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LISTA PRZEDMIOTÓW ZABRONIONYCH 

1. Zasady ogólne 

 

a) W Bagażu, Bagażu Kabinowym oraz w przedmiotach osobistych Pasażera zabroniony 

jest przewóz kategorii przedmiotów, o których mowa w art. 116 ust. 1 i 2 Ustawy, a w 

szczególności wymienionych w Rozporządzeniach KE (wykaz tych przedmiotów 

przedstawiono w tabelach w pkt 2 i 3. poniżej). 

 

b) W Bagażu, Bagażu Kabinowym oraz w przedmiotach osobistych Pasażera zabroniony 

jest przewóz materiałów niebezpiecznych z wyjątkiem materiałów niebezpiecznych 

wymienionych w tabeli w pkt.9.4 poniżej, zgodnie z ICAO Doc. 9284 oraz IATA DGR. 

 

c) Przedmioty, które są zbyt delikatne, by mogły być przewożone w lukach bagażowych, jak 

np. niektóre instrumenty muzyczne, mogą być przewożone jako Bagaż Kabinowy 

wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Smart Jet. 

 

d) Smart Jet zaakceptuje do przewozu wyłącznie te przedmioty, które pozytywnie przeszły 

Kontrolę Bezpieczeństwa 

 

2. Przedmioty dopuszczone do przewozu tylko w luku bagażowym statków powietrznych 

Smart Jet, których wnoszenie na pokład Statku powietrznego jest zabronione: 

 

Pistolety, broń palna i inne urządzenia wystrzeliwujące pociski 

Urządzenia nadające się lub wyglądające na nadające się do użycia w celu spowodowania 
ciężkiego obrażenia ciała przez wystrzelenie pocisku, w tym: 

broń palna wszystkich rodzajów, taka jak pistolety, rewolwery, karabiny, strzelby 

zabawki w kształcie broni, repliki i imitacje broni palnej, które można pomylić z prawdziwą bronią, 

części składowe broni palnej, z wyjątkiem celowników teleskopowych 

broń pneumatyczna i na CO2, taka jak pistolety, broń śrutowa, karabiny i broń kulkowa 

wyrzutnie rac sygnalizacyjnych i pistolety startowe, 

łuki, kusze i strzały, 

urządzenia do miotania harpunów i włóczni, 

proce i katapulty; 

 

Urządzenia do ogłuszania 

urządzenia przeznaczone specjalnie do ogłuszania lub unieruchamiania, w tym: 

urządzenia do porażania, takie jak paralizatory, tasery i pałki paraliżujące, 

urządzenia do ogłuszania i uboju zwierząt, 

neutralizujące i obezwładniające substancje chemiczne, gazy i aerozole, takie jak gazy łzawiące, 
gazy pieprzowe, rozpylacze kwasu i aerozole odstraszające zwierzęta; 

 

Przedmioty z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią 

przedmioty z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią nadające się do użycia w celu 
spowodowania ciężkiego obrażenia ciała, w tym: 

przedmioty przeznaczone do rąbania, takie jak siekiery, topory i tasaki, 

czekany i szpikulce do lodu, 
ostrza do maszynek do golenia,  
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ostrza do maszynek do golenia, 

noże do cięcia kartonów 

noże o długości ostrza powyżej 6 cm, 

wyposażenie wykorzystywane do sztuk walki z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią, 

miecze, szpady i szable; 

 

Narzędzia robocze 

narzędzia nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia ciała lub zagrożenia 
dla bezpieczeństwa Statku powietrznego, w tym: 

łomy stalowe, 

wiertarki i wiertła, w tym bezprzewodowe przenośne wiertarki elektryczne, 

narzędzia z ostrzem lub trzonkiem o długości powyżej 6 cm nadające się do użycia jako broń, takie 
jak śrubokręty i dłuta, 

piły, w tym bezprzewodowe przenośne piły elektryczne, 

lampy lutownicze, 

pistolety do wstrzeliwania kołków i gwoździ; 

 

Tępe narzędzia 

przedmioty nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia w razie ich 
wykorzystania do uderzenia, w tym: 

kije do gry w baseball i softball, 

pałki, takie jak pałki gumowe, pałki metalowe pokryte skórą i pałki policyjne, 

wyposażenie wykorzystywane do sztuk walki; 

 

Materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające 

materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające nadające się lub wyglądające na 
nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia ciała lub stworzenia 
zagrożenia dla bezpieczeństwa Statku powietrznego, w tym: 

amunicja, -tylko Div. 1.4S , UN 0012 oraz UN 0014 w ilości do 5 kg na osobę zgodnie z tabelą 2.3.A. 
IATA DGR 

 

 

3. Przedmioty bezwzględnie niedopuszczone do przewozu w statkach powietrznych Smart Jet: 

 

Materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające 

materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające nadające się do użycia w 
celu spowodowania ciężkiego obrażenia ciała lub stworzenia zagrożenia dla 
bezpieczeństwa Statku powietrznego, w tym: 

spłonki, 

detonatory i bezpieczniki, 

miny, granaty i inne wojskowe materiały wybuchowe, 

fajerwerki i inne materiały pirotechniczne, 

pociski dymne i naboje dymne, 

dynamit, proch strzelniczy i plastyczne materiały wybuchowe. 
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100 ml

100 ml


