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KAS radzi: o czym pamiętać podczas 
wakacyjnych podróży 

• Co i w jakich ilościach możemy przewozić przez granicę – 
zarówno wewnątrz Unii Europejskiej (UE) jak i poza nią – 
jest ściśle uregulowane.  

• Ilości niektórych towarów różnią się w zależności od tego 
czy podróżujemy transportem lądowym, morskim, czy 
lotniczym. 

• Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przypomina, 
co możesz a czego nie powinieneś mieć ze sobą 
w wakacyjnym bagażu, tak aby nie narazić się na przykre 
niespodzianki. 

Gotówka 

Jeśli wjeżdżasz do Unii Europejskiej lub z niej wyjeżdżasz i przewozisz 
co najmniej 10 tys. euro (lub ich równowartość w innej walucie), musisz złożyć 
deklarację tych środków Służbie Celno-Skarbowej lub Straży Granicznej. 
Zgłoszenie nie wiąże się z żadnymi opłatami i możesz złożyć je online, 
wchodząc na stronę puesc.gov.pl (link otwiera się w nowym oknie).   

Żywność 

Z wakacji spędzonych poza UE nie zawsze będziesz mógł przywieźć lokalne 
przysmaki.   
Całkowicie zabroniony jest przywóz żywności pochodzenia zwierzęcego, 
m.in. mięsa, wędlin i nabiału. Takie produkty mogą zawierać patogeny, które 
wywołują choroby zakaźne u zwierząt.  
Niedozwolony jest również przywóz roślin (np. doniczkowych, sadzonek 
lub kwiatów). Mogą być na nich obecne szkodniki, które przeniosą się na inne 
rośliny. 
Nie możesz też zabierać ze sobą dowolnych owoców i warzyw. Dozwolone są 
jedynie banany, duriany, ananasy, kokosy i daktyle. Pozostałe owoce 
będziesz musiał wrzucić do specjalnego pojemnika na granicy – zostaną 
zutylizowane. 

Leki 

Ile i jakie leki można spakować do walizki w podróż samolotem lub innymi 
środkami transportu, a za co może grozić kara? Taką informację powinieneś 
uzyskać np. w ambasadzie lub na stronach rządowych danego państwa. 
Każdy kraj ma w tym zakresie własne przepisy i ograniczenia.  
Jeśli zażywasz leki psychotropowe lub odurzające – powinieneś uzyskać 
zezwolenie na ich wywóz od Głównego Inspektora Farmaceutycznego.  
Jeżeli zamierzasz przywieźć leki z innego państwa, możesz to zrobić, jednak 
w ilości max. 5 najmniejszych opakowań danego leku. 
Pamiętaj, że nie wolno przesyłać leków w paczkach lub listach. 

 

https://puesc.gov.pl/uslugi/zloz-zgloszenie-dewizowe


 

Prezenty i pamiątki 

Towary przywożone na użytek własny lub rodziny są zwolnione z cła i podatku, 
o ile ich łączna wartość nie przekracza: 

• 300 euro (jeśli podróżujesz samochodem, autobusem lub pociągiem), 

• 430 euro (jeśli podróżujesz statkiem lub samolotem). 

Więcej informacji znajdziesz na podatki.gov.pl (strona otwiera się w nowym 
oknie). 

Wyroby tytoniowe 

Przywóz spoza UE 

Wyroby tytoniowe przywożone w bagażu osobistym są zwolnione z należności 
celnych i podatkowych w ramach następujących limitów: 

• w transporcie lądowym:  
o papierosy - 40 szt., lub 
o cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/szt.) - 20 szt., lub 
o cygara - 10 szt., lub 
o tytoń do palenia - 50 g. 

• w transporcie lotniczym i morskim:  
o papierosy - 200 szt., lub 
o cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/szt.) - 100 szt., lub 
o cygara - 50 szt., lub 
o tytoń do palenia - 250 g. 

Przywóz z krajów UE 

• 800 papierosów 

• 400 cygaretek (cygara o masie nieprzekraczającej 3g/szt.), lub 

• 200 cygar 

• 1 kg tytoniu do palenia. 

