
Wykaz towarów wyłączonych z przewozu w usłudze 

Międzynarodowa Przesyłka Paletowa 

 

1. Alkohole wysokoprocentowe. 

2. Uzbrojenia, broni, amunicji. 

3. Dzieła sztuki. 

4. Innych rzeczy wyłączonych z przewozu, określonych w art. 36 Ustawy z dnia 

15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (t. j. Dz. U. z 2012 roku poz. 1173 z 

późn. zm.). 

5. Kamienie szlachetne i biżuteria. 

6. Materiały płynne (w cysternach). 

7. Materiały sypkie (luzem). 

8. Metale szlachetne. 

9. Odpady (w tym używane silniki spalinowe, ich części oraz skrzynie biegów). 

10. Papiery wartościowe. 

11. Produkty mrożone. 

12. Produkty szybko psujące się. 

13. Przesyłki dłuższe niż 2,20 metra. 

14. Przesyłki, które wymagają specjalistycznego taboru i przeładunku. 

15. Przesyłki, które wymagają zachowania temperatury kontrolowanej (chyba, że w 

danym przypadku ustalono inaczej). 

16. Towary i przedmioty szczególnie podatne na uszkodzenie w transporcie 

drogowym. 

17. Towary o znaczeniu strategicznym i podwójnego zastosowania w rozumieniu 

przepisów Ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku o obrocie z zagranicą 

towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla 

bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i 

bezpieczeństwa (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 194). 

18. Wyroby tytoniowe. 

19. Zbiory filatelistyczne i numizmatyczne. 

20. Zwierzęta, zwłoki i szczątki zwłok zwierzęcych. 

21. Zwłoki i szczątków zwłok ludzkich. 

22. Przesyłki ponadgabarytowe. 

23. Mienie przesiedleńcze. 



Wykaz towarów niebezpiecznych nieobsługiwanych przez Pocztę Polską S.A. 

 

1. towary, których przewóz jest zabroniony zgodnie z przepisami ADR; 

2. towary dużego ryzyka, które wymagają wdrożenia w przedsiębiorstwie planu 

ochrony antyterrorystycznej, o którym mowa w dziale 1.10 Umowy ADR;  

3. towary wymagające podczas przewozu temperatury kontrolowanej; 

4. towary stwarzające najwyższe zagrożenie czyli towary z I grupy pakowania  

w poszczególnych klasach; 

5. towary nadawane do przewozu: luzem, w cysternach, MEGC, UN MEGC i w 

wiązkach butli; 

6. towary, które nie mogą znajdować się w pobliżu żywności, pasz, materiałów 

powszechnego użytku (np. zabawek); 

7. ognie sztuczne i fajerwerki wymienione w klasie 1; 

8. wyłączenie z przewozu materiałów ciekłych zapakowanych w Duże Pojemniki do 

Przewozu Luzem (DPPL). 

 

Klasy towarów niebezpiecznych nieobsługiwane przez Pocztę Polską S.A. 

1. materiały i przedmioty wybuchowe z klasy 1 za wyjątkiem: UN 0173 urządzenia 

rozłączające wybuchowe, UN 0174 nity wybuchowe, UN 0432 przedmioty 

pirotechniczne, UN 0323 naboje do uruchamiania mechanizmów, UN 0503 

urządzenia bezpieczeństwa pirotechniczne; 

2. gazy trujące klasy 2; 

3. materiały wybuchowe odczulone klasy 3 (np. nitrogliceryna) i klasy 4.1 (np. 

nitroceluloza); 

4. materiały piroforyczne klasy 4.2; 

5. materiały I grupy pakowania z klasy 4.3; 

6. materiały z klasy 4.1 i 5.2 wymagające podczas przewozu temperatury 

kontrolowanej; 

7. materiały silnie trujące klasy 6.1; (cała klasa); 

8. materiały zakaźne klasy 6.2; (cała klasa); 

9. materiały promieniotwórcze klasy 7 (cała klasa); 

10. materiały zagrażające zdrowiu klasy 9 (np. azbest, dwu i trój fenyle 

polichlorowcowane) UN2212, UN 2315, UN 2590, UN 3151 UN,3152, UN 3432. 


