
Szanowni Pasażerowie, 

Przekazujemy do Państwa użytku 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. 

Poniższa lista ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest ułatwienie pasażerom 
sprawnego  odbycia  podróży, poprzez udostępnienie  informacji na  temat  przedmiotów 
mogących budzić zastrzeżenia ze strony operatorów kontroli bezpieczeństwa na lotniskach. 
„Biała lista” zawiera szereg przedmiotów zaklasyfikowanych jako przedmioty bezpieczne, 
których transport nie stanowi zagrożenia dla ochrony lotnictwa cywilnego. Zawiera ona 
również przedmioty bezwzględnie zakazane oraz te, których transport jest ograniczony jak 
np. płyny. Prosimy jednakże pamiętać, że operator kontroli bezpieczeństwa, każdorazowo 
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 także analizując zachowanie pasażera. Przedmioty mogące 
budzić  wątpliwość  operatorów kontroli  bezpieczeństwa  prosimy  umieszczać  w  bagażu 
rejestrowanym.   

Poniżej przedstawiamy kilka  ogólnych uwag  odnośnie  zasad  przewozu przedmiotów w 
transporcie lotniczym. 

Płyny, żele i aerozole 

Pasażerom  zezwala  się  na  przenoszenie  płynów, żeli  i  aerozoli przez Punkt  Kontroli 
Bezpieczeństwa z założeniem, że 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. Przybliżone 
wymiary takiej torby to 22 cm x 15 cm. Jeden pasażer może przenieść jedną torebkę. 

Dozwolone jest wnoszenie na pokład samolotów jedzenia dla niemowląt w tym min.: mleka 
w proszku, mleka  płynnego, wody i  soków  owocowych w ilościach  przeznaczonych do 
spożycia w trakcie podróży.
Uwaga:  jeżeli  pojemnik  nie  posiada  fabrycznego  oznaczenia  pojemności,  może  być 
potraktowany jako przekraczający 100ml i nie dopuszczony do wniesienia na pokład statku 
powietrznego. 

Leki

Leki  w płynie możliwe są  do  transportu w bagażu  kabinowym pod warunkiem, że są 
niezbędne dla pasażera podczas podróży. Operator kontroli bezpieczeństwa może prosić o 
potwierdzenie autentyczności danego lekarstwa. Ponadto nie muszą być umieszczane w 
plastikowej torebce. Pasażer podchodząc do kontroli bezpieczeństwa osobiście powiadamia 
funkcjonariuszy o ww. lekarstwach nie czekając na efekt kontroli.

W  celu przyspieszenia procesu kontroli  pasażerowie powinni przekazywać wszelkie 
płyny, żele i aerozole z bagażu kabinowego oddzielnie do kontroli bezpieczeństwa, np. 
umieszczając  je  w  osobnym  pojemniku  podczas  zbliżania  się  do  urządzenia 
rentgenowskiego do prześwietlania bagaży. Jeżeli jest to możliwe, pasażerowie powinni 
posiadać dokumentację odnośnie przyjmowanych leków (np. zaświadczenie od lekarza). 



Żywność

Produkty w stanie stałym, takie jak czekolada, kanapki, warzywa i owoce są dozwolone w 
dowolnych ilościach  (z zastrzeżeniem  przepisów celnych). Żywność  w  płynie, taka  jak 
jogurty, kremy, dżemy i galaretki, podlega ograniczeniom objętości pojemnika –  100  ml i 
pojemniki te muszą się mieścić w 1-litrowej plastikowej torebce. 

Jeżeli planują Państwo zabrać wraz z żywnością przybory kuchenne, noże oraz wszelkie inne 
ostro zakończone przedmioty prosimy spakować do bagażu rejestrowanego. 

Jeżeli podróżują Państwo do innego kraju, przed wyjazdem polecamy sprawdzić u  linii 
lotniczych obowiązujące uregulowania w tym zakresie, jako że mogą  w danych krajach 
istnieć inne ograniczenia, co może być istotne przy planowaniu podróży powrotnej. 

Sprzęt elektroniczny oraz odzież wierzchnia

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

UWAGA! 

Uprzejmie informujemy, że operator kontroli bezpieczeństwa ma prawo zażądać usunięcia z 
bagażu kabinowego oraz z bagażu rejestrowanego każdego przedmiotu wzbudzającego jego 
wątpliwość w zakresie spełnienia wymogów ochrony w lotnictwie cywilnym. Poniższa lista 
ma charakter jedynie poglądowy i jej celem jest ułatwienie pasażerom podróży.
Jednocześnie  informujemy, że  przewoźnik  lotniczy ma  prawo  do  ustalenia  własnych 
ograniczeń dotyczących np. ilości lub wielkości przewożonego bagażu. W  celu uzyskania 
szczegółowych informacji w tym zakresie  należy skontaktować się  z przewoźnikiem, z 
którym zawarli Państwo umowę przewozu.

