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Poniższy dokument nie zastępuje przepisów IATA dla transportu 

lotniczego towarów niebezpiecznych (DGR – Dangerous Goods 

Regulation), jak również Umowy europejskiej dotyczącej 

międzynarodowego przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych  (ADR), ani przepisów celnych 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVl-if7azQAhUHNhoKHVrRCyUQjRwIBw&url=http://www.postnl.com/&bvm=bv.138493631,d.d2s&psig=AFQjCNHiJGg1jADDZsb7vgVG6LLRTb8n-w&ust=1479371082073812


 
 
 

 

1 
 
 

 
Zawartość 

 

Úvod ........................................................................................................................................... 2 

1. Co smí a nesmí být posíláno? ............................................................................................ 3 

2. Běžná síť – lithiové baterie nebo ........................................................................................ 8 

články povolené uvnitř zařízení .................................................................................................. 8 

3. Síť nebezpečného zboží – .................................................................................................. 9 

Lithiové baterie nebo články....................................................................................................... 9 

se zařízením nebo volně ložené ................................................................................................ 9 

4. Síť nebezpečného zboží – aerosolové rozprašovače, ..................................................... 13 

parfémy a laky na nehty ........................................................................................................... 13 

5. Dodatek I – příklady zakázaných ...................................................................................... 17 

zbraní ........................................................................................................................................ 17 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVl-if7azQAhUHNhoKHVrRCyUQjRwIBw&url=http://www.postnl.com/&bvm=bv.138493631,d.d2s&psig=AFQjCNHiJGg1jADDZsb7vgVG6LLRTb8n-w&ust=1479371082073812


 
 
 

 

2 
 
 

Wstęp 
 

Celem dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie transportu, 

zapewnienia ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i dobrych warunków pracy naszych 

pracowników i klientów, jak równieć celem zagwarantowania, że transportowana przesyłka 

nie będzie stanowić zagrożenia dla ludzi, firma PostNL w swojej sieci zastosowała 

ograniczenia lub zakazała przewozu określonych towarów. 

O jakich ograniczeniach lub zakazach mowa? 

Pod pojęciem „Towarów niebezpiecznych“ rozumiane sa przedmioty lub substancje, które 

mogą potencjalni stanowić ryzyko dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia lub środowiska 

naturalnego. Dotychczas obowiązujace przepisy zakazują przesyłania pocztą praktycznie 

wszystkich towarów niebezpiecznych. Towary niebezpieczne (jak środki odurzające, broń i 

żywe zwierzęta) nie mogą być nigdy przesyłane pocztą. 

Celem dopełnienia wymogów wynikających z przepisów IATA dla przewozów lotniczych 

towarów niebezpiecznych oraz przepisów celnych dla towarów zakazanych, firma PostNL 

wprowadzi przepisy zakazujące przewozu towarów niebezpiecznych i zakazanych w 

międzynarodowych usługach pocztowych. Przed nadaniem dowolnego towaru powinniście 

Państwo zweryfikować ograniczenia obowiązujące w danym kraju. 

Co się stanie w przypadku braku respektowania powyższych 

zasad? 

Nieprzestrzeganie przepisów prawa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych stanowi 

zagrożenie dla życia ludzi i stanowi znamiona czynu karalnego, który może być przedmiotem 

postępowania karnego. Wysyłając niebezpieczne lub zakazane towary, nieprzestrzegając 

obowiązujących przepisów IATA lub przepisów celnych ryzykujesz, że firma PostNL lub 

holenderskie organy celne mogą postąpić z towarami według własnego uznania, z 

uwzględnieniem zniszczenia lub utylizacji odpowiednich sztuk towarów. Wszelkie koszty 

związane ze zniszczeniem lub utylizacją obciążą Państwa. 

Jak należy postępować dalej? 

