
 

 

W zbliżającym się sezonie świątecznym liczba paczek przesyłanych w naszej globalnej sieci w kolejnych 

miesiącach znacznie wzrośnie. W tym pracowitym okresie pomagamy naszym klientom uzyskać 

niezbędną wydajność dostaw w połączeniu z niezawodną i terminową obsługą, której oczekują od UPS. 

W ramach przygotowania naszej sieci do zapewnienia najwyższej jakości usług w tym czasie, UPS 

wprowadza tymczasową dopłatę w okresie szczytu paczkowego dla paczek, które podlegają takim 

specyfikacjom jak Duża paczka*, Rozmiary przekraczające dozwolone limity** oraz Dodatkowa obsługa 

dla nietypowych przesyłek.***  

Obowiązująca od 31 października 2021 r. do 15 stycznia 2022 r. dopłata w okresie szczytu paczkowego 

będzie dodatkową opłatą doliczaną do ceny przesyłki, zawierającej stawki podstawowe, dopłaty 

oraz/lub cła. 

Kraje 
Opłaty za specjalną 

obsługę 

Dopłata w okresie 

szczytu paczkowego 

Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Irlandia, 

Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, 

Hiszpania 

Dodatkowa obsługa 

nietypowych przesyłek  
€ 5.90 

Duża paczka € 59.40 

Rozmiary przekraczające 

dozwolone limity 
€ 212.00 

Finlandia 

Dodatkowa obsługa 

nietypowych przesyłek  
€ 4.20 

Duża paczka € 59.40 

Rozmiary przekraczające 

dozwolone limity 
€ 212.00 

Czechy 

Dodatkowa obsługa 

nietypowych przesyłek 
154,50 CZK 

Duża paczka  1535,50 CZK 

Rozmiary przekraczające 

dozwolone limity 
5484,00 CZK 

Dania 

Dodatkowa obsługa 

nietypowych przesyłek 
32,60 DKK 

Duża paczka  442,00 DKK 

Rozmiary przekraczające 

dozwolone limity 
1578,00 DKK 

UPS
®

 – Dopłata w okresie 

szczytu paczkowego 



Kraje Opłaty za specjalną obsługę 
Dopłata w okresie szczytu 

paczkowego 

Norwegia 

Dodatkowa obsługa nietypowych 

przesyłek 
39,50 NOK 

Duża paczka  625,00 NOK 

Rozmiary przekraczające dozwolone 

limity 
2233,00 NOK 

Polska 

Dodatkowa obsługa nietypowych 

przesyłek 
19,00 PLN 

Duża paczka  273,00 PLN 

Rozmiary przekraczające dozwolone 

limity 
974,00 PLN 

Szwecja 

Dodatkowa obsługa nietypowych 

przesyłek 
40,30 SEK 

Duża paczka  609,50 SEK 

Rozmiary przekraczające dozwolone 

limity 
2177,00 SEK 

Szwajcaria 

Dodatkowa obsługa nietypowych 

przesyłek 
4,75 CHF 

Duża paczka  63,60 CHF 

Rozmiary przekraczające dozwolone 

limity 
227,50 CHF 

 

Wszystkie opłaty nie zawierają podatku VAT 1 

 

  

Wielka Brytania 

Dodatkowa obsługa 

nietypowych przesyłek 
5,60 GBP 

Duża paczka  51 GBP 

Rozmiary przekraczające 

dozwolone limity 
182 GBP 

Węgry 

Dodatkowa obsługa 

nietypowych przesyłek 
1823,00 HUF 

Duża paczka  21 216,00 HUF 

Rozmiary przekraczające 

dozwolone limity 
75 773,00 HUF 



*Informacje na temat dopłaty za dużą paczkę 

Przesyłka jest uznawana za „Dużą paczkę”, jeśli suma jej długości oraz obwodu [(2 x szerokość) + (2 x wysokość)] przekracza 300 cm, 

ale nie przekracza maksymalnego rozmiaru obowiązującego w UPS, czyli 400 cm. W przypadku Dużej paczki, oprócz dopłaty 

stosowana jest minimalna waga podlegająca opłacie wynosząca 40 kg. 

 

 

** Informacje na temat dopłat za rozmiary przekraczające dozwolone limity 

Paczki, których rzeczywista waga przekracza 70 kg lub których długość przekracza 274 cm, bądź których suma długości i obwodu 

przekracza 400 cm [obwód = (2 x szerokość) + (2 x wysokość)], nie są przyjmowane do transportu. Jeśli paczka taka znajdzie się w 

systemie małych paczek UPS, to naliczona zostanie opłata za dodatkową obsługę. Paczki, których suma długości i obwodu 

przekracza 400 cm, podlegają również opłacie dodatkowej za dużą paczkę. 

 

***Informacje na temat opłaty za dodatkową obsługę  

•   Dowolny artykuł zamknięty w zewnętrznym pojemniku wysyłkowym wykonanym z metalu lub drewna 
•   Dowolny przedmiot o kształcie walca, taki jak beczka, bęben, wiadro lub opona, który nie jest w pełni zamknięty w pojemniku 
wysyłkowym wykonanym z falistej tektury 
•   Dowolna paczka, której najdłuższy bok przekracza 100 cm lub jej drugi dłuższy bok przekracza 76 cm 
•   Dowolna paczka, której rzeczywista waga przekracza 32 kg 
•   Każda paczka w przesyłce, której średnia waga paczki przekracza 32 kg i dla której nie podano szczegółowych wag 

poszczególnych paczek na dokumencie źródłowym lub w automatycznym systemie wysyłkowym UPS. 
 
Firma UPS zastrzega sobie także prawo do zastosowania opłaty za dodatkową obsługę w przypadku każdej paczki, która według jej 
uznania wymaga takiej obsługi. 
 
Ze względu na dodatkową obsługę wymaganą z naszej strony oraz późniejsze potencjalne opóźnienia w realizacji takich przesyłek, 
firma UPS nie udziela na nie gwarancji zwrotu pieniędzy. Firma UPS nie zwraca zatem kosztów wysyłki,  jeśli przesyłki wymagające 
dodatkowej obsługi nie zostaną doręczone w terminie zwykle przewidzianym dla danej przesyłki. 

 

1 Stawki VAT dla poszczególnych krajów: 

Austria: VAT 20% 
Belgia: VAT 21% 
Szwajcaria: VAT 7,7% 
Czechy: VAT 21% 
Niemcy: VAT 19% 
Dania: VAT 25% 
Hiszpania: VAT 21% 
Finlandia: VAT 24% 
Francja: VAT 20% 
Węgry: VAT 27% 
Irlandia: VAT 23% 
Włochy: VAT 22% 
Luksemburg: VAT 17% 
Holandia: VAT 21% 
Norwegia: VAT 25% 
Polska: VAT 23% 
Portugalia: VAT 23% 
Szwecja: VAT 25% 
Wielka Brytania: VAT 20% 


