
 

 

 
 

Załącznik nr 1  
do Regulaminu Świadczenia Międzynarodowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek 

Towarowych przez Raben Logistics Polska sp. z o.o.  
 

„Towary wyłączone z przewozu w dystrybucji międzynarodowej” 
 
 
Przewoźnik nie świadczy usług  w zakresie przewozu następujących towarów i przedmiotów: 

 

 Towarów o znaczeniu strategicznym, będących uzbrojeniem, tj. broni, amunicji, materiałów 
wybuchowych, wyrobów, ich części i technologii wskazanych w wykazie określonym  
w przepisach wydanych na podstawie art.. 6a ust.3 (DzU 2000.119.1250 wraz ze zmianami)  
[Przewóz towarów o znaczeniu strategicznym będących produktami podwójnego zastosowania 
zgodnie z rozporządzeniem WE nr 428/2009 jest traktowany jako usługa pomocnicza i nie 
podlega zasadom wspólnotowego systemu kontroli eksportu produktów i technologii 
podwójnego zastosowania.] 

 

 towarów niebezpiecznych (ADR): 
 

Klasa 1 Materiały i przedmioty wybuchowe 
  
Klasa 2 Gazy o innej klasyfikacji niż , UN1057, UN1950 oraz UN2037  (kody klasyfikacyjne 

A i F) 
 
Klasa 4.1 Materiały samoreaktywne wymagające temperatury kontrolowanej  

(kod klasyfikacyjny SR2),  Materiały samoreaktywne niewymagające temperatury 
kontrolowanej o numerach UN: 3221, 3222 

 
Klasa 4.2 Materiały I grupy pakowania 
 
Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne wymagające temperatury kontrolowanej (kod klasyfikacyjny 

P2), Nadtlenki organiczne niewymagające temperatury kontrolowanej  
(kod klasyfikacyjny P1) o numerach UN: 3101, 3102 

 
Klasa 6.1 Towary GP I ( GP – Grupa Pakowania)  przewożone drogą morską 
 
Klasa 6.2 Materiały zakaźne  
 
Klasa 7 Materiały promieniotwórcze 
 
Klasa 9 Materiały o podwyższanej temperaturze (kod klasyfikacyjny M9 i M10) 

 

 ładunki masowe (całokontenerowe i drobnicowe); 

 towary płynne; 

 towary ponadgabarytowe; 

 mienie przesiedleńcze;  

 napoje spirytusowe; 

 towary wymagające temperatury kontrolowanej w standardowym systemie sieci drobnicowej;  

 wyroby tytoniowe; 

 dzieła sztuki; kamienie szlachetne i biżuteria; metale szlachetne; 

 zwierzęta; 

 papiery wartościowe; 

 ciało ludzkie, zwłoki i szczątki;  

 przesyłki pocztowe; 

 sadza,  

 rośliny doniczkowe,  

 towary łatwo psujące się, w szczególności spożywcze, weterynaryjne, 



 

 

 
 
 

 wyroby mrożone,  

 odpady,  

 przesyłki wymagające wyspecjalizowanego transportu bądź składowania,  
w szczególności produkty farmaceutyczne (zgodnie z polskim prawem farmaceutycznym). 

 towary szczególnie narażone na uszkodzenia w transporcie drogowym 

 oraz pozostałe towary wyłączone z przewozu wg polskiego prawa przewozowego  
Art. 36 (Dz.U. nr. 272 od 1984 roku). 

 
W przypadku załadunku  przesyłki, w skład której wchodzą wyżej wymienione towary, Przewoźnik nie 
będzie ponosił odpowiedzialności za uszkodzenie tego towaru, a także ma prawo odmówić przyjęcia 
tego towaru na miejscu.  

 
Dodatkowo załadowca będzie ponosił odpowiedzialność za uszkodzenie towarów innych 
klientów lub własności Przewoźnika przez załadunek  takiej przesyłki i będzie obciążony 
administracyjnymi karami pieniężnymi lub odpowiedzialnością cywilną nałożoną  
na Przewoźnika przez władze polskie.  

 
W razie wątpliwości dotyczących towarów, które mają zostać wysłane do Przewoźnika,  
przed ewentualną wysyłką prosimy o wcześniejszy kontakt z terenową jednostką organizacyjną. 

 
 


