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Bez uszczerbku dla mających zastosowanie zasad bezpieczeństwa następu-
jące przedmioty nie mogą być wnoszone przez pasażerów do stref zastrze-
żonych lotniska ani na pokład statku powietrznego.

BROŃ PALNA I INNEGO RODZAJU BROŃ
a. 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 wystrzele-
nie 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 telesko-

powych
• broń pneumatyczna i na CO , taka jak pistolety, broń śrutowa, 

karabiny i broń kulkowa
• pistolety sygnałowe i pistolety startowe
• łuki, kusze i strzały
• urządzenia do miotania harpunów i włóczni
• proce i katapulty.

URZĄDZENIA DO OGŁUSZANIA LUB UNIERUCHAMIANIA
b. 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
c. przedmioty z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią – przed-

mioty z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią nadające się do 
użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia ciała, w tym:
• przeznaczone do rąbania, takie jak siekiery, topory i tasaki
• czekany i szpikulce do lodu
• ostrza do maszynek do golenia
• noże do cięcia kartonów
• noże o długości ostrza powyżej 6 cm,
• nożyczki o długości ostrzy powyżej 6 cm mierzonych od punktu 

połączenia obrotowego
• wyposażenie wykorzystywane do sztuk walki z ostrym zakoń-

czeniem lub ostrą krawędzią
• miecze, szpady i szable.

NARZĘDZIA ROBOCZE
d. narzędzia robocze – narzędzia nadające się do użycia w celu spo-

wodowania ciężkiego obrażenia ciała lub zagrożenia dla bezpie-
czeństwa 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 na-

dające 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.

INSTRUMENTY TĘPE
e. tępe narzędzia – przedmioty nadające się do użycia w celu spo-

wodowania ciężkiego obrażenia w razie ich wykorzystania do ude-
rzenia, 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 I ZAPALAJĄCE
f. materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające – 

materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające na-
dające się lub wyglądające na nadające się do użycia w celu spowo-
dowania ciężkiego obrażenia ciała lub stworzenia zagrożenia dla 
bezpieczeństwa statku powietrznego, w tym:
• amunicja
• spłonki
• zapalniki i lonty
• repliki bądź imitacje urządzeń wybuchowych
• miny, granaty i inne wojskowe materiały wybuchowe
• fajerwerki i inne materiały pirotechniczne
• granaty dymne i naboje dymne
• dynamit, proch strzelniczy i plastyczne materiały wybuchowe.

Dodatek 4-C załącznika rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wpro-
wadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego.

Dodatek 5-B załącznika rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wpro-
wadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego.

PASAŻEROWIE I BAGAŻ KABINOWY

BAGAŻ REJESTROWANY
Następujące przedmioty nie mogą być przewożone przez pasażerów 
w bagażu rejestrowanym.

Materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające – mate-
riały 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:

• amunicja
• spłonki
• zapalniki i lonty
• miny, granaty i inne wojskowe materiały wybuchowe
• fajerwerki i inne materiały pirotechniczne
• granaty dymne i naboje dymne
• dynamit, proch strzelniczy i plastyczne materiały wybuchowe.


