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Przepisy bezpieczeństwa w pasaŜerskim ruchu lotniczym 

Przekazujemy Państwu listę przedmiotów dopuszczonych oraz zabronionych do przewozu w transporcie 
lotniczym. Lista ma charakter otwarty i skupia się przede wszystkim na ograniczeniach wynikających z 
przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego. PoniŜsza lista ma charakter wyłącznie informacyjny i jej 
celem jest ułatwienie pasaŜerom sprawnego odbycia podróŜy, poprzez udostępnienie informacji na temat 
przedmiotów mogących budzić zastrzeŜenia ze strony operatorów kontroli bezpieczeństwa na lotniskach. 
Prosimy pamiętać, Ŝe operator kontroli bezpieczeństwa, kaŜdorazowo bazując na przepisach prawnych, 
dokonuje samodzielnej decyzji o dopuszczeniu przedmiotu na pokład statku powietrznego w oparciu o takie 
przesłanki, jak rodzaj przedmiotu i materiał z jakiego został wykonany, a takŜe analizując zachowanie 
pasaŜera. Przedmioty mogące budzić wątpliwość operatorów kontroli bezpieczeństwa prosimy 
umieszczać w bagaŜu rejestrowanym. PoniŜej przedstawiamy kilka ogólnych uwag odnośnie zasad 
przewozu przedmiotów w transporcie lotniczym.  

• Płyny, Ŝele i aerozole  
• Leki 
• śywność 
• Sprzęt elektroniczny oraz odzieŜ wierzchnia  

 UWAGA! Uprzejmie informujemy, Ŝe operator kontroli bezpieczeństwa ma prawo zaŜądać usunięcia z 
bagaŜu kabinowego oraz z bagaŜu rejestrowanego kaŜdego przedmiotu wzbudzającego jego wątpliwość w 
zakresie spełnienia wymogów ochrony w lotnictwie cywilnym. PoniŜsza lista ma charakter jedynie poglądowy 
i jej celem jest ułatwienie pasaŜerom podróŜy. Równocześnie pragniemy zwrócić uwagę, Ŝe niezaleŜnie od 
poniŜszej listy mają zastosowanie przepisy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych oraz odpowiednie 
ograniczenia celne i sanitarne. 

Płyny, Ŝele i aerozole  

PasaŜerom zezwala się na przenoszenie płynów, Ŝeli i aerozoli przez Punkt Kontroli Bezpieczeństwa z 
załoŜeniem, Ŝe są one umieszczone w pojemnikach o objętości 100 ml/100 g lub mniejszych i wszystkie 
pojemniki mieszczą się w jednej, przezroczystej, zamykanej torebce plastikowej o objętości nie 
przekraczającej jednego litra.  

Sposób ułoŜenia pojemników w torbie na zdjęciu. Jeden pasaŜer moŜe przenieść jedną torebkę. 

 

Uwaga: jeŜeli pojemnik nie posiada fabrycznego oznaczenia pojemności, moŜe być potraktowany jako 
przekraczający 100ml i nie dopuszczony do wniesienia na pokład statku powietrznego. 
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Leki 

Leki w płynie moŜliwe są do transportu w bagaŜu kabinowym pod warunkiem, Ŝe są niezbędne dla pasaŜera 
podczas podróŜy. Operator kontroli bezpieczeństwa moŜe prosić o potwierdzenie autentyczności danego 
lekarstwa. Ponadto nie muszą być umieszczane w plastikowej torebce. PasaŜer podchodząc do kontroli 
bezpieczeństwa osobiście powiadamia funkcjonariuszy o ww. lekarstwach nie czekając na efekt kontroli.  
JeŜeli jest to moŜliwe, pasaŜerowie powinni posiadać dokumentację odnośnie przyjmowanych leków 
( zaświadczenie od lekarza). W celu przyspieszenia procesu kontroli pasaŜerowie powinni 
przekazywać wszelkie płyny, Ŝele i aerozole z bagaŜu kabinowego oddzielnie do kontroli 
bezpieczeństwa, np. umieszczając je w osobnym pojemniku podczas zbliŜania się do urządzenia 
rentgenowskiego do prześwietlania bagaŜy.  

