
 

 

 
 

Załącznik nr 1 
do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych 
przez Raben Logistics Polska sp. z o.o. w brzmieniu obowiązującym od 01.12.2015 r. 
 

„Przedmioty wyłączone z przewozu” 
 
 

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 i aerozole trujące z nalepkami 2.3, Gazy i aerozole palne z nalepkami 2.1 

w opakowaniach powyżej 500 ml.; 
 
Klasa 3 Materiały wybuchowe ciekłe odczulone (kod klasyfikacyjny D); 
 
Klasa 4.1  Materiały samoreaktywne wymagające temperatury kontrolowanej (kod 

klasyfikacyjny SR2); Materiały samoreaktywne niewymagające temperatury 
kontrolowanej o numerach UN: 3221, 3222, 3223, 3224. Materiały wybuchowe 
stałe odczulone ( kod klasyfikacyjny D i DT); 

 
Klasa 4.2  Materiały I grupy pakowania; 
 
Klasa 5.2  Nadtlenki organiczne wymagające temperatury kontrolowanej P2; Nadtlenki 

organiczne niewymagające temperatury kontrolowanej o nr UN: 3101; 3102; 
3103;3104; 

 
Klasa 6.1  Materiały I grupy pakowania; 
 
Klasa 6.2  Materiały zakaźne; 
 
Klasa 7  Materiały promieniotwórcze; 
 
 

 materiałów sypkich (luzem); 

 materiałów płynnych (w cysternach); 

 przesyłek ponadgabarytowych; 

 mienia przesiedleńczego; 

 alkoholi wysokoprocentowych; 

 wyrobów tytoniowych; 

 dzieł sztuki; 

 kamieni szlachetnych i biżuterii; 

 metali szlachetnych; 

 sadzy technicznej; 

 roślin i zwierząt; 

 papierów wartościowych; 

 zwłok i szczątków zwłok ludzkich; 



 

 

 
 
 

 przesyłek pocztowych; 

 innych rzeczy wyłączonych z przewozu, określonych w art. 36 ustawy Prawo Przewozowe (tekst 
jednolity: Dz.U. 2000 r., nr 50, poz. 601 z późniejszymi zmianami); 

 przesyłek dłuższych niż 2,2 metra 

 przesyłek, które wymagają specjalistycznego taboru i przeładunku, 

 produktów szybko psujących się, 

 produktów mrożonych, 

 przesyłek, które wymagają zachowania temperatury kontrolowanej (chyba, że wdanym 
przypadku umówiono się inaczej), 

 odpadów 

 towarów i przedmiotów szczególnie podatnych na uszkodzenie w transporcie drogowym. 
 
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. 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek 
Towarowych przez Raben Logistics Polska Sp. z o.o. „Przedmioty wyłączone z przewozu” wchodzi w 
życie z dniem 01 grudnia 2015 r. i zastępuje Załącznik nr 1 do Regulaminu Świadczenia Krajowych 
Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Logistics Polska sp. z o. o. 
„Przedmioty wyłączone z przewozu” w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2009 r. 

 
 