Równocześnie  pragniemy  zwrócić  uwagę,  że  niezależnie  od  poniższej  listy  mają 
zastosowanie  przepisy z  zakresu  przewozu towarów niebezpiecznych oraz odpowiednie 
ograniczenia celne i sanitarne.   



Przybory toaletowe oraz leki Kabinowy Rejestrowan
y

Brzytwy Nie Tak

Cążki do paznokci i skórek Tak Tak

Dezodoranty żelowe lub w aerozolu 

Uwaga: Dezodoranty w postaci stałej lub proszkowej w bagażu kabinowym nie 
podlegają ograniczeniom 

Tak, w 
pojemniku 
100 ml lub 
mniejszym

Tak

Krople do oczu Tak* Tak

Kulki do kąpieli, olejki do kąpieli, substancje nawilżające
Tak, w 

pojemniku 
100 ml lub 
mniejszym

Tak

Lakier do paznokci i płyn do zmywania paznokci (z wyjątkiem oznaczonych: 
łatwopalne)

Tak, w 
pojemniku 
100 ml lub 
mniejszym

Tak

Leki zawierające alkohol (poniżej 70%)

Uwaga: lekarstwa w płynie niezbędne podczas podróży dostępne bez recepty 
zwolnione są z ograniczeń. Pasażer może być poproszony o potwierdzenie ich 
autentyczności.   

Uwaga: przewóz płynów z zawartością alkoholu powyżej 70%  jest całkowicie 
zabroniony. 

Tak, w 
pojemniku 
100 ml lub 
mniejszym

Tak**

Mascara w płynie

Uwaga: Mascara w postaci stałej w bagażu kabinowym nie podlega 
ograniczeniom ilościowym/objętościowym. 

Tak, w 
pojemniku 
100 ml lub 
mniejszym

Tak

Maszynki do golenia –  w tym jednorazowe Tak Tak

Mydło w płynie 

Uwaga: Mydło w postaci stałej w bagażu kabinowym nie podlega ograniczeniom 
ilościowym/objętościowym.

Tak, w 
pojemniku 
100 ml lub 
mniejszym

Tak

Odplamiacze
Uwaga: wykluczając odplamiacze które zawierają zabronione substancje, np. 
chlor. 

Tak, w 
pojemniku 
100 ml lub 
mniejszym

Tak

Odsłonięte golarki i ostrza (z wyjątkiem zabezpieczonych lub jednorazowych 
maszynek do golenia z ostrzami zamkniętymi w osłonce) Nie Tak

Ogólnodostępne (bez recepty) leki zawierające płyny i żele takie jak syrop na 
kaszel, pigułki powlekane żelem, spray udrożniający górne drogi oddechowe, 
odżywcze produkty homeopatyczne zawierające żel, itp.   

Uwaga: lekarstwa w płynie niezbędne podczas podróży dostępne bez recepty 
zwolnione są z ograniczeń. Pasażer może być poproszony o potwierdzenie ich 
autentyczności.  

Tak, w 
pojemniku 
100 ml lub 
mniejszym 

Tak

Pasta do zębów 

Uwaga: proszek do zębów w bagażu kabinowym nie podlega ograniczeniom 
ilościowym/objętościowym

Tak, w 
pojemniku 
100 ml lub 
mniejszym

Tak

Perfumy, woda kolońska Tak, w Tak



pojemniku 
100 ml lub 
mniejszym

Pilnik do paznokci Tak Tak

Płyny do dezynfekcji (wykluczając wszystkie ze stężeniem alkoholu pow. 70%)

Uwaga: przewóz płynów z zawartością alkoholu powyżej 70%  jest całkowicie 
zabroniony.

