Załącznik nr 5 - Przedmioty zakazane i dopuszczone warunkowo
1.

Zabronione jest zamieszczenie przez Użytkownika Ogłoszeń dotyczących obrotu
następującymi Przedmiotami (przedmioty zakazane) oraz dołączanie do nich
zdjęć związanych z następującymi Przedmiotami:
1.

Przedmioty lub zdjęcia zawierające rażące treści pornograficzne,
szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat,
związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;

2. Gadżety erotyczne (np. wibratory, lalki itp.);
3. Przedmioty lub zdjęcia zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle
różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze
względu na bezwyznaniowość;
4. Oprogramowanie i Przedmioty przystosowane do prowadzenia działań
naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje;
5. Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich;
6. Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa
autorskie/ własność intelektualną;
7. Niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać
życiu, zdrowiu lub środowisku (np. kwas siarkowy, karbid);
8. Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a
także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki
zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i
środkami jest prawnie zakazany;
9. Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece
dymne);
10. Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe a także tytoń nieprzetworzony;
11. Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;
12. Organy i wydzieliny ludzkie lub organy zwierzęce;
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13. Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne),
należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących
aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996
r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji
handlu nimi;
14. Koty i psy z niezarejestrowanych hodowli lub takich, które są w trakcie
rejestracji;
15. Produkty podrobione, tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może
wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników,
sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy,
konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług;
16. Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe,
wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i
produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe
oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z
wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości
wyłącznie kolekcjonerskiej;
17. Oprogramowanie na licencji NFR (Not For Resale), w wersji testowej,
freeware, shareware, abandonware;
18. Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających
przepisy prawa lub dobre obyczaje, w tym:
a. Oprogramowanie zawierające
szkodliwe elementy;

wirusy

komputerowe

b. Oprogramowanie i urządzenia, które umożliwiają
informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy;

lub

inne

pobieranie

c. Oprogramowanie i urządzenia służące od usuwania blokad i haseł z
komputerów stacjonarnych i przenośnych, dysków twardych i innych
nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak
również informacje, instrukcje i usługi związane z usuwaniem lub
zakładaniem takich blokad;
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d. Oprogramowanie umożliwiające generowanie adresów e-mail ze
stron internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie
wiadomości
do
użytkowników
serwisów
internetowych,
komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody;
19. Klucze
seryjne
oprogramowania.

sprzedawane

bez

dołączonego

oryginalnego

20. Instrukcje oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP, w
szczególności zawierających informację umożliwiające lub ułatwiające:
a. tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych,
naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których
posiadanie jest zabronione,
b. naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
21. Konta w bezpłatnych serwisach internetowych, w tym:
a. Konta komunikatorów internetowych (np. Gadu-Gadu, Tlen, Skype,
Jabber, AQQ);
b. Konta bezpłatnej poczty elektronicznej (adresy e-mail);
22. Konta utworzone w bezpłatnych serwisach internetowych oraz zaproszenia
do skorzystania z takich serwisów lub założenia w tych serwisach kont;
23. Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z
takimi programami;
24. Motoryzacyjne programy serwisowe (np. EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS,
SIP);
25. Dane osobowe lub listy adresów e-mail;
26. Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania
towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie
kolekcjonerskiej;
27. Karty NC+, Cyfrowy Polsat;
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28. Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i
inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;
29. Usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach
finansowych, tj. strukturach finansowych tworzonych na zasadzie
pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym (bądź wyłącznym) źródłem
zysku jest uiszczane przez nich wpisowe;
30. Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów
bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy
przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem
oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;
31. Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest
ograniczone przepisami prawa;
32. Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania
odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu
pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest
ograniczony przepisami prawa;
33. Zapisane w postaci cyfrowej zdjęcia zawierające treści pornograficzne inne
niż opisane w pkt. 1 niniejszej listy przedmiotów zakazanych;
34. Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do
których je wydano;
35. Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania
upustu lub innej korzyści na przyszły zakup towarów.
36. Bilety na mecze piłki nożnej;
37. Usługi e-mailingu, tj. obsługa masowej korespondencji elektronicznej;
38. Leki znajdujące się na liście Ministerstwa Zdrowia w tym OTC, preparaty
mlekozastępcze, leki dostępne tylko w aptekach oraz środki zawierające
substancje czynne. Dotyczy to również preparatów dostępnych wyłącznie
za granicą i niedopuszczonych do sprzedaży w Polsce. Wyjątek stanowią
suplementy diety, witaminy, leki ziołowe lub homeopatyczne;

Aktualny na dzień 4 luty 2021 r.

