
 
 

 

LISTA TOWARÓW ZABRONIONYCH 

 

Zestawienie towarów zabronionych w transporcie przesyłek, lista publikowana jest w 

regulaminach usług firm kurierskich. 

 

W przypadku jeżeli przy odbiorze paczki od Klienta/Nadawcy lub kuriera, powstanie 

uzasadnione podejrzenie, że przesyłka zawiera elementy zabronione, pracownik Punktu 

Odbioru powinien odmówić przyjęcia przesyłki, powołując się na zapisy regulaminowe 

Przewoźników: 

 

- GLS: https://gls-group.eu/PL/pl/regulamin 

- UPS: https://www.ups.com/pl/pl/help-center/shipping-support/prohibited-items.page  

- FedEx: https://www.fedex.com/pl-pl/conditions-of-carriage.html  

 

1) rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów 
prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których 
stroną jest Polska, 

2) rzeczy wyłączone z przewozu lotniczego na mocy obowiązujących przepisów 
prawa w przypadku przemieszczania kombinowanego lotniczo – drogowego, 

3) gotówkę, znaki pieniężne, bony towarowe lub inne dokumenty płatnicze, 
czeki, karty płatnicze lub kredytowe, druki akcyzy, papiery wartościowe, 
metale lub kamienie szlachetne oraz wyroby z nich, wyroby jubilerskie, dzieła 
sztuki lub wyroby o wartości artystycznej, antyki, jak i inne rzeczy, których 
wartość wynika z ich wieku, rzadkości lub cech subiektywnych, przedmioty 
numizmatyczne lub zbiory filatelistyczne, znaki legitymacyjne,  
w tym bilety, dowody rejestracyjne lub związane z nimi naklejki, 

4) dokumenty przetargowe, oferty lub umowy handlowe, dokumenty księgowe, 
dokumenty rozliczeniowe, dokumenty medyczne i ubezpieczeniowe,  

5) telekomunikacyjne karty typu prepaid oraz aktywacyjne lub inne o 
podobnych funkcjach, 

6) rzeczy przewożone na podstawie dokumentu odprawy celnej czasowej bądź 
na podstawie karnetu ATA, 

7) wyroby tytoniowe i alkohol, w tym przedmioty, dla których wymagane jest 
oznakowanie znakami akcyzy  

8) rzeczy przewożone pod plombą celną, 
9) żywe zwierzęta lub rośliny, 
10) towary wymagające temperatury kontrolowanej, 
11) rzeczy łatwo psujące się lub środki spożywcze w rozumieniu Ustawy o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia, 
12) produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty 

do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje 
psychotropowe I mhalucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach 
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naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy 
odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody GLS Poland na wykonanie 
takiej Usługi, 

13) rzeczy wymagające specjalistycznych badań fitosanitarnych, 
14) materiały łatwopalne lub wybuchowe, substancje żrące oraz inne towary 

wymienione w Konwencji ADR,  
15) broń lub amunicję, 
16) susz tytoniowy w rozumieniu ustawy o akcyzie lub alkohol skażony, 
17) opony w obrocie międzynarodowym, 
18) zwłoki i szczątki zwłok ludzkich lub zwierzęcych, prochy ludzkie lub zwierzęce 
19) organy ludzkie lub zwierzęce, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu 

ludzkiego lub zwierzęcego, 
20) rzeczy osobiste lub mienie przesiedleńcze, 
21) instrumenty muzyczne smyczkowe lub szarpane, 
22) rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać 

inne Paczki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp., 
23) towary wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich 

przemieszczaniu lub składowaniu (np. przewożenia w określonej pozycji np. 
poziomo, szkło, ceramika, telewizory, części nadwozia samochodowego, inne 
towary delikatne), 

24) produkty pochodzenia zwierzęcego o których mowa w Rozporządzeniu 
Komisji (WE) nr 206/2009 z 5 marca 2009 r., 

25) rzeczy lub paczki, których wysyłanie jest zakazane na podstawie jakichkolwiek 
obowiązujących sankcji prawnych, na przykład z powodu ich zawartości, ze 
względu na odbiorcę lub państwo do którego lub z którego mają zostać 
wysłane. Sankcje prawne oznaczają wszelkie przepisy, regulacje, nakazy lub 
zakazy nakładające jakiekolwiek sankcje (w tym ograniczenia w handlu lub 
sankcje ekonomiczne) na państwa, osoby fizyczne, osoby prawne lub 
jakiekolwiek inne jednostki organizacyjne, w tym, lecz nie wyłącznie, przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską lub państwa 
członkowskie Unii Europejskiej, 

26) jakiekolwiek nośniki z danymi osobowymi ujawniającymi pochodzenie rasowe 
lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, 
przynależność do związków zawodowych, danymi genetycznymi, danymi 
biometrycznymi w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub 
danymi dotyczącymi zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. 

 