Tak, w 
pojemniku 
100 ml lub 
mniejszym

Tak

Płyn do płukania ust 

Tak, w 
pojemniku 
100 ml lub 
mniejszym

Tak

Płyn przeciwko owadom:
Uwaga: wykluczając płyny które zawierają substancje toksyczne  

Tak, w 
pojemniku 
100 ml lub 
mniejszym

Tak

Płynne błyszczyki i inne płyny do ust 

Uwaga: szminki w postaci stałej w bagażu podręcznym nie podlegają 
ograniczeniom objętościowym   

Tak, w 
pojemniku 
100 ml lub 
mniejszym

Tak

Płyny do demakijażu i toniki do czyszczenia twarzy 

Tak, w 
pojemniku 
100 ml lub 
mniejszym

Tak

Płyny do kąpieli (w żelu lub w płynie)

Tak, w 
pojemniku 
100 ml lub 
mniejszym

Tak

Podkłady do makijażu 

Uwaga: Podkłady z pudru lub w sztyfcie w bagażu kabinowym nie podlegają 
ograniczeniom ilościowym/objętościowym.

Tak, w 
pojemniku 
100 ml lub 
mniejszym

Tak

Roztwór soli fizjologicznej, płyn do soczewek kontaktowych Tak* Tak

Spraye w aerozolu, w butelkach lub puszkach 

Tak, w 
pojemniku 
100 ml lub 
mniejszym

Tak 

Stanik z wypełnieniem żelowym lub podobne protezy Tak Tak 

Szampony i odżywki do włosów 

Tak, w 
pojemniku 
100 ml lub 
mniejszym

Tak

Woda utleniona (3%  nadtlenek wodoru) dostępna w aptekach do przemywania 
ran 

Uwaga: lekarstwa w płynie niezbędne podczas podróży dostępne bez recepty 
zwolnione są z ograniczeń. Pasażer może być poproszony o potwierdzenie ich 
autentyczności.  

Tak, w 
pojemniku 
100 ml lub 
mniejszym

Tak

Wszystkie kremy i płyny kosmetyczne, w tym emulsje do opalania, nawilżające, 
itp.

Uwaga: 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 

Żel do układania włosów i spraye wszelkiego rodzaju (w tym aerozole)  Tak, w Tak



pojemniku 
100 ml lub 
mniejszym

Żele lub balsamy do ust

Uwaga: szminki w postaci stałej w bagażu podręcznym nie podlegają 
ograniczeniom objętościowym   

Tak, w 
pojemniku 
100 ml lub 
mniejszym

Tak

Żyletki luzem Nie Tak

*  Uwaga: Przedmioty te są traktowane jako niezbędne leki ogólnodostępne. Są one dozwolone do przewozu w 
objętości większej niż 100  ml w bagażu kabinowym. Płyn te należy zgłosić osobno osobie wykonującej kontrole 
bezpieczeństwa. 

**  Uwaga: Dozwolony jest przewóz alkoholu w bagażu rejestrowanym, jeżeli zawartość procentowa alkoholu 
nie przekracza 70%. 

  

Żywność i napoje Kabinowy Rejestrowany

Alkohol i inne płynne produkty kupione w sklepach bezcłowych ulokowanych 
w strefach, do których dostęp mają wyłącznie pasażerowie z ważnym 
biletem, najczęściej za linią kontroli bezpieczeństwa.

Tak Tak

Bita śmietana 

Tak, w 
pojemniku 
100 ml lub 
mniejszym

Tak

Budyń gotowy, galaretka gotowe 

Tak, w 
pojemniku 
100 ml lub 
mniejszym

Tak

Jedzenie dla niemowląt, sok, woda, mleko z piersi i inne przedmioty dla 
dziecka –  dozwolone do przewozu w bagażu kabinowym. Wszystkie w/w 
przedmioty, z jedzeniem dla niemowląt i mlekiem włącznie powinny być 
pokazane osobie przeprowadzającej kontrolę bezpieczeństwa i sprawdzone. 

Tak Tak

Jogurt

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 niż 100  ml 

Nie Tak

Napoje (w tym woda i alkohole o zawartości alkoholu do 70%) przyniesione z 
domu lub zakupione przed punktem kontroli bezpieczeństwa w pojemnikach 
nie większych niż 100  ml i w zamykanej torebce plastikowej o objętości 1 
litra 

Tak, w 
pojemniku 
100 ml lub 
mniejszym

Tak

Napoje zakupione po kontroli bezpieczeństwa Tak Tak

Produkty spożywcze w puszkach lub słoikach, takie jak zupy, sosy, masło 
orzechowe, owoce, warzywa, galaretki, serki, przyprawy, konfitura klonowa 
do smarowania, czekolada do smarowania, miód, syrop klonowy.    

