
Paczka w Ruchu 

1. Operator odmawia zawarcia umowy o świadczenie Usługi albo odstępuje od niej, jeżeli Przesyłka 

zawiera:  

(a) rzeczy, których przewóz zabroniony jest na podstawie odrębnych przepisów prawa;  

(b) materiały niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, w tym w szczególności 

materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, broń i amunicja, substancje żrące lub cuchnące; 

(c) rzeczy, które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości nie nadają się do 

umieszczenia w Opakowaniu;  

(d) rzeczy, które ze względu na swoje właściwości mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób lub 

mienia, z którymi mają styczność;  

(e) środki spożywcze oraz produkty łatwo się psujące;  

(f) towary wymagające temperatury kontrolowanej;  

(g) przedmioty ulegające łatwemu uszkodzeniu w transporcie;  

(h) rośliny i zwierzęta, w tym ich szczątki;  

(i) dzieła sztuki, eksponaty, antyki, kamienie i metale szlachetne, perły, biżuterię i wyroby jubilerskie, 

środki pieniężne, karty kredytowe i bankomatowe, czeki, weksle, bony towarowe, pieniężne i inne 

papiery wartościowe,  

(j) leki i produkty lecznicze;  

(k) przedmioty numizmatyczne i zbiory filatelistyczne,  

(l) produkty, dla których wymagane są znaki akcyzy i rzeczy przewożone pod plombą celną,  

(m) rzeczy wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub 

składowaniu bądź użycia środków transportowych nie będących w dyspozycji Operatora  

(n) zwłoki, szczątki i organy ludzkie, płyny ustrojowe, produkty metabolizmu ludzkiego.  

2. Operator odmawia zawarcia umowy o świadczenie Usługi albo odstępuje od niej, jeżeli Przesyłka 

zawiera rzeczy, których wartość przekracza 300 zł, chyba, że Zleceniodawca ubezpieczył za 

pośrednictwem Operatora Przesyłkę, jednak w żadnym przypadku wartość Przesyłki nie może 

przekraczać 5.000 zł.  

3. W czasie dostarczania Przesyłek do Punktu są one poddawane temperaturze otoczenia. Operator 

nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie w Przesyłce rzeczy wrażliwych na zmiany temperatur, 

albo, które mogą ulec uszkodzeniu na skutek oddziaływania niskiej lub wysokiej temperatury.  

4. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że Przesyłka może stanowić przedmiot 

przestępstwa lub jej zawartość może stanowić zagrożenie dla ludzi lub środowiska, Operator 



powiadamia niezwłocznie właściwe służby oraz zatrzymuje i zabezpiecza Przesyłkę do chwili 

dokonania oględzin przez te służby.  

 


