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DZIAŁ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 Stosowanie taryfy 

1. Niniejszą taryfę stosują firmy Przybrzeżna Żegluga Pasażerska „Czerwony Szkwał” Rafał 

Hudziak. Joanna Hudziak, Czerwony Szkwał Material Handling Sp. z o.o. oraz Czerwony 

Szkwał Maritime Works Sp. z o.o., działające w obrocie portowo-morskim na obszarze portu 

Kołobrzeg, zwane dalej „Czerwony Szkwał” i świadczące usługi objęte niniejszą taryfą. 

2.  Zawarte w niniejszej taryfie opłaty obowiązują w przypadkach, gdy umawiające się o 

wykonanie usługi strony, nie uzgodniły inaczej.  

§2 Rozliczenia 

1. Stawki taryfy wyrażone są w EUR.  

2. Przeliczania stawek na walutę płatności (PLN) dokonuje się wg kursu średniego EUR 

ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień 

powstania obowiązku podatkowego.  

3. Wszelkie opłaty wyrażone w procentach pobiera się od opłat zasadniczych.  

4. Faktury wystawia się w oryginale na zleceniodawcę.  

 §3 Zlecanie usług 

 1. „Czerwony Szkwał” wykonuje usługi na podstawie złożonego na piśmie zlecenia 

przesłanego pocztą elektroniczną na adres: port.handlowy@czerwonyszkwal.pl po uprzednim 

telefonicznym uzgodnieniu warunków usługi.  

2. Zawierający na podstawie niniejszej taryfy umowę o wykonanie usługi, obowiązany jest 

podporządkować się wszelkim przepisom w niej zawartym.  

3. Zlecenie powinno być złożone najpóźniej na 12 godzin przed rozpoczęciem usługi.  

4. Odwołanie usługi powinno być zgłoszone co najmniej na 4 godziny przed jej 

rozpoczęciem. Odwołanie usługi później niż 4 godziny przed jej rozpoczęciem spowoduje 

obciążenie zleceniodawcy kosztami powstałymi po stronie „Czerwony Szkwał” w wysokości 

50% stawki. 
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 §4 Odpowiedzialność stron 

 1. Odpowiedzialność usługodawcy wynikająca z wykonania usług objętych niniejszą taryfą, 

określają przepisy i postanowienia taryfy oraz obowiązujące regulaminy, a we wszystkich 

nieregulowanych przypadkach – przepisy kodeksu morskiego i kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie szkody powinny być zgłoszone protokolarnie niezwłocznie, ale nie później niż w 

ciągu 24 godzin od czasu, w którym usługa została wykonana. Odnośny protokół powinien 

być podpisany przez przedstawiciela usługobiorcy.  

3. „Czerwony Szkwał” nie odpowiada: 

a. za szkody lub straty spowodowane działaniem klęsk żywiołowych lub innych sił 

wyższych na których zachowanie nie ma wpływu; 

b. za skutki finansowe spowodowane zarządzeniami lub działaniem władz administracji 

państwowej; 

4. Zleceniodawca odpowiada za prawidłowość danych, zawartych w zleceniu, a w 

szczególności za wszelkie szkody spowodowane błędnymi lub niedostatecznymi danymi, 

zawartymi w dokumentach lub przekazanymi w inny sposób, jak również za szkody powstałe 

z winy jego pracowników.  

5. Nieskuteczność, nieważność lub wewnętrzna sprzeczność któregokolwiek z postanowień 

taryfy, w całości lub częściowo, bądź ewentualne luki w taryfie nie mają wpływu na 

obowiązywanie pozostałych jej postanowień. W takiej sytuacji, w zastępstwie nieważnego, 

nieskutecznego, wewnętrznie sprzecznego lub zawierającego luki postanowienia, strony 

uzgodnią nowe warunki, które pod względem handlowym najbardziej odpowiadają 

pierwotnym, zgodnym intencjom stron. 

DZIAŁ II 

WYNAJEM JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH 

§5 Opłaty 

za usługi statkowe 

1. Stawka zasadnicza: 

• 225 EUR – m/s BUTLONOS moc 121 kW 

 

§ 6 Objaśnienia 

1. Opłatę zawartą w §5 pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę wynajmu  jednostki. 
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2. Stawki wskazane w §5 mają zastosowanie przy wynajmie nie przekraczającym 5 dób. Przy 

wynajmie na dłuższy okres możliwe jest zawarcie osobnej umowy.  