Tak, w 
pojemniku 
100 ml lub 
mniejszym

Tak

Ser „miękki” w opakowaniu próżniowym 

Tak, w 
pojemniku 
100 ml lub 
mniejszym

Tak

Ser twardy typu parmezan Tak Tak

Żelatyna (i inne substancje spożywcze oparte na żelach) Tak, w Tak



pojemniku 
100 ml lub 
mniejszym

Żelatyna w proszku Tak Tak

Żelowe odżywki sportowe

Tak, w 
pojemniku 
100 ml lub 
mniejszym

Tak

Żywność w postaci stałej, np. kanapki, mięso, owoce, warzywa, ciasta, 
ciastka, herbatniki, chrupki, sery, orzechy, batoniki zbożowe, twarde cukierki 
nie podlegają ograniczeniom ilościowym/objętościowym

Tak Tak

Uwaga: Lista nie wyczerpuje wszystkich możliwych artykułów. Należy porównać artykuł przeznaczony do 
przewozu z listą artykułów zabronionych. W przypadku wątpliwości należy artykuł spakować do bagażu 
rejestrowanego.

Artykuły medyczne Kabinowy Rejestrowany

Aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego typu CPAP

Uwaga: Woda destylowana wykorzystywana przez urządzenie jest zwolniona 
z ograniczeń w przewozach płynów. Zaleca się, w celu ułatwienia procesu 
kontroli bezpieczeństwa, by pasażer posiadał przy sobie odpowiednią 
dokumentację medyczną. 

Tak Tak

Baterie suche dla wózków inwalidzkich i inne urządzenia do wspomagania 
mobilności wymagające baterii Tak* Tak*

Leki na receptę

Uwaga: płynne leki na receptę są zwolnione z ograniczeń objętościowych / 
ilościowych i mogą być przewożone w ilości większej niż 100  ml jeżeli są 
niezbędne dla pasażera z przyczyn zdrowotnych podczas podróży. Leki te 
należy zgłosić osobno osobie przeprowadzającej kontrolę bezpieczeństwa. W 
razie konieczności pasażer musi być w stanie przedstawić dowód na 
autentyczność dopuszczonego płynu.

Tak Tak

Leki zawierające płyny i żele takie jak syrop na kaszel, pigułki powlekane 
żelem, spray udrożniający górne drogi oddechowe, odżywcze produkty 
homeopatyczne zawierające żel itp.   

Uwaga: lekarstwa w płynie niezbędne podczas podróży dostępne bez 
recepty zwolnione są z ograniczeń. Pasażer może 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*

Medyczny lub kliniczny termometr (jeden mały medyczny lub kliniczny 
termometr rtęciowy do osobistego użytku, w etui) oprócz akumulatorów 
kwasowych.

Tak Tak

Strzykawki, igły podskórne do osobistego użytku w celach medycznych, Tak Tak



jeżeli igła jest osadzona w osłonie i pasażer posiada lek, którego 
zastosowanie wymaga strzykawki, igły podskórnej, i jeżeli lek ten posiada 
oznakowanie przedstawiające jego nazwę oraz albo nazwę apteki, która 
wydała lek, albo nazwę producenta. 

Suchy lód 
Uwaga: Suchy lód jako artykuł medyczny w ilości niezbędnej podczas 
podróży zwolniony jest z ograniczeń. Pasażer może być poproszony o 
potwierdzenie ich autentyczności.

Tak, w 
pojemniku 
100 ml lub 
mniejszym

Tak*

Termometry rtęciowe  Nie Nie

*  Uwaga: Prosimy skonsultować się z przewoźnikiem w celu ustalenia szczegółowych warunków przewozu. 

Urządzenia elektroniczne Kabinowy Rejestrowany

Akcesoria do aparatów (bez ostrych zakończeń)  Tak Tak

Aparaty fotograficzne analogowe i cyfrowe* Tak Tak

Kamery* Tak Tak

Komputery typu laptop* Tak Tak

Odtwarzacze MP3, walkmany, przenośne odtwarzacze CD i DVD* Tak Tak

Pagery* Tak Tak

Telefony komórkowe*  Tak Tak

Urządzenia GPS* Tak Tak

Urządzenia PDA* Tak Tak

* Uwaga: Zaleca się umieszczanie przedmiotów delikatnych w bagażu kabinowym. Komputery przenośne 
oraz wszelkie pozostałe duże urządzenia elektryczne należy wyjąć z bagażu kabinowego przed jego 
kontrolą bezpieczeństwa i przełożyć operatorowi kontroli bezpieczeństwa. Należy zasięgnąć informacji u 
przewoźnika 
w zakresie możliwości korzystania z tych przedmiotów w trakcie lotu.  

