
INPOST 

Niedopuszczalne jest umieszczanie w Przesyłce przedmiotów zakazanych przez obowiązujące 

przepisy prawa, w tym przez Prawo pocztowe, Prawo przewozowe oraz właściwe przepisy 

Światowego Związku Pocztowego, a także:  

1) przedmiotów pochodzących z przestępstwa,  

2) pieniędzy, papierów wartościowych, innych dokumentów o charakterze płatniczym, 

3) przedmiotów wartościowych (wyrobów jubilerskich, dzieł sztuki, antyków, numizmatyki itp.),  

4) broni, na zakup i posiadanie której wymagane jest pozwolenie, rejestracja lub karta rejestracyjna, 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 

1999 r. o broni i amunicji broni, amunicji i innych materiałów wybuchowych lub łatwopalnych (w tym 

broni w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji z wyłączeniem: 

pistoletów hukowych, startowych i alarmowych oraz amunicji do tych pistoletów, o ile nie są bronią 

palną w rozumieniu tej ustawy oraz, o ile Nadawca dostarczy Operatorowi przed nadaniem takiej 

Przesyłki wymagane przez ww. ustawę dokumenty oraz spełni pozostałe warunki realizacji takiej 

usługi),  

5) amunicji, z wyłączeniem amunicji hukowej o kalibrze do 6 mm,  

6) rzeczy chemicznie i biologicznie aktywnych,  

7) środków o właściwościach wybuchowych, łatwopalnych, utleniających, drażniących, żrących, 

uczulających, rakotwórczych, mutagennych oraz działających szkodliwie na rozrodczość, mogących 

spowodować zagrożenie dla zdrowia, życia ludzkiego lub szkody majątkowe u Operatora,  

8) innych rzeczy, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających 

z nimi styczność, bądź mogących uszkodzić lub zniszczyć inne Przesyłki  

9) narkotyków, substancji psychotropowych, oraz tzw. „dopalaczy”,  

10) artykułów szybko psujących się,  

11) produktów i artykułów wymagających szczególnych warunków transportu (w tym wydzielających 

woń lub płyn),  

12) martwych lub żywych zwierząt i roślin,  

13) zwłok ludzkich, organów ludzkich lub zwierzęcych.  

Przy czym powyższe wyliczenie nie ma charakteru wyczerpującego. Niedopuszczalne jest ponadto 

umieszczanie w Przesyłce jakichkolwiek innych rzeczy niewymienionych powyżej, które w uznaniu 

Operatora nie mogą zostać przemieszczone bezpiecznie lub zgodnie z prawem, o ile Operator 

poinformuje o tym Nadawcę (Zleceniodawcę) przed przyjęciem Przesyłki. 