śywność 

Produkty w stanie stałym, takie jak czekolada, kanapki, warzywa i owoce są dozwolone w dowolnych 
ilościach (z zastrzeŜeniem przepisów celnych). śywność w płynie, taka jak jogurty, kremy, dŜemy i 
galaretki, podlega ograniczeniom objętości pojemnika do 100 ml i pojemniki te muszą się mieścić w 1-
litrowej plastikowej torebce. JeŜeli planują Państwo zabrać wraz z Ŝywnością przybory kuchenne, noŜe oraz 
wszelkie inne ostro zakończone przedmioty prosimy spakować do bagaŜu rejestrowanego. JeŜeli podróŜują 
Państwo do innego kraju, przed wyjazdem polecamy sprawdzić u linii lotniczych obowiązujące uregulowania 
w tym zakresie, jako Ŝe mogą w danych krajach istnieć inne ograniczenia, co moŜe być istotne przy 
planowaniu podróŜy powrotnej.  

Sprzęt elektroniczny oraz odzieŜ wierzchnia 

Zgodnie z unijnymi regulacjami z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego sprzęt elektroniczny (laptopy, kamery) 
oraz odzieŜ wierzchnia muszą zostać skontrolowane jako oddzielna sztuka bagaŜu. W związku z tym, 
zbliŜając się do punktu kontroli bezpieczeństwa prosimy o wyjęcie wszelkiej elektroniki z bagaŜu kabinowego 
i przekazanie jej oddzielnie do kontroli. Identycznie prosimy postąpić w przypadku posiadania na sobie 
odzieŜy wierzchniej (kurtki, płaszcza, marynarki). 

Przedmioty dozwolone oraz zabronione do transportu lotniczego 

Przybory toaletowe oraz leki Broń spiczasta i z ostrzem oraz inne przedmioty penetrujące 

śywność i napoje Broń uŜywana w sztukach walki 

Artykuły medyczne Inna broń 

Urządzenia elektroniczne Sprzęt sportowy (tępe narzędzia ) 

Narzędzia, noŜe i noŜyczki Sprzęt biwakowy 

Substancje wybuchowe i 
łatwopalne 

Urządzenia emitujące ciepło 

Substancje chemiczne i 
toksyczne 

Przedmioty o które najczęściej pytają pasaŜerowie 

Pistolety, broń palna i inne jej 
rodzaje 

 

Tabele dla grup przedmiotów podano poniŜej. Przedmioty obejmujące broń wszelkiego rodzaju podano 
razem. 
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Przybory toaletowe oraz leki Kabinowy Rejestrowany 
Brzytwy, Odsłonięte golarki i ostrza (z wyjątkiem zabezpieczonych lub 
jednorazowych maszynek do golenia z ostrzami zamkniętymi w osłonce), 
Ŝyletki luzem, 

Nie Tak 

CąŜki do paznokci i skórek, pilnik do paznokci, maszynki do golenia, w 
tym jednorazowe. Stanik z wypełnieniem Ŝelowym lub podobne protezy 

Tak Tak 

Krople do oczu. Roztwór soli fizjologicznej, płyn do soczewek 
kontaktowych  

Tak* Tak 

Leki zawierające alkohol (poniŜej 70%) - lekarstwa w płynie niezbędne 
podczas podróŜy dostępne bez recepty zwolnione są z ograniczeń. 
PasaŜer moŜe być poproszony o potwierdzenie ich autentyczności, 
przewóz płynów z zawartością alkoholu powyŜej 70% jest całkowicie 
zabroniony 

Tak, w 
pojemniku 100 

ml lub 
mniejszym 

Tak** 

Mascara w płynie - mascara w postaci stałej w bagaŜu kabinowym nie 
podlega ograniczeniom ilościowym. Mydło w płynie - mydło w postaci 
stałej w bagaŜu kabinowym nie podlega ograniczeniom 
ilościowym/objętościowym. Kulki do kąpieli, olejki do kąpieli, substancje 
nawilŜające, lakier do paznokci i płyn do zmywania paznokci (z wyjątkiem 
oznaczonych: łatwopalne). Pasta do zębów, płyn do płukania ust -  
proszek do zębów w bagaŜu kabinowym nie podlega ograniczeniom 
ilościowym/objętościowym. Odplamiacze, wykluczając odplamiacze które 
zawierają zabronione substancje, np. chlor. Płyn przeciwko owadom, 
wykluczając płyny,  które zawierają substancje toksyczne.  