Przed zapakowaniem lub nadaniem dowolnego towaru prosimy o zapoznanie się z 

niniejszym podręcznikiem oraz właściwymi warunkami, upewniając się, że zostały spełnione 

minima w zakresie wymogów bezpieczeństwa. Mowa tutaj o Państwa obowiązku w zakresie 

kontroli listy zakazanych i ograniczanych towarów oraz wszelkich obowiązujących wymogów 

w zakresie opakowania, pojemności, ilości oraz oznaczenia przed nadaniem dowolnego 

towaru.  
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1. Co można, a czego nie wolno wysyłać? 
 

Poniższa lista nie stanowi pełnego zestawienia. Zawartość przesyłki musi spełniać 

wymagania przepisów IATA. Prócz tego możecie Państwo również odwiedzić strony UPU i 

sprawdzić, czy dana zawartość spełnia wymogi przepisów kraju przeznaczenia: 

http://www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/listCustomsProhibitedArticlesEn.pdf 

W przypadku wszelkich pytań bądź wątpliwości w zakresie zawartości Państwa przesyłek 

prosimy o kontakt z Państwa przedstawicielem handlowym (Account Manager). 

Opis Przykłady Kwalifikacja 

Luzem pakowane 

baterie 

litowe/ogniwa 

 

 

 

 

 

Pakowane baterie 
litowe/ogniwa z 
urządzeniem 

 

 

Pakowane baterie 
litowe/ogniwa 
wewnątrz 
urządzenia 

 

 

 

 
 

Powerbanki (ze 
stałą obudową lub 
bez niej) 

 

 

 

 
 

Towary 
niebezpieczne 
por. wytyczne 

umieszczone w 

rozdziale 3 

Towary 
niebezpieczne por. 

wytyczne 
umieszczone w 

rozdziale 3 

OK! 
Por. wytyczne 

umieszczone w 
rozdziale 2 

Towary 
niebezpieczne por. 

wytyczne 
umieszczone w 

rozdziale 3 
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Alkaliczne/Ni-Cd/Ni-
Mh baterie 
 
Opakowanie musi 
chronić przed zwarciem 
i niepożądaną 
aktywacją. 

 

 

 

 

 

Baterie/ogniwa bez 
żadnego 
nadruku/oznaczenia 
(pakowane luzem lub z 
urządzeniami) 

 

 

 

Poduszkowce 

 

 

 

 
 

Odbiorniki 
Bluetooth 

 

 

  

Słuchawki 
Bluetooth 

 

 

  

Pióro laserowe  
 

 

    

  

Noże kuchenne 
 
(Zapakowane w 
bezpieczny sposób w 
stabilnej skrzynce) 

 

 

  

Broń 
 
(broń, paralizatory, 
kastety, noże (i ich 
makiety) por. aneks 1)  

 

 
 

OK! 
Brak 

szczególnych 
wytycznych 

ZAKAZANE! 
PROSIMY NIE 
WYSYŁAĆ ZA 

POŚREDNICTWE
M FIRMY POSTNL 

ZAKAZANE! 
PROSIMY NIE 
WYSYŁAĆ ZA 

POŚREDNICTWEM 
FIRMY POSTNL 

OK! 
Por. wytyczne 

umieszczone w 
rozdziale 2 

OK! 
Por. wytyczne 

umieszczone w 
rozdziale 2 

OK! 
Brak 

szczególnych 
wytycznych 

OK! 
Brak 

szczególnych 
wytycznych 

ZAKAZANE! 
PROSIMY NIE 
WYSYŁAĆ ZA 

POŚREDNICTWE
M FIRMY POSTNL 
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Shuriken Ninja 
Fidget Spinners / 
Ninja Stars 
W razie wątpliwości 
prosimy nie wysyłać   

Napełniane 
zapalniczki 

 

 

 

 
 

Zapalniczki 
elektryczne 

 

 

 

 
 

Napełniarki CO2 

 

 

 

 

 

 

Kasety 
atramentowe/tonery 
(wyłącznie na bazie 
wody i nie uznawane za 
niebezpieczne zgodnie 
z MSDS) 

 

 

 

 
 

