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Centrum Informacji Służby Celnej 



Ministerstwo 

Finansów 

Służba Celna informuje 

to możliwość elektronicznej rezerwacji odprawy 

autokarów i busów oraz wdrożenie procedur 

skracające czas oczekiwania na przekroczenie 

granicy przez autokary turystyczne polegających 

na elastycznych kontrolach celnych 

wynikających z analizy ryzyka. 

http://www.granica.gov.pl/
http://www.granica.gov.pl/eBooking/index.php?v=pl


Ministerstwo 

Finansów 

Towary przywożone z krajów UE zwolnione od opłat 
 

Normy ilościowe dla wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych nie 

wskazujące na przeznaczenie handlowe: 

 

1)   dla wyrobów tytoniowych ilości nieprzekraczające: 

a)   papierosy - 800 sztuk,  

b)   cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów/sztukę) - 400 sztuk,  

c)   cygara - 200 sztuk,  

d)   tytoń do palenia - 1 kilogram;  

 

2)   dla napojów alkoholowych ilości nieprzekraczające: 

a)   alkohol etylowy - 10 litrów,  

b)   wino i napoje fermentowane - 90 litrów, w tym wino musujące - 60 litrów,  

c)   piwo - 110 litrów,  

d)   produkty pośrednie - 20 litrów.  
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Ministerstwo 

Finansów 

Towary przywożone z krajów pozaunijnych UE zwolnione od opłat 
 

 

Normy ilościowe i wartościowe towarów przywożonych w bagażu osobistym 

podróżnych, przyjeżdżających z państw trzecich (tj. spoza Unii Europejskiej), 

które są zwolnione z należności celnych przywozowych. 

 

 

Zwolnione z należności celnych przywozowych są towary znajdujące się w 

bagażu osobistym podróżnych przyjeżdżających z państw trzecich w ramach 

następujących norm: 

a) w transporcie lądowym – do równowartości 300 euro; 

b) w transporcie lotniczym i morskim – do równowartości 430 euro. 
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Finansów 

Towary przywożone z krajów pozaunijnych UE zwolnione od opłat 
 

Do tych wartości nie wlicza się wartości produktów leczniczych niezbędnych dla 

potrzeb podróżnego, wartości bagażu osobistego i wartości tytoniu i wyrobów 

tytoniowych oraz napojów alkoholowych przywożonych według poniższych norm: 

 
1) wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie lotniczym lub w transporcie 

morskim przez podróżnego, który ukończył 17 lat: 

a) papierosy – 200 sztuk lub 

b) cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) – 100 sztuk, lub 

c) cygara – 50 sztuk, lub 

d) tytoń do palenia – 250 g, 

 

2) wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie innym niż lotniczy lub morski 

przez podróżnego, który ukończył 17 lat: 

a) papierosy – 40 sztuk lub  

b) cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) – 20 sztuk, lub 

c) cygara – 10 sztuk, lub 

d) tytoń do palenia – 50 g, 

 

Zwolnienie w ramach tych norm można stosować do dowolnego połączenia wyrobów 

tytoniowych, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z 

poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 %. 
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Ministerstwo 

Finansów 

Towary przywożone z krajów pozaunijnych UE zwolnione od opłat 
 

3) napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat: 

 

a) napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu 

powyżej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i 

więcej (np. wódka) – 1 litr lub 

b) alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % (np. 

likiery) - 2 litry,  

c) wina niemusujące – 4 litry, i 

d) piwo – 16 litrów, 

 

4) napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat, który 

ma miejsce zamieszkania w strefie nadgranicznej lub jest pracownikiem zatrudnionym w 

strefie nadgranicznej, lub jest członkiem załogi środków transportu wykorzystywanych do 

podróży z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju: 

a) napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu 

powyżej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i 

więcej – 0,5 litra lub 

b) alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % - 0,5 

litra, i 

c) wina niemusujące – 0,5 litra, i 

d) piwo – 2 litry. 
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Finansów 

Towary przywożone z krajów pozaunijnych UE zwolnione od opłat 
 

II. Wartości dewizowe 

 

Osoby przekraczające granicę państwową mają obowiązek zgłaszać, w formie pisemnej, 

organom celnym lub organom Straży Granicznej przywóz do kraju oraz wywóz za granicę 

złota dewizowego lub platyny dewizowej, bez względu na ilość, a także krajowych lub 

zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 

10.000 euro. 

Zezwala się rezydentom i nierezydentom przekraczającym granicę państwową z innymi 

państwami obszaru Schengen na odstępowanie od obowiązku zgłaszania organom celnym 

lub organom Straży Granicznej przywozu do kraju oraz wywozu za granicę złota dewizowego 

lub platyny dewizowej bez względu na ilość oraz krajowych lub zagranicznych środków 

płatniczych o wartości przekraczającej łącznie równowartość 10.000 euro. 

 

Uwaga: 

Wielka Brytania, Irlandia, Cypr, Bułgaria i Rumunia są członkami UE ale nie należą do 

Strefy Schengen!!! 
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Towary przywożone z krajów pozaunijnych UE zwolnione od opłat 
 

III. Ograniczenia 

 

- żywność: 

Żywność pochodzenia zwierzęcego (np. wyroby mięsne i wyroby zawierające mleko) podlega szczególnym 

ograniczeniom, a w przypadku ruchu podróżnych takiej żywności w zasadzie nie można przywozić. 

