jego modyfikacj´, co niewàtpliwie usprawnia
pos∏ugiwanie si´ taryfà PKP Cargo SA.
PKP Cargo SA wraz ze zmianà taryfy
wprowadzi∏y równie˝ znowelizowane
zasady sprzeda˝y us∏ug przewozowych
w 2004 r. Postanowienia te normujà
m.in. warunki ogólne sprzeda˝y tych
us∏ug, zawieranie specjalnych umów
akwizycyjnych, tak˝e wieloletnich stwarzajàcych korzystne oferty dla formu∏owania ró˝nych rozwiàzaƒ logistycznych.
Zasady sprzeda˝y us∏ug przewidujà
te˝ ró˝ne formy i terminy p∏atnoÊci za
wykonane us∏ugi, a tak˝e mo˝liwoÊci
stosowania ró˝nych instrumentów finansowych, m.in. skonta w celu zabezpieczenia nale˝noÊci finansowych spó∏ki
PKP Cargo SA.

Czasopismo „Logistyka”.
Do∏àcz do elity.
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