Zapasowy 
tusz/toner 
Tusz do tatuażu 
(wyłącznie na bazie 
wody i nie uznawane za 
niebezpieczne zgodnie 
z MSDS) 

 

 

 

 
 

Napoje alkoholowe i 
ciecze  
>25 % alkoholu 

 

 

  

ZAKAZANE! 
PROSIMY NIE 
WYSYŁAĆ ZA 

POŚREDNICTWEM 
FIRMY POSTNL 

ZAKAZANE! 
PROSIMY NIE 
WYSYŁAĆ ZA 

POŚREDNICTWE
M FIRMY POSTNL 

OK! 
Por. wytyczne 

umieszczone w 
rozdziale 2 

ZAKAZANE! 
PROSIMY NIE 
WYSYŁAĆ ZA 

POŚREDNICTWEM 
FIRMY POSTNL 

OK! 
Brak 

szczególnych 
wytycznych 

OK! 
Brak 

szczególnych 
wytycznych 

ZAKAZANE! 
PROSIMY NIE 
WYSYŁAĆ ZA 

POŚREDNICTWE
M FIRMY POSTNL 
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Napoje alkoholowe i 
ciecze 
< 25 % alkoholu 
 
Opakowanie musi 
wytrzymać test na 
upadek z wysokości 
1.2 metra 

 

 

 

Informacje 

uzupełniające: 

Każde opakowanie musi 
posiadać etykietę o 
wymiarach co najmniej 5 x 
5 cm. 
 

 

 

Lakier do paznokci 

 

 

  

Żel do paznokci 
(nie uznawany za 
niebezpieczny 
zgodnie z MSDS) 

 

 

 

 
 

Perfumy 

 

 

 

 
 

Dozowniki aerozoli 
(nietoksyczne) 

 

 

 

  

Magnesy 

 
Maksymalna siła pola magnetycznego 
wystarczająca do odchylenia kompasu powyżej 2 
stopni z odległości 2.1 metra z dowolnego 
punktu na powierzchni złożonej paczki. Siła pola 
magnetycznego kompasu, który jest w stanie 
odchylić się 2 stopnie, wynosi 0,418 A/m 
(0,00525 gauss). 

 

OK! 
Brak 

szczególnych 
wytycznych 

Towary 
niebezpieczne por. 

wytyczne 
umieszczone w 

rozdziale 4 

OK! 
Brak 

szczególnych 
wytycznych 

Towary 
niebezpieczne 
por. wytyczne 

umieszczone w 
rozdziale 4 

Towary 
niebezpieczne por. 

wytyczne 
umieszczone w 

rozdziale 4 

ZAKAZANE! 
PROSIMY NIE 
WYSYŁAĆ ZA 

POŚREDNICTWEM  
FIRMY  POSTNL 
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5wMWT4K_QAhVDbRQKHZTBDAUQjRwIBw&url=http://www.ukrainegiftdelivery.com/ukrainian-gift-perfumes-s/7.htm&bvm=bv.139250283,bs.2,d.d2s&psig=AFQjCNG6vBeDAKHfW0zv9hzzCnuKlEK66g&ust=1479470709619035
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2. Zwykła sieć - baterie litowe lub  
ogniwa dozwolone w urządzeniach  

 

Dotyczy 

 
Wszystkich destnacji obsługiwanych przez firmę PostNL drogą lotniczą lub transportem towarowym  

Typy baterii lub ogniw dozwolonych w urządzeniach 

 
Litowo-jonowe (maksymalna pojemność 
watt/godzina) 

• Ogniwo – max. 20 Wh   

• Baterie – max. 100 Wh 

 
Litowo-metalowe (maksymalna zawartość litu) 

• Ogniwo – max. 1 gram   

• Baterie – max. 2 gramy 

Wymagania dotyczące jakości 

 
Każde ogniwo lub bateria to typ spełniający wymagania każdego testu z Podręcznika testów i kryteriów ONZ (UN 
Manual of Tests and Criteria), części III, podrozdziału 38.3. W razie konieczności wymagane jest wysłanie raportu z 
testu. Ogniwa i bateria muszą być wyprodukowane zgodnie z programem zarządzania jakością, opisanym w punkcie 
3.9.2.6 lit. e) regulacji DGR stowarzyszenia IATA. 
Pojemność watogodzin musi być oznaczona na zewnętrznej stronie opakowania baterii, za wyjątkiem baterii 
wyprodukowanych przed styczniem 2009 roku. 

