
 

 

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z CENNIKIEM NA ROK 2019  

 

 

Szanowni Państwo, 

    

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. DHL Express wprowadza korektę cen na 

międzynarodowe usługi ekspresowe. Przekazując tę informację z wyprzedzeniem, pragniemy 

umożliwić Państwu odpowiednie dostosowanie przyszłorocznych potrzeb logistycznych w 

procesach planowania. Średnia zmiana cen przesyłek lotniczych w Polsce będzie wynosić 4,4%, 

dla przesyłek ważących poniżej 70kg i 9,1% dla przesyłek z wagą powyżej 70kg. Zmiana stawek 

przesyłek drogowych wyniesie 5,9%. 

 

Głównymi czynnikami stojącymi za korektą cen w 2019 roku są: 

    

 Koszty specyficzne dla branży. Nasze koszty  ulegają zmianie pod wpływem 

czynników zewnętrznych, które nie są bezpośrednio powiązane z inflacją i są 

specyficzne dla naszego sektora. Obejmują one nakłady takie jak koszty administracyjne 

związane ze wymaganiami  regulacyjnymi i bezpieczeństwem, które są regularnie 

aktualizowane przez organy krajowe i międzynarodowe. 

    

 Inwestycje. DHL Express prowadzi obecnie na całym świecie szeroki program 

inwestycyjny, którego celem jest dostosowywanie infrastruktury do zwiększających się 

wolumenów przesyłek i zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa. W Polsce 

uruchomiliśmy nowe obiekty w Katowicach, Toruniu, Rzeszowie, Lublinie, Łodzi, 

Wrocławiu, Warszawie, Koszalinie i Zielonej Górze oraz Gdańsku. W ciągu najbliższego 

roku w planach mamy uruchomienie kolejnych projektów inwestycyjnych, które 

usprawnią proces obsługi przesyłek. 

    

 Inflacja. Znacząca część korekty stawek ma na celu zrównoważenie efektów inflacji, 

która zwiększa koszty naszej działalności. Działając na skalę światową, znajdujemy się 

pod wpływem nie tylko czynników inflacyjnych jakie dotykają nas w naszym kraju, ale 

także tych poza Polską. 

 

W marcu 2019 Wielka Brytania oficjalnie opuści Unię Europejską. Jako Grupa DP DHL mamy 

doświadczenie w pokonywaniu różnego rodzaju barier i przeszkód handlowych. Adaptowanie się 

do zmieniających się warunków jest jednym z codziennych wyzwań w naszym biznesie, nie 

możemy wykluczyć, że fakt ten będzie miał wpływ na stawki na tym kierunku w 2019 roku.   

   

https://dhl-news.com/1N6-5ZL2H-KBYIYK-3DKXKT-1/c.aspx


W przypadku pytań zachęcamy Państwa do kontaktu z Przedstawicielem Handlowym DHL 

Express. 

   

Mając na uwadze dotychczasową współpracę z Państwem, cieszymy się z możliwości jej 

kontynuowania w przyszłym roku oraz przyczyniania się do osiągania przez Państwa sukcesów 

biznesowych. 

   

Z poważaniem 

 

Tomasz Buraś 

Dyrektor Zarządzający 

DHL Express Poland 

 

 

 