Tak, w 
pojemniku 100 

ml lub 
mniejszym 

Tak 

Ogólnodostępne (bez recepty) leki zawierające płyny i Ŝele jak syrop na 
kaszel, pigułki powlekane Ŝelem, spray udroŜniający górne drogi 
oddechowe, odŜywcze produkty homeopatyczne zawierające Ŝel, itp. Woda 
utleniona (3% nadtlenek wodoru) dostępna w aptekach do przemywania 
ran Uwaga: lekarstwa w płynie niezbędne podczas podróŜy, dostępne 
bez recepty zwolnione są z ograniczeń. PasaŜer moŜe być poproszony o 
potwierdzenie ich autentyczności. 

Tak, w 
pojemniku 100 

ml lub 
mniejszym 

Tak 

Perfumy, woda kolońska. Dezodoranty Ŝelowe lub w aerozolu -  
dezodoranty w postaci stałej lub proszkowej w bagaŜu kabinowym nie 
podlegają ograniczeniom. Płyny do dezynfekcji, wykluczając wszystkie ze 
stęŜeniem alkoholu pow. 70% - przewóz płynów z zawartością alkoholu 
powyŜej 70% jest całkowicie zabroniony.   

Tak, w 
pojemniku 100 

ml lub 
mniejszym 

Tak 

Płynne błyszczyki i inne płyny do ust. śele lub balsamy do ust - szminki w 
postaci stałej w bagaŜu podręcznym nie podlegają ograniczeniom 
objętościowym. Płyny do demakijaŜu i toniki do czyszczenia twarzy. 
Podkłady do makijaŜu - podkłady z pudru lub w sztyfcie w bagaŜu 
kabinowym nie podlegają ograniczeniom ilościowym/objętościowym. 
Płyny do kąpieli (w Ŝelu lub w płynie). Szampony i odŜywki do włosów. 
Spraye w aerozolu, w butelkach lub puszkach. śel do układania włosów i 
spraye wszelkiego rodzaju (w tym aerozole). Wszystkie kremy i płyny 
kosmetyczne, w tym emulsje do opalania, nawilŜające, itp. - niektóre kremy 
mogą być traktowane jako niezbędne medykamenty i nie będą podlegać 
ograniczeniom dotyczącym objętości (maści na wysypkę i inne do 
pierwszej pomocy).   

Tak, w 
pojemniku 100 

ml lub 
mniejszym 

Tak 

* Uwaga: Przedmioty te są traktowane jako niezbędne leki 
ogólnodostępne. Są one dozwolone do przewozu w objętości większej niŜ 
100 ml w bagaŜu kabinowym. Płyn te naleŜy zgłosić osobno osobie 
wykonującej kontrole bezpieczeństwa. ** Uwaga: Dozwolony jest 
przewóz alkoholu w bagaŜu rejestrowanym, jeŜeli zawartość procentowa 
alkoholu nie przekracza 70%. 

Tak, w 
pojemniku 100 

ml lub 
mniejszym 

Tak 
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śywność i napoje Kabinowy Rejestrowany 
Alkohol i inne płynne produkty kupione w sklepach bezcłowych 
ulokowanych w strefach, do których dostęp mają wyłącznie pasaŜerowie z 
waŜnym biletem, najczęściej za linią kontroli bezpieczeństwa. śywność w 
postaci stałej, np. kanapki, mięso, owoce, warzywa, ciasta, ciastka, 
herbatniki, chrupki, sery, orzechy, batoniki zboŜowe, twarde cukierki nie 
podlegają ograniczeniom ilościowym/objętościowym. Ser twardy typu 
parmezan. śelatyna w proszku. Napoje zakupione po kontroli 
bezpieczeństwa 