 

Wymagania dotyczące paczki 

 

• Baterie/ogniwa muszą być włączone do urządzenia  

• Maksymalnie 4 ogniwa lub 2 baterie w każdym pojedynczym opakowaniu 
Bateria/ogniwo nie musi być dołączone do urządzenia, jednakże bateria litowa musi być właściwie 
zainstalowana i umieszczona w opakowaniu baterii danego urządzenia, a jej moc musi być przeznaczona do 
zasilania konkretnego urządzenia, w którym jest zainstalowana.  

• Jeśli bateria/ogniwo jest dołączone do urządzenia, bardzo ważne jest, aby urządzenie przypadkowo nie 
aktywowało się podczas transportu. 

• Dla opakowań, których masa nie przekracza 5 kilogramów (max. 2 kilogramy na opakowanie 

• Baterie nie mogą być podatne na przegrzanie lub zwarcie 

• Przesyłka musi być umieszczona w mocnym i sztywnym opakowaniu zewnętrznym, wyprodukowanym z 
odpowiedniego materiału, odpowiedniej wytrzymałości i wersji wykonania, z uwzględnieniem pojemności 
opakowania i jego przeznaczenia, jeśli urządzenie, w którym bateria się znajduje, nie zapewnia jej 
odpowiedniej ochrony 

 
Poniższe produkty uznawane są za pakowane luzem baterie/ogniwa, lub baterie/ogniwa poza urządzeniem, a 
które muszą być przygotowane i zapakowane zgodnie z opisem umieszczonym w rozdziale 3: 

• Powerbanki / zestawy baterii 

• Opakowanie z urządzeniem zawierającym w środku baterię litową, również baterię zapasową 

 

Przesyłki niemożliwe do doręczenia 

 
Przesyłkę, której nie można doręczyć odbiorcy, można zwrócić klientowi. Potencjalne możliwości prosimy ustalić z 
przedstawicielem handlowym. 
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVl-if7azQAhUHNhoKHVrRCyUQjRwIBw&url=http://www.postnl.com/&bvm=bv.138493631,d.d2s&psig=AFQjCNHiJGg1jADDZsb7vgVG6LLRTb8n-w&ust=1479371082073812
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3. Sieć towarów niebezpiecznych -               
Baterie litowe lub ogniwa  
z urządzeniem lub pakowane luzem 

 

Dotyczy 

 
Ograniczone destynacje obsługiwane przez firmę PostNL wyłącznie przy zastosowaniu transportu towarowego 

 

Typy baterii lub ogniw dozwolonych poza urządzeniami  

 
Litowo-jonowe (maksymalna pojemność 
watt/godzina) 

• Ogniwo – max. 20 Wh   

• Baterie – max. 100 Wh 

 
Litowo-metalowe (maksymalna zawartość litu) 

• Ogniwo – max. 1 gram   

• Baterie – max. 2 gramy 

Wymagania dotyczące jakości 

 
Każde ogniwo lub bateria to typ spełniający wymagania każdego testu z Podręcznika testów i kryteriów ONZ (UN 
Manual of Tests and Criteria), części III, podrozdziału 38.3. W razie konieczności wymagane jest wysłanie raportu z 
testu. Ogniwa i bateria muszą być wyprodukowane zgodnie z programem zarządzania jakością, opisanym w punkcie 
3.9.2.6 lit. e) regulacji DGR stowarzyszenia IATA. 
Pojemność watogodzin musi być oznaczona na zewnętrznej stronie opakowania baterii, za wyjątkiem baterii 
wyprodukowanych przed styczniem 2009 roku. 