Narzędzia, noże i nożyczki Kabinowy Rejestrowany

Czekany Nie Tak

Drobne narzędzia o ostrych końcach Nie Tak

Elementy instalacji paliwowej pojazdu lub narzędzia, które były wypełnione 
paliwem Nie Nie

Gilotyny do cygar bez wymiennych ostrzy 

Uwaga: Jeżeli ostrze jest wymienne, gilotyna jest dopuszczona do przewozu 
jedynie w bagażu rejestrowanym 

Tak Tak

Jakikolwiek nóż posiadający ostrze otwierające się automatycznie przy 
użyciu siły grawitacji, siły odśrodkowej, siły palców przyłożonej do przycisku, 
sprężyny lub inne urządzenie umieszczone w lub przymocowane do 
rękojeści, noże sprężynowe)

Nie Tak

Narzędzia robocze, które mogą być użyte jako broń spiczasta lub o ostrych 
krawędziach (np. wiertarki i wiertła, noże do cięcia kartonów, noże użytkowe, 
wszelkiego rodzaju piły, śrubokręty, łomy stalowe, młoty, szczypce (kleszcze), 
klucze francuskie/klucze nastawne, lampy lutownicze)

Uwaga: Skrzynki z narzędziami zawierające niebezpieczne materiały takie 
jak materiały wybuchowe (nitowniki prochowe) sprężone gazy lub aerozole, 
gazy palne (butanowe butle lub latarki), palne kleje lub farby, korozyjne 
płyny, itp. są całkowicie zabronione do przewozu.   

Nie Tak



Narzędzie uniwersalne, tzw. multitool Nie Tak

Noże, w tym noże o przeznaczeniu obrzędowym, o długości ostrza powyżej 6 
cm, wykonane z metalu lub innych wystarczająco mocnych materiałów 
umożliwiających użycie ich jako broni

Nie Tak

Nożyczki o długości ostrza do 6 cm. Tak Tak

Przecinak przegubowy do prętów Nie Tak

Tasaki rzeźnicze Nie Tak

Toporki Nie Tak

Substancje  wybuchowe i łatwopalne  Kabinowy Rejestrowany

Detonatory, zapalniki i bezpieczniki Nie Nie

Dynamit Nie Nie

Fajerwerki, race (wszelkiego rodzaju) oraz inne materiały pirotechniczne (w 
tym zabawki typu pukawki i kapiszony) Nie Nie

Farba w aerozolu Nie Nie

Gaz i pojemniki z gazem (np. butanem, propanem, acetylenem, tlenem) w 
dużych ilościach Nie Nie

Granaty wszelkiego rodzaju Nie Nie

Materiały i urządzenia wybuchowe Nie Nie

Miny oraz inne wojskowe materiały wybuchowe Nie Nie

Napoje alkoholowe o mocy powyżej 70 %  objętości (140 %  proof) Nie Nie

Palne paliwo płynne (p. benzyna, olej napędowy, paliwo do zapalniczek, 
alkohol, alkohol etylowy) Nie Nie

Płyny łatwopalne, w tym benzyna i metanol Nie Nie

Pociski zapalające, spłonki, pociski wybuchające, petardy na zabawy 
okolicznościowe (party crackers) Nie Nie

Proch czarny i bezdymny Nie Nie

Repliki bądź imitacje materiałów lub urządzeń wybuchowych Nie Nie

Spłonki Nie Nie

Substancje stałe łatwopalne i substancje reaktywne, w tym magnez, 
podpałki, fajerwerki i race Nie Nie

Terpentyna i rozcieńczalnik do farb Nie Nie

Zapałki inne niż zapałki bezpieczne  Nie  Tak



Pistolety, broń palna i inne jej rodzaje Kabinowy Rejestrowany

Amunicja Nie Tak *

Broń kulkowa Nie Tak*

Części składowe broni palnej (oprócz teleskopowych urządzeń 
obserwacyjnych i celowniczych) Nie Tak*

Katapulty Nie Tak*

Kusze Nie Tak*

Pistolety startowe Nie Tak*

Pistolety i karabiny pneumatyczne oraz broń śrutowa Nie Tak*

Pistolety na śruby przemysłowe i gwoździe Nie Tak*

Pociski lub naboje dymne Nie  Tak*

Repliki i imitacje broni palnej Nie Tak*

Urządzenia do miotania harpunów i włóczni Nie Tak*

Urządzenia do ogłuszania lub porażania (np. ościenie do poganiania bydła, 
broń przewodząca energię (tasery)), Nie Tak*