Tak Tak 

Bita śmietana, budyń gotowy, galaretka gotowe, jogurt. Produkty 
spoŜywcze w puszkach lub słoikach, takie jak zupy, sosy, masło 
orzechowe, owoce, warzywa, galaretki, serki, przyprawy, konfitura do 
smarowania, czekolada do smarowania, miód, syrop klonowy. Ser "miękki" 
w opakowaniu próŜniowym. śelatyna i inne substancje spoŜywcze oparte 
na Ŝelach. śelowe odŜywki sportowe. Napoje, w tym woda i alkohole o 
zawartości alkoholu do 70%, przyniesione z domu lub zakupione przed 
punktem kontroli bezpieczeństwa w pojemnikach nie większych niŜ 100 
ml i w zamykanej torebce plastikowej o objętości 1 litra 

Tak, w 
pojemniku 100 

ml lub 
mniejszym 

Tak 

Napoje, w tym woda i alkohole o zawartości alkoholu do 70%, 
przyniesione z domu lub zakupione przed punktem kontroli 
bezpieczeństwa w pojemnikach większych niŜ 100 ml 

Nie Tak 

Uwaga: Lista przykładowych artykułów. NaleŜy porównać artykuł przeznaczony do przewozu z listą 
artykułów zabronionych. Wątpliwy artykuł naleŜy spakować do bagaŜu rejestrowanego. 

 

Artykuły medyczne Kabinowy Rejestrowany 
Aparat do leczenia bezdechu sennego typu CPAP - woda destylowana 
wykorzystywana przez urządzenie jest zwolniona z ograniczeń w przewozach 
płynów. Zaleca się, w celu ułatwienia procesu kontroli bezpieczeństwa, by 
pasaŜer posiadał przy sobie odpowiednią dokumentację 
medyczną………………………………………………………………………….                                                                                          
Leki na receptę -  płynne leki na receptę są zwolnione z ograniczeń 
objętościowych / ilościowych i mogą być przewoŜone w ilości większej niŜ 
100 ml, jeŜeli są niezbędne dla pasaŜera z przyczyn zdrowotnych podczas 
podróŜy. Leki te naleŜy zgłosić osobno osobie przeprowadzającej kontrolę 
bezpieczeństwa. W razie konieczności, pasaŜer musi być w stanie przedstawić 
dowód na autentyczność dopuszczonego płynu                      .                                   
Medyczny lub kliniczny termometr (jeden mały medyczny lub kliniczny 
termometr rtęciowy do osobistego uŜytku, w etui).                              . 
Strzykawki, igły podskórne do osobistego uŜytku w celach medycznych, jeŜeli 
igła jest osadzona w osłonie i pasaŜer posiada lek, którego zastosowanie 
wymaga strzykawki i igły podskórnej, i jeŜeli lek ten posiada oznakowanie 
przedstawiające jego nazwę oraz albo nazwę apteki, która wydała lek, albo 
nazwę producenta. 

Tak Tak 

Leki zawierające płyny i Ŝele takie jak syrop na kaszel, pigułki powlekane 
Ŝelem, spray udroŜniający górne drogi oddechowe, odŜywcze produkty 
homeopatyczne zawierające Ŝel itp. Uwaga: lekarstwa w płynie niezbędne 
podczas podróŜy dostępne bez recepty zwolnione są z ograniczeń. PasaŜer 
moŜe być poproszony o potwierdzenie ich autentyczności. 