 

Maksymalnie na opakowanie 

 
Pakowane luzem baterie/ogniwa: 
 
Litowo-jonowe             Litowo-metalowe 
Zawartość Litowo-jonowe 

ogniwa lub baterie o 
pojemności 2,7 Wh 
lub mniejszej  

Litowo-jonowe 
ogniwa o 
pojemności powyżej 
2,7 Wh, 
maksymalnie 20 Wh 

Litowo-jonowe 
baterie o 
pojemności powyżej 
2,7 Wh, 
maksymalnie 100 
Wh 

 
Zawartość Litowo-metalowe 

ogniwa lub baterie o 
zawartości litu 
równym lub 
mniejszym 0,3 g 

Litowo-metalowe 
ogniwa o zawartości 
litu powyżej 0,3 g, 
maksymalnie 1 g 

Litowo-metalowe 
baterie o zawartości 
litu powyżej 0,3 g, 
maksymalnie 2 g 

Maksymalna ilość 
ogniw/baterii na 
opakowanie 

Bez ograniczeń 8 ogniw 2 baterie Maksymalna ilość 
ogniw/baterii na 
opakowanie 

Bez ograniczeń 8 ogniw 2 baterie 

Maksymalna ilość 
(masa) NETTO na 
opakowanie 

2 kg Niedostępne Niedostępne Maksymalna ilość 
(masa) NETTO na 
opakowanie 

2 kg Niedostępne Niedostępne 

 
 

 

 

 

 
 
 
Baterie/ogniwa z urządzeniem: 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVl-if7azQAhUHNhoKHVrRCyUQjRwIBw&url=http://www.postnl.com/&bvm=bv.138493631,d.d2s&psig=AFQjCNHiJGg1jADDZsb7vgVG6LLRTb8n-w&ust=1479371082073812
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Liczba ogniw lub baterii w żadnym opakowaniu nie może przekroczyć adekwatnej ilości potrzebnej do pracy 

urządzenia, plus dwie baterie/ogniwa zapasowe 

Baterie nie mogą być podatne na przegrzanie lub zwarcie 

Poniższe produkty uznawane są za pakowane luzem baterie/ogniwa, lub baterie/ogniwa poza urządzeniem, i muszą 
być przygotowane i zapakowane zgodnie z opisem umieszczonym w poniższym rozdziale: 

• Powerbanki / zestawy baterii 

• Opakowanie z urządzeniem zawierającym w środku baterię litową, również baterię zapasową 

Destynacje, w których baterie litowe lub ogniwa mogą spełnić powyższe wymogi 

 

Austria, Belgia, Republika Czeska*, Dania, Francja, Węgry, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, 

Polska, Portugalia, Słowacja, kontynentalna część terytorium Hiszpanii**, Szwajcaria 

 

Hiszpania z wyjątkiem Balearów i Wysp Kanaryjskich (zakres kodów pocztowych 38000-38999, 07000-07999 oraz 

35000-35999) 

Szwecja z wyjątkiem wyspy Gotlandii (zakres kodów pocztowych 62000-62999) 

Francja z wyjątkiem wysp (zakres kodów pocztowych 97100 –97999 oraz 98600-98999) 

 

*Republika Czeska nie przyjmuje materiałów od firmy PostNL z opcją śledzenia paczki (PostNL Packet Tracked)  

**Szwecja nie przyjmuje zarejestrowanych materiałów firmy PostNL (PostNL Registered) 

 

Opakowania 

 

Produkty muszą być umieszczone w mocnym opakowaniu wewnętrznym, które całkowicie zakrywa ogniwo/baterię, 

następnie zaś w mocnym i sztywnym opakowaniu zewnętrznym. 