Urządzenia do uboju zwierząt Nie Tak*

Wszelka broń palna (pistolety, rewolwery, karabiny, strzelby itp.) Nie Tak*

Wyrzutnie rac sygnalizacyjnych Nie Tak*

Zabawki w kształcie broni wszystkich rodzajów Nie Tak*

Zapalniczki w kształcie broni palnej Nie Tak*

Substancje  chemiczne i toksyczne  Kabinowy Rejestrowany

Aerozole neutralizujące lub obezwładniające (np. gaz łzawiący, gaz 
pieprzowy) Nie Nie

.Gaśnice Nie Nie

Kwasy i zasady (np. akumulatory elektrolitowe) Nie Nie

Materiały korozyjne, w tym rtęć i akumulatory do pojazdów Nie Nie

Materiały radioaktywne (np. izotopy medyczne lub komercyjne) Nie Nie

Materiały zakaźne np.biologicznie niebezpieczne (np. zainfekowana krew, 
bakterie i wirusy) Nie Nie

Sprężone gazy 

Uwaga:
Kosmetyki w postaci aerozoli mogą być przewożone w bagażu kabinowym 
pod warunkiem, że znajdują się w pojemniku o objętości do 100  ml oraz są 
zamknięte w torebce o objętości do 1 litra.  

Nie Nie

Substancje korozyjne lub wybielające (np. rtęć, chlor) Nie Nie

Substancje, które mogą ulec samoczynnemu zapłonowi lub spaleniu Nie Nie

Substancji  toksycznych  lub  zakaźnych,  w  tym  trutek  na  szczury  i 
zainfekowanej krwi Nie Nie

Trucizny Nie Nie

Utleniacze i nadtlenki organiczne, w tym wybielacze Nie Nie



*  Uwaga: Broń palna, prawdziwa amunicja i naboje są całkowicie zabronione w bagażu kabinowym. Pewne 
elementy mogą być przewożone w bagażu rejestrowanym, jeżeli są odpowiednio spakowane i za zgodą 
przewoźnika. Wszelka broń palna, amunicja i  naboje muszą być zgłoszone przewoźnikowi w trakcie 
odprawy biletowej. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać od przewoźnika. 

Uwaga: Broń palna przewożona jako bagaż rejestrowany musi być rozładowana, spakowana w pojemnik o 
sztywnych ściankach i zgłoszona linii lotniczej przy odprawie biletowej. 
Uwaga: Posiadanie oraz wywóz broni palnej i amunicji realizowane jest w oparciu o ustawę z dnia 21 maja 
1999 r. o broni i amunicji.  

Broń spiczasta i z ostrzem oraz inne przedmioty penetrujące Kabinowy Rejestrowany

Agrafki do mocowania medali i agrafki na broszkach 
*Uwaga: indywidualna  ocena kontrolującego Tak* Tak

Cyfrowe termometry do mięsa z ostrymi zakończeniami Nie Tak

Czekany i szpikulce do lodu Nie Tak

Druty i szydełka do robótek Nie Tak

Gwiazdki do rzucania Nie Tak

Harpuny i włócznie Nie Tak

Kijki narciarskie oraz kijki marszowe i wspinaczkowe Nie Tak

Korkociągi Nie Tak

Łyżwy Nie Tak

Maczety Nie Tak

Narzędzia robocze, które mogą być użyte jako broń spiczasta lub o ostrych 
krawędziach (itp. wiertarki i wiertła, noże do cięcia kartonów, noże 
użytkowe, wszelkiego rodzaju piły, śrubokręty, łomy stalowe, młoty, szczypce 
(kleszcze), klucze francuskie/klucze nastawne, lampy lutownicze)

Nie Tak

Noże, w tym noże o przeznaczeniu obrzędowym, o długości ostrza powyżej 6 
cm, wykonane  z metalu lub  innych wystarczająco mocnych materiałów 
umożliwiających użycie ich jako broni

Nie
Tak

Nożyczki o długości ostrzy powyżej 6 cm Nie Tak

Odsłonięte golarki i ostrza (z wyjątkiem zabezpieczonych lub jednorazowych 
maszynek do golenia z ostrzami zamkniętymi w osłonce) Nie Tak

Raki Nie Tak

Scyzoryki lub noże sprężynowe o dowolnej długości ostrza Nie Tak

Siekiery i topory Nie Tak

Skalpele Nie Tak

Strzały i rzutki Nie Tak

Statyw do aparatu 
*(bez ostrych zakończeń)  Tak* Tak

Szable, szpady i laski z ukrytą szpadą Nie Tak

Tasaki Nie Tak

Widelce i łyżki (plastikowe i metalowe bez ostrych zakończeń)
*Uwaga: indywidualna ocena kontrolującego Tak* Tak