3. Na rejsy i usługi pełnomorskie dopuszcza się możliwość zawierania odrębnych umów.  

4. Czas wynajmu liczy się od chwili wyjścia jednostki z jej bazy do momentu powrotu do 

bazy. 

5. Za wynajem w  okresach zalodzenia pobiera się opłatę z dodatkiem w wysokości 50%, 

 § 7  Opłaty dodatkowe 

1. Za usługi zawarte w niniejszej taryfie, wykonywane w soboty, niedziele i święta oraz 

święta uroczyste, dolicza się do odpowiednich stawek taryfowych, zawartych w §5 

następujące dodatki: 

• Za usługę wykonaną  w porze nocnej  (22.00-6.00) w dni powszednie 

(poniedziałek-piątek) opłatę zwiększa się o 50 % 

• Sobota w godzinach 6.00-22.00- opłatę zwiększa się o 50 % 

•  niedziela i święta z wyjątkiem świąt uroczystych w godzinach 6.00-22.00 – 

opłatę zwiększa się o 75 % 

• piątek/sobota, sobota/niedziela, niedziela/poniedziałek i święta z wyjątkiem 

świąt uroczystych w godz. 22.00-6.00 - opłatę zwiększa się o 100% 

• święta uroczyste w godz. 06.00-22.00 - opłatę zwiększa się o 100% 

• święta uroczyste w godz. 22.00 do 06.00 – opłatę zwiększa się o 200% 

• Za oczekiwanie  z winy zamawiającego , trwające ponad 30 minut, pobiera się 

za każde rozpoczęte pół godziny wyczekiwania opłatę w wysokości 25% 

stawki, 

Jako święta uroczyste rozumie się: 

1) Nowy Rok, 

2) 6 stycznia 

3) Pierwszy Dzień Wielkanocy, 

4) 1-go maja 

5) 3-go Maja,  

6) Boże Ciało 

7) 15 sierpnia 

8) 1 listopada 

9) 11  listopada 

10) Wigilię Bożego Narodzenia od godziny 14.00, 

11) Pierwszy i drugi  dzień Bożego Narodzenia, 

12) 31 grudnia od godziny 14.00 
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DZIAŁ III 

USŁUGI DLA STATKÓW 

 § 8 Opłaty za usługi 

1. 325 EUR – taryfa za usługi statkowe holownicze lub asystę wykonaną przez holownik m/s 

„BUTLONOS” dla statków zawijających do portu Kołobrzeg zobligowanych przepisami 

portowymi do korzystania z usług cumowniczych, bez względu na tonaż. W przypadku 

korzystania z usług cumowniczych przez grupę Czerwony Szkwał koszt holownika wynosi 

225 EUR.  

2. 225 EUR- taryfa za usługi statkowe holownicze lub asystę wykonaną przez holownik m/s 

„BUTLONOS” dla statków zawijających do portu Kołobrzeg nie zobligowanych przepisami 

portowymi do korzystania z usług cumowniczych, bez względu na tonaż. 

3. Usługa cumowania – 1,25 EUR za 0,04 [GT] jednostki. Do powyższych stawek należy 

doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów. 

4. 60 EUR - minimalna stawka za usługę cumowania. 

§ 9 Usługi holowania  

postanowienia szczegółowe 

 1. Opłaty wyszczególnione w §8 pobiera się za holowanie lub asystę wykonaną przez 1 

jednostkę na trasach: Reda – Port Kołobrzeg, Port Kołobrzeg – Reda. 

2. Opłaty stosuje się ponadto w przypadkach: 

a. gdy zamówienie na holownik zostało odwołane na 4 godziny przed skierowaniem go do 

manewru, nie pobiera się żadnych opłat, po tym terminie pobiera się opłatę w wysokości 50% 

stawki. 

b. za czekanie holownika z winy statku, trwające ponad 30 minut, pobiera się za każde 

rozpoczęte pół godziny wyczekiwania opłatę w wysokości 25% stawki, 

c. za użycie własnego holu przez holownik pobiera się kwotę 25 EUR, 

d. za holowanie lub asystę holowniczą w okresach zalodzenia pobiera się opłatę z dodatkiem 

w wysokości 50%, 

3. Opłaty taryfowe nie dotyczą przypadków ratownictwa jak np. ściąganie z mielizny oraz 

udzielanie pomocy w niebezpieczeństwie, nawet jeżeli przypadek taki zaistnieje w czasie 

zwykłego manewru holowniczego. W przypadku ratownictwa zawiera się specjalną umowę 

na zasadzie „no cure – no pay”. 
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4. „Czerwony Szkwał” nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku ewentualnego osadzenia 

statku na mieliźnie, chyba że wynika to ściśle z winy holownika. 