 

Opakowanie musi wytrzymać test upadku z wysokości 1.2 metra, w dowolnym kierunku, bez: 

• uszkodzenia ogniwa lub baterii zawartych w opakowaniu 

• przesunięcia zawartości, które potencjalnie umożliwiłoby kontakt poszczególnych baterii (lub ogniw) 

• uwolnienia zawartości 

 

Przed wysyłką pierwszej paczki opakowanie musi zostać zatwierdzone przez Państwa przedstawiciela handlowego 

 

Oznaczenie opakowania 

 

Każde opakowanie musi posiadać etykietę Manipulacja baterią litowo-jonową / litowo-metalową a na etykiecie 

musi być podany numer telefonu. Minimalny wymiar etykiety 10,5 x 7,4 cm.  

Litowo-jonowe        Litowo-metalowe 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVl-if7azQAhUHNhoKHVrRCyUQjRwIBw&url=http://www.postnl.com/&bvm=bv.138493631,d.d2s&psig=AFQjCNHiJGg1jADDZsb7vgVG6LLRTb8n-w&ust=1479371082073812
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Proszę uwzględnić fakt, iż powyższe etykiety obowiązują do 31. 12. 2017. Etykiety na kolejnej stronie mogą 

być stosowane i obowiązują od 1. 1. 2018. 

 

Litowo-jonowe  obowiązkowe od 1. 1. 2018    Litowo-metalowe obowiązkowe od 1. 1. 

2018                                                                                  

Baterie pakowane luzem      Baterie pakowane luzem 

 

Pakowane z urządzeniem     Pakowane z urządzeniem 

 
Jeśli opakowanie zawiera ogniwa litowe lub baterie, które posiadają różna klasyfikację numerów UN, wszystkie 
odpowiednie numery UN muszą być podane na jednej lub więcej etykietach. 

 

Miejsce przekazania i przetwarzania 

Szczegółowe informacje dostępne są telefonicznie Szczegółowe informacje dostępne są telefonicznie 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ TELEFONICZNIE Szczegółowe informacje dostępne są telefonicznie 

UWAGA! 

W PRZYPADKU USZKODZENIA 

BATERIA LITOWO-JONOWA 

W PRZYPADKU USZKODZENIA 
PROSIMY NIE ŁADOWAĆ ANI NIE 

PRZEWOZIĆ PACZKI 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ TELEFONICZNIE 

UWAGA! 

W PRZYPADKU USZKODZENIA 

BATERIA METALOWA-JONOWA 

W PRZYPADKU USZKODZENIA 
PROSIMY NIE ŁADOWAĆ ANI NIE 

PRZEWOZIĆ PACZKI SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ TELEFONICZNIE 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVl-if7azQAhUHNhoKHVrRCyUQjRwIBw&url=http://www.postnl.com/&bvm=bv.138493631,d.d2s&psig=AFQjCNHiJGg1jADDZsb7vgVG6LLRTb8n-w&ust=1479371082073812
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Towary powinny być wysłane do punktu przetwarzania firmy PostNL: 

POSTNL  
c/o dnata  
Warehouse Section 6c 
Pelikaanweg 1 
1118 DT Schiphol 
Holandia 

 

Przesyłki niemożliwe do doręczenia 

 
Paczka, której nie można doręczyć odbiorcy, NIE ZOSTANIE zwrócona klientowi, lecz zostanie zutylizowana przez 
firmę PostNL. 
  

Czas przewozu 

 
W przeciwieństwie do naszej usługi Priority czas transportu jest dłuższy średnio o 4 dni robocze, w zależności od 
destynacji 

 

Za prawidłowy sposób zapakowania towaru odpowiada nadawca. Firma PostNL 

będzie przeprowadzać wyrywkowe kontrole.  Towar zostanie odrzucony, jeśli 

nie będzie zapakowany w odpowiedni sposób. Firma PostNL poinformuje 

nadawcę, odrzucony towar będzie zmuszona zutylizować z przyczyn 

bezpieczeństwa, bez wyjątku i uprzedzenia.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVl-if7azQAhUHNhoKHVrRCyUQjRwIBw&url=http://www.postnl.com/&bvm=bv.138493631,d.d2s&psig=AFQjCNHiJGg1jADDZsb7vgVG6LLRTb8n-w&ust=1479371082073812
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4. Sieć towarów niebezpiecznych – dozowniki 
aerozolowe,  

perfumy i lakiery do paznokci 
 

 