Zestawy do szycia zawierające małe igły do szycia 
*Uwaga: indywidualna ocena kontrolującego Tak* Tak



Broń używana w sztukach walki Kabinowy Rejestrowany

Dmuchawki Yaqua Nie Tak

Kastety Nie Tak

Kubotan Nie Tak

Kubotan (z ukrytym nożem) Nie Tak

Manrikigusari (łańcuch z ciężarkami) Nie Tak

Morgenstern (gwiazda poranna) Nie Tak

Naszyjniki lub opaski z kolcami lub podobne przedmioty Nie Tak

Nunczako Nie Tak

Pałka, pałki sprężynowe, teleskopowe lub inne podobne Nie Tak

Pierścionki zaostrzone lub z kolcami Nie Tak

Shuriken (gwiazda do miotania) Nie Tak

Inne podobne typy broni używane w sztukach walki Nie Tak

Inna broń Kabinowy Rejestrowany

Dmuchawki Nie Tak

Katapulty Nie Tak

Kusze Nie Tak

Paralizatory elektryczne (za wyjątkiem defibrylatorów medycznych) Nie Tak

Parasole ze szpicem w rączce Nie Tak

Proce i katapulty Nie Tak

Przedmioty wyglądające jak broń, ale nimi nie będące Nie Tak

Strzały i ostrza do kusz oraz innej broni Nie Tak

Sprzączki do paska w kształcie broni Nie Tak

Trzcinka z ukrytym ostrzem Nie Tak

Urządzenia porażające prądem takie jak paralizatory lub ościenie 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 ) Kabinow
y

Rejestrowan
y

Butle płetwonurka Nie Tak**

Czekany Nie Tak

Deskorolki Nie Tak

Kije bilardowe, kije do snookera i poola Nie Tak

Kije golfowe Nie Tak

Kije hokejowe Nie Tak

Kije do gry w baseball i softball Nie Tak

Kije do krykieta Nie Tak

Kije do lacrosse’a Nie Tak

Kijki narciarskie oraz kijki marszowe i wspinaczkowe Nie Tak



Kule do kręgli Tak Tak

Łyżwy Nie Tak

Marker do paintball’a Nie Tak**

Miecze Nie Tak

Noże do nurkowania Nie Tak

Noże myśliwskie Nie Tak

Pałki –  sztywne lub elastyczne (np. pałki gumowe, metalowe, pokryte skórą, 
pałki policyjne) Nie Tak

Pierzchnie Nie Tak

Rakiety sportowe Tak* Tak

Rzutki do gry w Darts Nie Tak

Spadochron Tak* Tak*

Strzały i rzutki łucznicze (sportowe) Nie Tak

Szable Nie Tak

Wędki Nie Tak

Wiosła do kajaków i kanadyjek Nie Tak

Wyposażenie wykorzystywane do sztuk walki (np. kastety, pałki, tyczki do ryżu, 
nunczaka, i kubasaunty) Nie Tak

Zasobniki CO2 dla samonapełniającej się kamizelki ratunkowej lub 
spadochronów (wymagane odpowiednie zaświadczenie użytkowe) Nie Tak*

*  Uwaga: Przewoźnicy mogą wyrazić zgodę na przewóz przy spełnieniu 
określonych warunków.
**  Uwaga: Przewoźnicy mogą wyrazić zgodę na przewóz przy spełnieniu 
określonych warunków i pustym zasobniku/pojemniku.

Sprzęt biwakowy Kabinowy Rejestrowany

Butle z propanem butanem Nie Nie

Palne płyny (kerosen, biały gaz, naftalina, ropa, itp.) Nie Nie

Sprzęt zawierający płyn palny (wewnętrzne silniki spalinowe, itp.) Nie Nie

Toporki biwakowe / Noże myśliwskie Nie Tak*

Urządzenia wykorzystujące lub zawierające paliwo ciekłe (piecyki, latarnie, 
kanistry)

Uwaga: Przewoźnik może wyrazić zgodę na przewóz pustego urządzenia, 
który nigdy nie zawierało płynnego paliwa lub zawierało i zostały podjęte 
odpowiednie czynności, które skutkowały usunięciem zagrożenia. 
Szczegółowych instrukcji w tym zakresie udziela przewoźnik. 