                                                    § 10 Opłaty za usługi 

pomocnicze dla statków 

1. Opłaty za roboczogodzinę: 

• 40 EUR – marynarz, 

• 60 EUR – oficer pokładowy, oficer mechanik. 

2. Stawki godzinowe mają zastosowanie w przypadku wykonywania wszelkich prac nie 

objętych stawkami taryfowymi 

3. Przy pracach o większym zakresie zleceniodawca może zawrzeć osobną umowę. 

4. Opłaty pobiera się za każde rozpoczęte ½ godziny. 

 § 11 Opłaty dodatkowe 

2. Za usługi zawarte w niniejszej taryfie, wykonywane w soboty, niedziele i święta oraz 

święta uroczyste, dolicza się do odpowiednich stawek taryfowych, zawartych w §8 oraz 

§10 następujące dodatki: 

• Za usługę wykonaną  w porze nocnej  (22.00-6.00) w dni powszednie 

(poniedziałek-piątek) opłatę zwiększa się o 50 % 

• Sobota w godzinach 6.00-22.00- opłatę zwiększa się o 50 % 

•  niedziela i święta z wyjątkiem świąt uroczystych w godzinach 6.00-22.00 – 

opłatę zwiększa się o 75 % 

• piątek/sobota, sobota/niedziela, niedziela/poniedziałek i święta z wyjątkiem 

świąt uroczystych w godz. 22.00-6.00 - opłatę zwiększa się o 100% 

• święta uroczyste w godz. 06.00-22.00 - opłatę zwiększa się o 100% 

• święta uroczyste w godz. 22.00 do 06.00 – opłatę zwiększa się o 200% 

• Za oczekiwanie  z winy zamawiającego , trwające ponad 30 minut, pobiera się 

za każde rozpoczęte pół godziny wyczekiwania opłatę w wysokości 25% 

stawki, 

Jako święta uroczyste rozumie się: 

a. Nowy Rok, 

b. 6 stycznia 

c. Pierwszy Dzień Wielkanocy, 

d. 1-go maja 

e. 3-go Maja,  

f. Boże Ciało 

g. 15 sierpnia 
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h. 1 listopada 

i. 11  listopada 

j. Wigilię Bożego Narodzenia od godziny 14.00, 

k. Pierwszy i drugi  dzień Bożego Narodzenia, 

l. 31 grudnia od godziny 14.00 

DZIAŁ IV 

                                                   USŁUGI DODATKOWE 

 
                             § 12 Opłaty za usługi 

1. 140 PLN - stawka za każdą rozpoczętą roboczogodzinę pracy pracownika  przy pracach 

zleconych. 

 § 13 Opłaty dodatkowe 

1. Za usługi zawarte w niniejszej taryfie, wykonywane w soboty, niedziele i święta oraz 

święta uroczyste, dolicza się do odpowiednich stawek taryfowych, zawartych w §12 

następujące dodatki: 

• Za usługę wykonaną  w porze nocnej  (22.00-6.00) w dni powszednie 

(poniedziałek-piątek) opłatę zwiększa się o 50 % 

• Sobota w godzinach 6.00-22.00- opłatę zwiększa się o 50 % 

•  niedziela i święta z wyjątkiem świąt uroczystych w godzinach 6.00-22.00 – 

opłatę zwiększa się o 75 % 

• piątek/sobota, sobota/niedziela, niedziela/poniedziałek i święta z wyjątkiem 

świąt uroczystych w godz. 22.00-6.00 - opłatę zwiększa się o 100% 

• święta uroczyste w godz. 06.00-22.00 - opłatę zwiększa się o 100% 

• święta uroczyste w godz. 22.00 do 06.00 – opłatę zwiększa się o 200% 

• Za oczekiwanie  z winy zamawiającego , trwające ponad 30 minut, pobiera się 

za każde rozpoczęte pół godziny wyczekiwania opłatę w wysokości 25% 

stawki, 

Jako święta uroczyste rozumie się: 

1) Nowy Rok, 

2) 6 stycznia 

3) Pierwszy Dzień Wielkanocy, 

4) 1-go maja 

5) 3-go Maja,  

6) Boże Ciało 

7) 15 sierpnia 

8) 1 listopada 

9) 11  listopada 
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10) Wigilię Bożego Narodzenia od godziny 14.00, 

11) Pierwszy i drugi  dzień Bożego Narodzenia, 

12) 31 grudnia od godziny 14.00 

 

 