 

 

 

  

Dotyczy 

 
Ograniczone destynacje obsługiwane przez firmę PostNL wyłącznie przy zastosowaniu transportu towarowego 

 

Dozwolone typy 

 
Dozowniki aerozolowe dla celów ochrony 
osobistej lub celów medycznych, z 
uwzględnieniem dezodorantów, sprayów do 
ciała, do  włosów, kremów do golenia i 
depilacji, medycznych aerozoli 
przeznaczonych do ochrony lub leczenia, jak 
np. spraye przeciw pchłom itd., które NIE 
ZAWIERAJĄ żadnych substancji 
toksycznych. 
 
Wszystkie pozostałe dozowniki aerozolowe, z 
uwzględnieniem tych, które zawierają farby i 
lakiery do aplikacji natryskowej, 
rozpuszczalniki, odświeżacze powietrze oraz 
środki do czyszczenia piekarników, są 
zakazane. 

Niedostępne Niedostępne 

Maksymalnie na opakowanie 

 
2 dozowniki aerozolowe, każdy o pojemności 

max. 50 ml 

 
4 x 150 ml = 600 ml 

 
15 ml lub 3 butelki  

Destynacje 

 

 

Austria, Belgia, Republika Czeska, Dania, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, 

Polska, Portugalia, Słowacja, kontynentalna część terytorium Hiszpanii, Szwajcaria 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVl-if7azQAhUHNhoKHVrRCyUQjRwIBw&url=http://www.postnl.com/&bvm=bv.138493631,d.d2s&psig=AFQjCNHiJGg1jADDZsb7vgVG6LLRTb8n-w&ust=1479371082073812
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Hiszpania za wyjątkiem Balearów i Wysp Kanaryjskich (zakres kodów pocztowych 38000-38999, 07000-07999 oraz 

35000-35999) 

Francja z wyjątkiem wysp (zakres kodów pocztowych 97100 –97999 oraz 98600-98999) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opakowania 

 

Zawory muszą być zabezpieczone osłoną lub 

w inny sposób, celem uniknięcia 

niepożądanego uwolnienia zawartości 

podczas transportu.  

 

Produkty muszą być umieszczone w mocnym 

opakowaniu wewnętrznym, które całkowicie 

dozowniki aerozolowe, następnie zaś w 

mocnym i sztywnym opakowaniu 

zewnętrznym. 

 

Opakowanie musi wytrzymać test upadku z 

wysokości 1.2 metra, w dowolnym kierunku, 

bez: 

• uszkodzenia aerozolu 

• przesunięcia zawartości, które 

potencjalnie umożliwiłoby kontakt 

poszczególnych dozowników 

aerozolowych 

• uwolnienia zawartości 

 

Przed wysyłką pierwszej paczki opakowanie 

musi zostać zatwierdzone przez Państwa 

przedstawiciela handlowego 

 

 

Produkty muszą być umieszczone w opakowaniu wewnętrznym, 

które całkowicie zakrywa flakon z perfumem, następnie zaś w 

mocnym i sztywnym opakowaniu zewnętrznym.  

 

Opakowanie musi wytrzymać test upadku z wysokości 1.2 metra, w 

dowolnym kierunku, bez: 

• uszkodzenie flakonu 

• przesunięcia zawartości, które potencjalnie umożliwiłoby 

kontakt poszczególnych flakonów 

• uwolnienia zawartości 

 

Przed wysyłką pierwszej paczki opakowanie musi zostać 

zatwierdzone przez Państwa przedstawiciela handlowego 

Oznaczenie 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVl-if7azQAhUHNhoKHVrRCyUQjRwIBw&url=http://www.postnl.com/&bvm=bv.138493631,d.d2s&psig=AFQjCNHiJGg1jADDZsb7vgVG6LLRTb8n-w&ust=1479371082073812
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Każde opakowanie musi posiadać etykietę Ograniczona ilość, umieszczoną obok adresu. Minimalny wymiar etykiety 

