
Artykuły niedozwolone i ograniczenia dotyczące usług 
 

Wymienionych poniżej artykułów nie wolno wysyłać zarówno w usługach krajowych jak i 
międzynarodowych: 

 

 artykuły o wyjątkowej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto      
 i srebro); 
 bagaż bez właściciela (za wyjątkiem nadanego do wybranych krajów za pośrednictwem 

uczestniczących punktów Mail Boxes, etc.); 

 biżuteria lub zegarki na rękę (oprócz sztucznej biżuterii i niskiej klasy zegarków)               
 wartości przekraczającej 500 USD lub równowartości tej kwoty w lokalnej walucie1; 
 broń palna; 
 futra; 
 kość słoniowa i wykonane z niej wyroby; 
 materiały pornograficzne; 
 napoje alkoholowe; 
 nasiona; 
 pieniądze, papiery wartościowe, takie jak czeki, weksle, obligacje, książeczki 

oszczędnościowe, bony skarbowe, akcje oraz inne dokumenty, takie jak przedpłacone 
karty (pre-paid); 

 rośliny; 
 rzeczy osobiste (za wyjątkiem przesyłek do USA ze wszystkich miejsc oraz do wybranych 

krajów za pośrednictwem uczestniczących punktów Mail Boxes, etc.); 

 skóry zwierząt (nieudomowionych); 
 towary / materiały niebezpieczne (zgodne z przepisami IATA odnośnie usług Express i 

Expendided oraz przepisami ADR odnośnie usług Standard); 
 towary nietrwałe; 

 tytoń i produkty tytoniowe; 
 żywe zwierzęta. 

 
Rzeczy osobiste to przedmioty należące do nadawcy, przeznaczone do jego osobistego 

użytku i posiadane od co najmniej sześciu miesięcy. Dokładna definicja rzeczy osobistych (znajdująca 
się w odpowiednich przepisach celnych) różni się w zależności od kraju. Dodatkowe informacje można 

znaleźć na stronie www.ups.com. 

 
Bagaż bez właściciela oznacza walizki, teczki, torby, plecaki, aktówki i inne podobne 

przedmioty, niezależnie od ich zawartości (tego typu przedmioty mogą być wysyłane puste, nie 
zamknięte i prawidłowo zapakowane zgodnie ze wskazówkami UPS). 
 
Niedozwolone są również: 

 towary przewożone z zastosowaniem karnetu ATA oraz inne towary czasowo importowane i 
eksportowane; 

 towary przewożone z zaświadczeniami FCR, FCT i CAD (płatność za pobraniem); 
 przesyłki z wewnętrznymi wadami, które ze względu na swój charakter mogą zabrudzić, 

niekorzystnie wpłynąć lub uszkodzić osoby, towary lub urządzenia; 
 towary, których przewóz jest prawnie zabroniony w kraju pochodzenia, tranzytu lub 

przeznaczenia (np. kość słoniowa i wykonane z niej wyroby); 
 pentowary podlegające akcyzie (np. alkohol), lub które wymagają specjalnych urządzeń, 

środków bezpieczeństwa lub zezwoleń. Zgodnie z prawem właściwym pewne towary mogą 
być przewożone wyłącznie w określonych warunkach, a niektóre nie mogą być 
transportowane drogą powietrzną (np. ciecze w pojemnikach szklanych). 

                                                 
1 Sztuczna biżuteria i niskiej klasy zegarki na rękę, biżuteria i zegarki, których cena detaliczna jest niższa niż 150 USD za sztukę i które 

nie zawierają metali i/lub kamieni szlachetnych 

http://www.ups.com/