Podróżni przywożący ze sobą produkty mięsne i mleczarskie zobowiązani są do umieszczenia ich w specjalnych 

pojemnikach znajdujących się na przejściach granicznych. 

Żywność pochodzenia niezwierzęcego jest zwolniona z obowiązku przeprowadzenia granicznej kontroli sanitarnej w 

przypadku, jeśli jest przywożona w ilościach wskazujących na niehandlowy charakter przywozu ( tj. na własne 

potrzeby). 

 

- produkty lecznicze: 

Produktów leczniczych nie można – bez zgody Ministra Zdrowia - przywieźć na terytorium Polski. Jedynie 

dopuszczalne jest przywiezienie pięciu najmniejszych opakowań w przypadku produktów leczniczych koniecznych 

podróżnemu. 

 

- zwierzęta: 

 

Zwierzęta domowe, towarzyszące podróżnym (psy, koty, fretki, w liczbie nieprzekraczającej 5 sztuk zwierząt) 

mogą być przywożone do Polski, pomiędzy państwami członkowskimi Unii oraz wywożone poza UE na 

następujących warunkach: 

- zwierzę musi posiadać identyfikator (elektroniczny lub w postaci tatuażu – wymagania w tym zakresie ustalają 

poszczególne państwa); 

- zwierzę musi być zaszczepione przeciwko wściekliźnie; 

- musi posiadać dokumenty potwierdzające fakt szczepienia (paszport zwierząt lub świadectwo weterynaryjne). 
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Ministerstwo 

Finansów 

Towary przywożone z krajów pozaunijnych UE zwolnione od opłat 
 

III. Ograniczenia c.d. 

- rośliny; 

Bez ograniczeń związanych z przeprowadzeniem granicznej kontroli fitosanitarnej, dopuszczalny jest wwóz do 

Polski: 

 

Rośliny i produkty roślinne - dopuszczalna ilość: 

1. Świeże owoce - 5 kg 

2. Świeże warzywa, z wyłączeniem bulw roślin gatunku Solanum tuberosum L. - 5 kg 

3. Cięte rośliny ozdobne - 50 szt. 

4. Cięte drzewka choinkowe - 1 szt. 

5. Części roślin iglastych - 5 szt. 

- broń; 

Wywóz bądź przywóz broni podlega surowej reglamentacji i wymaga uzyskania wymaganych prawem dokumentów 

uprawniających do jej przewiezienia przez granicę państwową oraz wymaga zgłoszenia takiego przewozu organom 

celnym. 

-środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory; 

Wywóz bądź przywóz środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów jest zakazany z 

wyjątkiem przewozu dokonywanego przez licencjonowane podmioty na podstawie stosownych zezwoleń. 

Dozwolony jest natomiast przywóz środków odurzających lub substancji psychotropowych na własne potrzeby 

lecznicze o ile osoba przedstawi, określone w przepisach odrębnych zaświadczenie zawierające dane pacjenta, 

lekarza, leku i organ wystawiający/uwierzytelniający. 
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Towary przywożone z krajów pozaunijnych UE zwolnione od opłat 
 

III. Ograniczenia c.d. 

 okazy gatunków zagrożonych wyginięciem – CITES.  

 

 

 

 

Służba Celna informuje 

 

Jakie gatunki są chronione i jakich nie należy nabywać i przewozić przez granicę: 

między innymi: 

- kawior; 
- skóry lub wyroby ze skór dzikich kotów, niedźwiedzi, wilków; 

- wypchane ptaki drapieżne, 
- wyroby wykonane ze skór węży, krokodyli lub waranów; 

- naturalne medykamenty i produkty lecznicze (maści, balsamy itp.) zawierające pochodne z niedźwiedzi,     

  pijawek lekarskich i innych zwierząt; 

- koralowce, muszle, wszelkie pamiątki turystyczne takiej na przykład jak nalewki na kobrach lub innych 

wężach. 

 
Pełna lista gatunków objętych ochroną znajduje się w załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl). 
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Służba Celna informuje 

Jak się z nami kontaktować? 
 

Udzielanie informacji Klientom przez InfoSC następuje 

przy wykorzystaniu, wzajemnie uzupełniających się, 

następujących form komunikacji: 
• telefon: 801 055 055 lub +48 22 330 03 30  

(zagranica, tel. komórkowe) 
• e-mail: info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl 
• fax: +48 33 85 76 383 

• adres do korespondencji:  
43-400 Cieszyn, ul. Bielska 47a 



Izba Celna we 

Wrocławiu Służba Celna informuje! 

 

Gdzie jeszcze można szukać informacji? 
Całodobowy dostęp Klientom do informacji zapewniają obecnie dwie 

witryny internetowego portalu Służby Celnej (Ministerstwo Finansów), 

odpowiednio: 

www.sluzbacelna.gov.pl – gdzie publikowane są w szczególności 

komunikaty i  aktualności z zakresu działalności Służby Celnej, dane o jej 

strukturze organizacyjnej, kierownictwie oraz jednostkach podległych; 

www.finanse.mf.gov.pl (dział m.in.: „Cło”, „Akcyza”, „Podatek od gier”) – 

gdzie znajdują się w szczególności podstawowe i rozszerzone informacje o 

zadaniach Służby Celnej i regulujących je przepisach prawnych. 

 

 

 

    
 

 
 



Ministerstwo 

Finansów 

Izba Celna we 

Wrocławiu 

  Dziękujemy za uwagę! 

 

 
 