Tak, w 
pojemniku 
100 ml lub 
mniejszym 

Tak 

Małe zasobniki z tlenem lub powietrzem dla celów medycznych (przepisane 
przez lekarza - zaświadczenie) 

Tak* Tak 

Medyczny defibrylator Tak* Tak* 
Termometry rtęciowe   
* Uwaga: Skonsultować się z przewoźnikiem w celu ustalenia szczegółowych warunków przewozu. 
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Urządzenia elektroniczne Kabinowy Rejestrowany 
Akcesoria do aparatów (bez ostrych zakończeń), Aparaty 
fotograficzne analogowe i cyfrowe*, Kamery*, Komputery 
typu laptop*, Odtwarzacze MP3, walkmany, przenośne 
odtwarzacze CD i DVD*, Pagery*, Telefony komórkowe*, 
Urządzenia GPS*, Urządzenia PDA* 

Tak Tak 

* Uwaga: Zaleca się umieszczanie przedmiotów delikatnych w bagaŜu kabinowym. Komputery 
przenośne oraz wszelkie pozostałe duŜe urządzenia elektryczne naleŜy wyjąć z bagaŜu kabinowego 
przed jego kontrolą bezpieczeństwa i przedłoŜyć operatorowi kontroli bezpieczeństwa. NaleŜy 
zasięgnąć informacji u przewoźnika w zakresie moŜliwości korzystania z tych przedmiotów w 
trakcie lotu. 
Narzędzia, noŜe i noŜyczki Kabinowy Rejestrowany 
Czekany, drobne narzędzia o ostrych końcach, jakikolwiek 
nóŜ, posiadający ostrze otwierające się automatycznie przy 
uŜyciu siły grawitacji, siły odśrodkowej, siły palców 
przyłoŜonej do przycisku, spręŜyny lub inne urządzenie 
umieszczone w lub przymocowane do rękojeści, noŜe 
spręŜynowe. Narzędzie uniwersalne, tzw. Multitool, noŜe, o 
długości ostrza powyŜej 6 cm, wykonane z metalu lub 
innych wystarczająco mocnych materiałów umoŜliwiających 
uŜycie ich jako broni, narzędzia robocze, które mogą być 
uŜyte jako broń spiczasta lub o ostrych krawędziach, np. 
wiertarki i wiertła, noŜe do cięcia, wszelkiego rodzaju piły, 
śrubokręty, łomy stalowe, młoty, szczypce (kleszcze), klucze 
francuskie/klucze nastawne, lampy lutownicze. Przecinak 
przegubowy do prętów, tasaki rzeźnicze, toporki. 

Nie Tak 

Elementy instalacji paliwowej, które były wypełnione 
paliwem. 

Nie Nie 

NoŜyczki o długości ostrza do 6 cm.  Tak Tak 
Substancje wybuchowe i łatwopalne Kabinowy Rejestrowany 
Detonatory, zapalniki i bezpieczniki, dynamit, fajerwerki, 
race oraz inne materiały pirotechniczne, farba w aerozolu, 
gaz i pojemniki z gazem  w duŜych ilościach, granaty 
wszelkiego rodzaju, materiały i urządzenia wybuchowe, miny 
oraz inne wojskowe materiały wybuchowe, napoje 
alkoholowe o mocy powyŜej 70 % objętości (140 % proof), 
palne paliwo płynne (p. benzyna, olej napędowy, paliwo do 
zapalniczek, alkohol, alkohol etylowy), płyny łatwopalne, w 
tym benzyna i metanol, pociski zapalające, spłonki, pociski 
wybuchające, petardy na zabawy okolicznościowe, proch 
czarny i bezdymny, repliki bądź imitacje materiałów lub 
urządzeń wybuchowych, spłonki, substancje stałe łatwopalne 
i substancje reaktywne, w tym magnez, podpałki, terpentyna i 
rozcieńczalnik do farb, zapałki inne niŜ zapałki bezpieczne. 

Nie Nie 

Wszystkie substancje chemiczne i toksyczne  

Przedmioty będące przedmiotem przemytu (napoje 
alkoholowe, środki finansowe przekraczające dozwolone 
limity, oraz wszelkie inne przedmioty, których posiadanie jest 
zabronione. 

