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         Gdynia, dnia 30 marca 2020 r. 
 
Do wszystkich klientów  
 
 
Dotyczy opłaty manipulacyjnej za obsługę kolejową w DCT Gdańsk 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
 Z przykrością informujemy, że mimo podejmowanych prób polubownego rozwiązania sporu pomiędzy 
operatorami intermodalnymi (reprezentowanymi przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki) oraz DCT Gdańsk, do 
dnia dzisiejszego nie osiągnięto porozumienia w sprawie poboru przez DCT tzw. „opłaty manipulacyjnej 
za obsługę kolejową”.  

DCT Gdańsk S.A., powołując się na zapisy w pozycji 3.1. swojej Standardowej Taryfy domaga się od 
operatorów intermodalnych zapłaty tzw. ‘opłaty manipulacyjnej za obsługę kolejową”, w wysokości € 4,60 za 
każde TEU wjeżdżające lub wyjeżdżające do/z DCT drogą kolejową w dni powszednie. Dodatkowo w/w opłata 
wzrasta odpowiednio o 50/100/150% w wypadku kontenerów wjeżdżających/wyjeżdżających do/z DCT 
w soboty/niedzielę/święta.  

Zarząd DCT twierdzi, że opłata manipulacyjna jest wynagrodzeniem za cały szereg usług, głównie 
związanych z zarządzaniem, koniecznych do dokonania załadunku kontenerów na pociąg lub ich wyładunku z 
pociągu. Argumentuje przy tym, że liniowe THC pobierane przez linie żeglugowe, pokrywa 100% kosztów 
przeładunku w relacji statek-terminal-samochód lub odwrotnie oraz tylko 95% kosztów przeładunku w relacji 
statek-terminal-platforma kolejowa lub odwrotnie.  

PCC Intermodal S.A. podobnie jak zdecydowana większość operatorów intermodalnych stoi na 
stanowisku, że „opłata manipulacyjna za obsługę kolejową” jest niczym nieuzasadnionym i nienależnym 
wynagrodzeniem pobieranym przez DCT Gdańsk S.A. oraz stanowi jawną dyskryminację przewozów 
intermodalnych przez jedyny głębokowodny terminal w Polsce. Tego typu praktyki nie są stosowane przez 
inne terminale przeładunkowe w europejskich portach. W naszym przekonaniu wszystkie koszty związane 
z przeładunkiem kontenera w relacji statek-plac-środek transportu lądowego i odwrotnie na terminalu DCT 
Gdańsk są pokrywane przez armatorów i rozliczane z Państwem w ramach liniowego THC. Nie ma przy tym 
żadnego znaczenia czy dany kontener wjechał/wyjechał z DCT pociągiem czy samochodem. 

Z uwagi na fakt, że rozmowy z DCT Gdańsk nie przyniosły dotychczas żadnego rezultatu, a terminal 
uzależnia dostęp do swojej bocznicy od opłacania przez operatora intermodalnego tzw. „opłaty 
manipulacyjnej”, aby móc dostarczyć Państwa kontenery do DCT lub je stamtąd odebrać, jesteśmy zmuszeni 
do refakturowania na  Państwa kosztów tej narzuconej przez DCT opłaty.  

W związku z powyższym informujemy, że do Taryfy usług PCC Intermodal S.A wprowadzona zostanie 
nowa pozycja pod nazwą „manipulacja DCT”. Opłata ta będzie doliczana do uzgodnionej z Państwem stawki 
przewozowej dla wszystkich zleceń transportowych do i z DCT Gdańsk począwszy od dnia 01.05.2020 
(decyduje data załadunku lub rozładunku kontenera na DCT). Wysokość opłaty będzie odpowiadać aktualnej 
wysokości „opłaty manipulacyjnej za obsługę kolejową” pobieranej przez DCT, a sama opłata będzie widoczna 
jako oddzielna pozycja na naszych fakturach. Jednocześnie wyjaśniamy, że pozycja „manipulacja DCT” 
zostanie usunięta z Taryfy PCC Intermodal S.A., jeżeli DCT Gdańsk wycofa się z poboru opłaty 
manipulacyjnej od operatorów intermodalnych. 

   
 Z poważaniem 
 
 Zarząd PCC Intermodal S.A. 