Alkohol 

Przywóz spoza UE 

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

• 1 litr alkoholu powyżej 22% albo 2 litry alkoholu do 22% oraz 

• 4 litry wina niemusującego oraz 

• 16 litrów piwa. 
Dla osób zamieszkałych w strefie przygranicznej i członków załóg środków 
transportowych limity te wynoszą: 

• 0,5 litra alkoholu powyżej 22% albo 0,5 litra alkoholu do 22% oraz 

• 0,5 litra wina oraz 

• 2 litry piwa. 

Przywóz z krajów UE 

• 10 litrów – alkohol etylowy 

• 90 litrów – wino i napoje fermentowane, w tym wino musujące – 60 litrów 

• 110 litrów – piwo 

• 20 litrów – produkty pośrednie 

Pamiętaj! Wwóz wyrobów tytoniowych i alkoholowych do krajów spoza UE jest 
uregulowany przepisami tych krajów. 

https://www.podatki.gov.pl/clo/informacja-dla-osob-fizycznych/towary-przywozone-przez-podroznych-zwolnione-z-oplat/
https://www.podatki.gov.pl/clo/informacja-dla-osob-fizycznych/towary-przywozone-przez-podroznych-zwolnione-z-oplat/


 

Zwierzęta w podróży 

Aby podróżować za granicę ze swoim pupilem, trzeba spełnić szereg wymagań 
i pamiętać o niezbędnych dokumentach. Zasady różnią się w zależności 
od gatunku, a także od tego czy odwiedzamy kraj należący do Unii Europejskiej, 
czy też wyjeżdżamy poza jej granice. 
Przewóz zwierząt domowych do państw UE jest uregulowany przepisami 
unijnymi. Zgodnie z nimi „zwierzę domowe" to takie, które: 

1. należy do jednego z niżej wymienionych gatunków:  
o psy, 
o koty, 
o fretki, 
o bezkręgowce (z wyjątkiem pszczół i trzmieli oraz mięczaków 

i skorupiaków), 
o ozdobne zwierzęta wodne, 
o płazy, 
o gady, 
o ptaki z wyjątkiem drobiu, 
o gryzonie i króliki inne niż przeznaczone do produkcji żywności. 

2. jego przemieszczanie wynika z konieczności przemieszczenia się jego 
właściciela, 

3. nie może być przeznaczone do sprzedania lub przekazania innej osobie. 
Zwierzę może być przewożone jedynie przez jego właściciela lub osobę, która 
ma od niego pisemne upoważnienie. W przypadku psów, kotów lub fretek 
wymagane jest także, by zwierzak posiadał wszczepiony transponder, był 
zaszczepiony przeciw wściekliźnie i miał odpowiedni dokument 
identyfikacyjny. 

Więcej informacji znajdziesz na: 

• granica.gov.pl (link otwiera się w nowym oknie), 

• wetgiw.gov.pl (link otwiera się w nowym oknie). 

Egzotyczne pamiątki 

Wracając z egzotycznych wakacji, powinniśmy zwrócić uwagę na to, jakie 
pamiątki przywozimy do kraju. Wiele osób kupuje biżuterię, torebki i dodatki 
ze skór zwierząt, muszle, leki stosowane w medycynie tradycyjnej, regionalne 
ubrania, ozdoby do mieszkania czy fragmenty dzikiej przyrody. Tymczasem 
mogą one zawierać fragmenty roślin lub zwierząt z gatunków zagrożonych 
wyginięciem, chronionych Konwencją Waszyngtońską (CITES). 
Nielegalny przewóz okazów chronionych to przestępstwo, za które grozi kara 
od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Możliwy jest on tylko na podstawie 
odpowiednich zezwoleń i świadectw CITES. 

Więcej informacji znajdziesz w serwisie granica.gov.pl (link otwiera się w nowym 
oknie).  

Asystent Granica  

Wybierając się na wakacje, zadbaj o sprawne przejście przez granicę. 
Aplikacja Asystent Granica to sprawdzone źródło informacji w podróży. Jest 
wirtualnym przewodnikiem po przejściach granicznych Polski.  
Wejdź na granica.gov.pl, pobierz aplikację mobilną i dowiedź się więcej 

https://granica.gov.pl/j/index.php/24-glowna/536-zwierzeta-w-podrozy
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/podroze-ze-zwierzetami-towarzyszacymi
https://granica.gov.pl/j/index.php/24-glowna/506-cites
https://granica.gov.pl/j/index.php/24-glowna/506-cites
https://granica.gov.pl/aplikacja-asystent-granica.php?v=pl