Kabinowy         NIE Rejestrowany 
NIE 

Pistolety, broń palna i inne jej rodzaje Kabinowy Rejestrowany 
Amunicja, broń kulkowa, katapulty, kusze, pistolety startowe, 
pistolety i karabiny pneumatyczne i broń śrutowa, pistolety 

Nie Tak* 
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na śruby i gwoździe, pociski i naboje dymne, repliki i imitacje 
broni, miotacze harpunów i włóczni, urządzenia ogłuszające 
i poraŜające oraz do uboju zwierząt, wszelka broń palna, 
wyrzutnie rac, zabawki w kształcie broni, zapalniczki w 
kształcie broni palnej, części składowe broni palnej oprócz 
urządzeń optycznych 
* Uwaga: Broń palna, prawdziwa amunicja i naboje są całkowicie zabronione w bagaŜu kabinowym. 
Pewne elementy mogą być przewoŜone w bagaŜu rejestrowanym, jeŜeli są odpowiednio spakowane i 
za zgodą przewoźnika. Wszelka broń palna, amunicja i naboje muszą być zgłoszone przewoźnikowi 
w trakcie odprawy biletowej. Więcej szczegółowych informacji moŜna uzyskać od przewoźnika. 
Uwaga: Broń palna przewoŜona jako bagaŜ rejestrowany musi być rozładowana, spakowana w 
pojemnik o sztywnych ściankach i zgłoszona linii lotniczej przy odprawie biletowej. 
Broń spiczasta i z ostrzem oraz inne przedmioty 
penetrujące 

Kabinowy Rejestrowany 

Zestawy do szycia zawierające małe igły do szycia, widelce i 
łyŜki (plastikowe i metalowe bez ostrych zakończeń), agrafki 
do mocowania medali i agrafki na broszkach. 
*indywidualna ocena kontrolującego 

Tak* Tak 

Statyw do aparatu fotograficznego   *bez ostrych 
zakończeń 

Tak* Tak 

Cyfrowe termometry do mięsa z ostrymi zakończeniami, 
szpikulce do lodu, czekany, druty i szydełka do robótek, 
gwiazdki do rzucania, harpuny i włócznie, kije narciarskie, 
marszowe i wspinaczkowe, korkociągi, łyŜwy, maczety, 
Narzędzia robocze, które mogą być uŜyte jako broń spiczasta 
lub o ostrych krawędziach (itp. wiertarki i wiertła, noŜe do 
cięcia kartonów, noŜe uŜytkowe, wszelkiego rodzaju piły, 
śrubokręty, łomy stalowe, młoty, szczypce (kleszcze), klucze 
francuskie/klucze nastawne, lampy lutownicze, noŜe, w tym 
noŜe o przeznaczeniu obrzędowym, o długości ostrza 
powyŜej 6 cm, wykonane z metalu lub innych wystarczająco 
mocnych materiałów umoŜliwiających uŜycie ich jako broni, 
NoŜyczki o długości ostrzy powyŜej 6 cm, odsłonięte 
golarki i ostrza (z wyjątkiem zabezpieczonych lub 
jednorazowych maszynek do golenia z ostrzami zamkniętymi 
w osłonce), scyzoryki lub noŜe spręŜynowe o dowolnej 
długości ostrza, siekiery, topory, tasaki, skalpele, strzały i 
rzutki, szable, szpady i laski z ukrytą szpadą. 

Nie Tak 

Broń uŜywana w sztukach walki Kabinowy Rejestrowany 
KaŜda broń uŜywana w sztukach walki i inne 
podobne typy broni 

Nie Tak 

Inna broń Kabinowy Rejestrowany 
Dmuchawki, katapulty, kusze, paralizatory, parasole ze szpicem 
w rączce, proce i katapulty, przedmioty wyglądające jak broń, 
strzały i ostrza do kusz i innej broni, sprzączki podobne do 
broni, trzcinki z ukrytym ostrzem, urządzenia paraliŜujące. 

Nie Tak 

Uwaga: Posiadanie oraz wywóz białej broni realizowane jest w oparciu o ustawę z dnia 21 maja 1999 r. o 
broni i amunicji 
Sprzęt sportowy (tępe narzędzia ) Kabinowy Rejestrowany 
Butle płetwonurka Nie Tak** 
Czekany, deskorolki, kije bilardowe, kije do snookera i poola, kije 
golfowe, kije hokejowe, kije do gry w baseball i softball, kije do 
krykieta, kije do lacrosse’a, miecze, noŜe do nurkowania, noŜe 
myśliwskie, pałki sztywne i elastyczne, pierzchnie, rzutki do gry w 
Darts, wędki, wiosła. 