5 x 5 cm, maksymalny 10 x 10 cm. Każde opakowanie musi zawierać również etykietę „Tym końcem w górę” celem 

oznaczenia kierunku paczki i zapewnienia jej właściwego ułożenia w pozycji pionowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Miejsce przekazania i przetwarzania 

 

Towary powinny być wysłane do punktu przetwarzania firmy PostNL:  

POSTNL  
c/o dnata  
Warehouse Section 6c 
Pelikaanweg 1 
1118 DT Schiphol 
Holandia 

 

Przesyłki niemożliwe do doręczenia 

 
Paczka, której nie można doręczyć odbiorcy, NIE ZOSTANIE zwrócona klientowi, lecz zostanie zutylizowana przez 
firmę PostNL. 
  

Czas przewozu 

 
W przeciwieństwie do naszej usługi Priority czas transportu jest dłuższy średnio o 4 dni robocze, w zależności od 
destynacji 
 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVl-if7azQAhUHNhoKHVrRCyUQjRwIBw&url=http://www.postnl.com/&bvm=bv.138493631,d.d2s&psig=AFQjCNHiJGg1jADDZsb7vgVG6LLRTb8n-w&ust=1479371082073812
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVl-if7azQAhUHNhoKHVrRCyUQjRwIBw&url=http://www.postnl.com/&bvm=bv.138493631,d.d2s&psig=AFQjCNHiJGg1jADDZsb7vgVG6LLRTb8n-w&ust=1479371082073812
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5. Aneks I - przykłady zakazanych rodzajów 
    broni 

 

Obowiązuje zakaz przewozu broni uznawanej za zakazaną, przeznaczoną do zabijania lub 

zadawania poważnych obrażeń.  

Poniżej znajdują się przykłady produktów nieuznawanych za broń zakazaną.  

 

• Broń palna 

                 
 

 

• Broń alarmowa 

                
 

 

 

• Atrapy broni 

                 
 

 

• Amunicja 

                 
Długość wiązki: 635 nm 

 

Konstrukcja: Mosiądz 

 
Praca: Złożona/rozłożona 
osłona 

Typ: Widoczny czerwony 
laser 

Zasilanie: 5 mW Magazynek: Pistolet 

Kolor punktu czerwony Materiał 100% mosiądz Bateria: 3 x LR41 

Training Bore Sight 
9MM with 50ms Delay 

15 minut 

Wielkość punktu  

1 .Oj±@25yards 

5–100 yardów (4,5–91,5 m) 

Poznaj produkty, bez których nasi ludzie nie mogą żyć 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVl-if7azQAhUHNhoKHVrRCyUQjRwIBw&url=http://www.postnl.com/&bvm=bv.138493631,d.d2s&psig=AFQjCNHiJGg1jADDZsb7vgVG6LLRTb8n-w&ust=1479371082073812
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• Broń ogłuszająca / paralizator 

                

• Gaz pieprzowy 

                 
 

 

• Noże  

                   

   
 

• Pałki - nunczaki 

              
 

 

• Shuriken Ninja Stars – kastety – shuriken Ninja Fidget Spinners 

           

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVl-if7azQAhUHNhoKHVrRCyUQjRwIBw&url=http://www.postnl.com/&bvm=bv.138493631,d.d2s&psig=AFQjCNHiJGg1jADDZsb7vgVG6LLRTb8n-w&ust=1479371082073812
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• Pazury na rękę/nogę 

                        

• Katapulty 

            
 

 

W przypadku wysyłki powyższych typów towarów firma PostNL lub organy celne 

zarekwirują towary i zutylizują.  

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVl-if7azQAhUHNhoKHVrRCyUQjRwIBw&url=http://www.postnl.com/&bvm=bv.138493631,d.d2s&psig=AFQjCNHiJGg1jADDZsb7vgVG6LLRTb8n-w&ust=1479371082073812
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