
POZOSTAŁE PRZEPISY GRANICZNE 

Leki 
Możesz przywieźć na własne potrzeby maksymalnie 
5 najmniejszych opakowań leku. 

Żywność pochodzenia niezwierzęcego 
Możesz przywieźć taką żywność bez granicznej kontroli 
sanitarnej tylko na własne potrzeby, w ilościach niehan
dlowych. 

Owoce, warzywa, rośliny 
Są one zwolnione z granicznej kontroli fitosanitarnej, 
jeżeli przywozisz je w ilościach nieprzekraczających: 
5 kg świeżych owoców, 5 kg świeżych warzyw, 50 szt. 
ciętych roślin ozdobnych. Jeżel i przywozisz więcej, 
musisz je zgłosić w wyznaczonych granicznych oddzia
łach celnych, gdzie przeprowadzana jest kontrola fitosa
nitarna. 

Psy i koty 
Możesz przywieźć do 5 zwierząt. Muszą być one odpo
wiednio oznakowane (identyfikator elektroniczny). 
Należy przedstawić świadectwo zdrowia zwierząt 
(obowiązkowe szczepienie przeciwko wściekliźnie) oraz 
wypełnić deklarację , że są one przywożone czasowo 
i będą powrotnie wywiezione. Pamiętaj o przedstawieniu 
tego dokumentu przy ich powrotnym wywozie z UE! 
Przewóz zwierząt możliwy jest przez wyznaczone przej
ścia graniczne. 

Żywność pochodzenia zwierzęcego 
Przywóz żywności pochodzenia zwierzęcego (mięsa, 
wędlin , nabiału) jest zabroniony! Jeśli przywozisz nawet 
niewielkie ilości takich produktów musisz oddać je na 
granicy (tzn. wyrzucić do specjalnego pojemnika). 

Zabroniony pod karą pozbawienia 
wolności jest nielegalny przewóz 
przez granicę: 
• środków odurzających (narkotyków), substancji psy
chotropowych i ich prekursorów, 
• broni i amunicji , 
• zabytków, 
• zwierząt i roślin należących do gatunków zagrożonych 
wyginięciem, a także wyrobów z nich wykonanych 
(CITES). 

Szczegółowe przepisy dotyczące zasad prze
kraczania granicy znajdują się na stronie: 
www.strazgraniczna.pl 

Uwaga! 
Jeżeli w bagażu osobistym przywozisz towary, 
które nie przekraczają dozwolonych limitów, 
wybierz: 
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Pamiętaj! 
Jeżeli przywozisz na użytek własny lub na prezenty 
towary o łącznej wartości przekraczającej kwoty 
podane w ulotce, masz obowiązek zgłosić je ustnie 
funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej . 
Obliczy on należności celne i podatkowe na odpo
wiednim dokumencie, a Ty będziesz zobowiązany 
do ich zapłaty. 

Stan prawny na: 
1 lipca 2017 r. 

Pełne informacje 
o przepisach na: 
www.granica.gov.pl 

Krajowa Informacja 
Skarbowa (KIS): 
801 055055 
+48 22 330 03 30 

Krajowa Administracja 
Skarbowa 
Podstawowe informacje o tym, 

co możesz przywieżć spoza U E 
w bagażu osobistym 



~ 
Co możesz przywieźć spoza UE 
w bagażu osobistym? 
Towary przywożone przez podróżnych na użytek własny lub rodziny oraz 
prezenty są zwolnione z cła i podatku, o ile ich łączna wartość nie przekracza: 

•• 
300 EUR 
jeżeli przekraczasz 
granicę transportem 
lądowym 

430 EUR 
jeżeli przekraczasz 
granicę transportem 
lotniczym lub morskim 

Pamiętaj! 

Rzeczyosobiste 
w bagażu możesz mieć także rzeczy osobiste, które 
zazwyczaj przewożą turyści (np. aparat foto
graficzny, kamerę, laptop, lornetkę) pod wa
runkiem, że wywieziesz je z powrotem. 

10000 EUR 
(lub równowartość w innej walucie) 
Maksymalnie taką kwotę możesz przewieźć w gotówce 
przez granicę bez zgłoszenia Służbie Celno-Skarbowej. 

Zgłoś, jeśli przewozisz więcej! 

Zachowaj limity przywozowe 
wyrobów tytoniowych! 

Uwaga! 
Podróżnego obowiązują różne limity w zależności od rodzaju transportu: 

W TRANSPORCIE LĄDOWYM 
Wyroby tytoniowe przywożone w bagażu 

osobistym są zwolnione z należności celnych 
i podatkowych w ramach następujących limitów: 

papierosy 

cygaretki 
(cygara o masie 
nie większej niż 3 g/szt.) 

- 40 szt. albo 

- 20 szt. albo 

cygara - 10 szt. albo 

tytoń do palenia - 50 g 

W TRANSPORCIE LOTNICZYM I MORSKIM 
Wyroby tytoniowe przywożone w bagażu osobistym 
są zwolnione z należności celnych i podatkowych 
w ramach następujących limitów: 

papierosy 

cygaretki 
(cygara o masie 
nie większej niż 3 g/szt.) 

- 200 szt. albo 

- 100 szt. albo 

cygara - 50 szt. albo 

tytoń do palenia - 250 g 

Zachowaj limity przywozowe 
napojów alkoholowych! 

Napoje alkoholowe przywożone w bagażu osobistym są zwolnione z należności celnych 
i podatkowych w ramach następujących limitów: 

1 litr 
ALKOHOLU 
powyżej 22% 

oraz 

4 litry 
WINA 
niemusującego 

16 litrów 
~-.... 

oraz PIWA 

albo 

2 litry 
ALKOHOLU 
do 220/0 

Przykład: 
Maksymalnie możesz przywieżć 0,5 litra wódki i 1 litr 
likieru do 22% oraz 4 litry wina niemusującego 
i 16 litrów piwa. 

Pamiętaj! 
Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe 
w ramach powyższych limitów mogą przywieźć 
tylko osoby, które ukończyły 17 lat. 