Nie Tak 
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** Uwaga: Przewoźnicy mogą wyrazić zgodę na przewóz przy spełnieniu określonych warunków i 
pustym zasobniku/pojemniku. 
Sprzęt biwakowy Kabinowy Rejestrowany 
Butle z propanem butanem, Palne płyny (kerosen, biały gaz, naftalina, ropa, 
itp.), Sprzęt zawierający płyn palny (wewnętrzne silniki spalinowe, itp.), 
Urządzenia wykorzystujące lub zawierające paliwo ciekłe (piecyki, latarnie). 

Nie Nie 

Toporki biwakowe / NoŜe myśliwskie Nie Tak* 
Urządzenia emitujące ciepło Kabinowy Rejestrowany 
Generatory tlenu niezbędne ze względów medycznych, latarki do 
nurkowania 

Tak* Tak 

Latarki gazowe, paliwo do zapalniczek, wkłady z paliwem, palne 
aerosole, płyny oznakowane jako palne, rozpałki, zapałki łatwo zapalne, 
zasobniki z gazem   

Nie Nie 

Zapalniczki w kształcie broni Nie Tak 
Zapalniczki-latarki, jednorazowe zapalniczki, zapalniczki typu Zippo, 
zapałki standardowe 

Tak Tak 

*Uwaga: Przewoźnicy mogą wyrazić zgodę na przewóz przy spełnieniu określonych warunków. 
NaleŜy sprawdzić u przewoźnika, czy dany przedmiot jest przez niego dopuszczony do przewozu. 

 

Przedmioty, o które najczęściej pytają pasaŜerowie  Kabinowy Rejestrowany 
Aparat fotograficzny, kamera video, baterie, buty na szpilkach, ciasta 
domowego wypieku, ciśnieniomierz, cukierki, Ŝelki, ciastka, chrupki, batony, 
chipsy, figurki pamiątkowe, ceramika, szkło, grzałka, harmonijka, małe 
instrumenty, insulina, glukometr, kostki rosołowe, laska do wspierania i 
parasolka bez ostrych krawędzi, lokówka, prostownica i suszarka do włosów, 
lornetka, obrazy, owoce, warzywa, zioła, słoik z suszonymi grzybami,  szklanki, 
garnki, inne naczynia, wędlina, kiełbasa, mięso pakowane, konserwy mięsne, 
termos, piersiówka (puste), zupki/kisiele/sosy w postaci sproszkowanej, 
Ŝarówki, świetlówki, telefon komórkowy, pager, palmtop. 

Tak Tak 

Bambus, klucze do drzwi, do samochodu Tak** Tak 
DuŜe gabarytowo i wagowo części samochodów, takie jak tarcze sprzęgła, 
tarcze hamulcowe, kajdanki, laska w kształcie ciupagi, linki stalowe, młotek, 
śrubokręt, wiertarka, pasy  z napinaczami do naczep i przyczep transportowych 

  

Miód, słoik z przetworami w postaci półpłynnej, (np. konfitury, kompoty, 
warzywa w zalewie), Przyprawy orientalne (postać płynna np. sosy) 

Nie Tak 

Papierosy Tak* Tak* 
Uwaga* pasaŜerowie mogą przewozić wyroby tytoniowe w swoim bagaŜu zgodnie z przepisami 
celnymi. Obywatele Unii, mający minimum 18 lat, podróŜując w obrębie krajów Unii Europejskiej, mogą 
przewozić przez granicę 800 sztuk papierosów, 10 litrów spirytusu, 20 litrów wina o podwyŜszonej zawartości 
alkoholu, 90 litrów zwykłego wina i 110 litrów piwa                          .                                                                           
.Uwaga** indywidualna ocena operatora kontroli bezpieczeństwa. 

 