Nie Nie

Urządzenia emitujące ciepło Kabinowy Rejestrowany

Generatory tlenu niezbędne ze względów medycznych Tak* Tak

Jednorazowa zapalniczka Tak Tak

Latarki gazowe Nie Nie

Lutownice 

Uwaga: Element wytwarzający ciepło lub źródło energii musi być odłączone 

Tak*
Tak



w celu zapobieżenia niezamierzonego włączenia w trakcie transportu.

Paliwo do zapalniczek, wkłady z paliwem do zapalniczek Nie Nie

Palne aerozole nie będące akcesoriami toaletowymi (itp. Antystatyczne, 
usuwacze plam itp.) 

Nie Nie

Płyny oznakowane jako palne (itp. Benzyna, kerosen, gaz do zapalniczek, 
terpentyna) 

Nie Nie

Podwodne latarki do nurkowania Tak* Tak

Rozpałki z tabliczek węgla drzewnego Nie Nie

Starsze lutownice na trzonku i z zaokrąglonym grotem Nie Tak

Środki owadobójcze (za wyjątkiem stosowanych przez załogę do dezynfekcji) Nie Nie

Zapalniczki w kształcie broni  Nie Tak

Zapalniczki typu Zippo Tak Tak

Zapalniczki-latarki Tak Tak

Zapałki (standardowe) Tak
Tak

Zapałki łatwo zapalne (zapalające się po otarciu o dowolny przedmiot oraz 
tzw. sztormówki)

Nie Nie

Zasobniki z gazem Nie Nie

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

Przedmioty o które najczęściej pytają pasażerowie Kabinowy Rejestrowany

Aparat fotograficzny, kamera video Tak Tak

Bambus Tak** Tak

Baterie Tak Tak

Biorezonator Tak Tak

Buty na szpilkach Tak Tak

Ciasta domowego wypieku Tak Tak

Ciśnieniomierz Tak Tak

Cukierki, żelki, ciastka, chrupki, batony, chipsy Tak Tak

Czajnik bezprzewodowy Tak Tak

Dekoder do TV, Konsola do gier Tak Tak

Drzewka szczęścia Tak Tak

Duże gabarytowo i wagowo części samochodów, takie jak tarcze sprzęgła, 
tarcze hamulcowe Nie Tak

Figurki pamiątkowe –  ceramika, szkło Tak Tak

Figurki święte Tak Tak

Grzałka do gotowania wody Tak Tak

Harmonijka, instrumenty o małym gabarycie Tak Tak

Insulina, glukometr Tak Tak

Kajdanki Nie Tak

Klucze (do drzwi, samochodu itp.) Tak** Tak

Kostki rosołowe Tak Tak

Lampki solne Tak Tak



Laska do wspierania się, bez ostrych krawędzi Tak Tak

Laska do wspierania się, z ostrymi krawędziami lub stylizowana na ciupagę Nie Tak

Linki stalowe Nie Tak

Lokówka Tak Tak

Lornetka Tak Tak

Miód Tak, w 
pojemniku 
100 ml lub 
mniejszym

Tak

Młotek, śrubokręt, wiertarka Nie Tak

Obrazy Tak Tak

Odznaczenia i znaczki dekoracyjne (broszki, ordery, itp.) Tak Tak

Owoce, warzywa, świeże zioła Tak Tak

Papierosy Tak* Tak*

Parasolka (bez ostrego zakończenia) Tak Tak

Prostownica do włosów, suszarka, Tak Tak

Przyprawy orientalne (postać płynna np. sosy) Tak, w 
pojemniku 
100 ml lub 
mniejszym

Tak

Pasy mocujące z napinaczami do naczep i przyczep transportowych Nie Tak

Słoik z suszonymi grzybami Tak Tak

Słoik z przetworami w postaci półpłynnej 
(np. konfitury, kompoty, warzywa w zalewie)

Tak, w 
pojemniku 
100 ml lub 
mniejszym

Tak

Struny do instrumentów  Tak Tak

Szklanki, garnki, inne naczynia Tak Tak

Telefon komórkowy, pager, palmtop Tak Tak

Termos, piersiówka (puste) Tak Tak

Wędlina, kiełbasa, mięso pakowane, konserwy mięsne Tak Tak

Zupki/kisiele/sosy w postaci sproszkowanej Tak Tak

Żarówki, świetlówki Tak Tak

Uwaga *  pasażerowie mogą przewozić wyroby tytoniowe w swoim bagażu zgodnie z przyjętymi 
ograniczeniami celnymi
Uwaga **  indywidualna  ocena operatora kontroli bezpieczeństwa

Kontrabanda Kabinowy Rejestrowany

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

Nie Nie