39. Usługi i przedmioty związane z zachęcaniem do wysłania wiadomości
tekstowej na płatne numery SMS (tzw. SMS Premium);
40. Ofert pracy:
a. będących udziałem w systemach partnerskich (np. praca poprzez
klikanie w linki);
b. wymagających wpłaty zaliczki;
41. Konta na platformach cyfrowej dystrybucji gier (np. Steam, Origin), konta w
grach online, czas im poświęcony oraz wszelkie elementy stworzone przez
użytkowników w tych grach (np. postacie, itemy);
42. E-papierosy oraz płyny do nich (tzw. liquidy);
43. Zarejestrowane karty SIM.
2. Zamieszczanie Ogłoszeń następujących rodzajów Przedmiotów jest
dopuszczalne, o ile spełniają one określone poniżej warunki a zamieszczony na
stronie Ogłoszenia opis Przedmiotu zawiera wskazane treści (Przedmioty
dopuszczone warunkowo):
Lp. Rodzaj Przedmiotu

1

Warunki

Sprzedający musi zagwarantować
Zwierzęta inne niż wymienione w punkcie 13
bezpieczne i humanitarne warunki
powyższej listy przedmiotów zakazanych
transportu (najlepiej odbiór osobisty)
Sprzedający

2 Dekodery NC+ i Cyfrowy Polsat

zobowiązuje

oświadczyć, że dekoder nie
własnością operatorów NC+
Cyfrowego Polsatu.

się
jest
lub

Sprzedający
zobowiązuje
się
Publikacje w formie elektronicznej (np. książki,
3
oświadczyć,
że
jest
wyłącznym
wiersze, poradniki, tzw. e-booki)
autorem publikacji lub jej wydawcą.
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4 Oprogramowanie na licencji OEM

Sprzedający
zobowiązuje
się
oświadczyć, że oprogramowanie nie
narusza licencji OEM.

Oprogramowanie rozpowszechniane na
Sprzedający
zobowiązuje
się
podstawie Powszechnej Licencji Publicznej
5
oświadczyć, że oprogramowanie nie
GNU (GNU General Public License, tzw. GNU
narusza warunków licencji GNU GPL.
GPL)
Sprzedający gwarantuje, że instrukcja
jest sprzedawana razem ze sprzętem,

6 Instrukcje obsługi sprzętu itp.

7 Broń palna i jej istotne części

którego
dotyczy.
Jeżeli
jest
sprzedawana jako odrębny przedmiot,
Sprzedający
zobowiązuje
się
oświadczyć, że instrukcja oferowana
jest w oryginalnej wersji papierowej lub
na
oryginalnym
nośniku
rozpowszechnianym przez producenta
(tj. nie jest kopią, w tym także
elektroniczną).
Sprzedający
zobowiązuje
się
oświadczyć, że broń rozdzielnego
ładowania (nie na amunicję scaloną)
została wytworzona przed rokiem 1885
lub jest jej repliką.
Sprzedający
zobowiązuje
się
oświadczyć, że amunicja pozbawiona

jest cech bojowych, nie jest wypełniona
Amunicja (np. pociski, miny, granaty) lub jej materiałami
wybuchowymi,
8
istotne części
chemicznymi, obezwładniającymi lub
zapalającymi
a
także
innymi
substancjami, których działanie może
zagrażać życiu lub zdrowiu.
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9 Wiatrówki

Sprzedający
zobowiązuje
się
oświadczyć, że energia pocisku nie
przekracza wartości 17 J.

10 Niewypełnione (czyste) karty gwarancyjne

Sprzedający
zobowiązuje
się
oświadczyć, że karta gwarancyjna nie
jest
samodzielnym
przedmiotem
sprzedaży. Sprzedający zobowiązany
jest do dołączenia jej do konkretnego
przedmiotu,
którego
dotyczy
gwarancja.

Sprzedający
zobowiązuje
się
oświadczyć, że cena albo wartość
Bilety na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub
11
biletu jest taka sama lub niższa jak cena
sportowe
nominalna (kwota nadrukowana na
bilecie).

12 Drewniane podkłady kolejowe

Sprzedający
zobowiązuje
się
do
przedłożenia
ostatecznej
decyzji
Marszałka Województwa zmieniającej
klasyfikację
odpadów
z
odpadu
niebezpiecznego o kodzie 17 02 04 na
odpad o kodzie 17 02 01.
Sprzedający
zobowiązuje
się
oświadczyć, że kocioł spełnia warunki
określone w Rozporządzeniu Ministra
Rozwoju i Finansów w sprawie

13 Kotły na paliwo stałe

wymagań dla kotłów na paliwo stałe a
także zobowiązuje do załączenia
fotografii
czytelnej
tablicy
znamionowej kotła lub świadectwa
bądź certyfikatu, wydanego przez
akredytowany
podmiot,
potwierdzającego,
że
urządzenie
spełnia wymagania 5 klasy według
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normy PN-EN 303-5:2012. Dodatkowo w
przypadku
oferowania
nowego
przedmiotu, Sprzedający zobowiązuje
się
dołączyć
czytelną
etykietę
energetyczną.
Zwierzęta, rośliny, grzyby lub drobnoustroje
(w tym wszelkie ich części, gamety, nasiona,
jaja lub diaspory, jak również hybrydy,
odmiany lub rasy zdolne do przeżycia i
rozmnażania) umieszczone w aktualnie
obowiązującym
wykazie
inwazyjnych
gatunków obcych stwarzających zagrożenie
Sprzedający
zobowiązuje
się
do
dla
Unii
przyjętym
na
podstawie
przedłożenia decyzji generalnego lub
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
właściwego regionalnego dyrektora
14 Rady UE nr 1143/2014 z dnia 22 października
ochrony środowiska zezwalającej na
2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i
oferowanie do sprzedaży i zbywanie
zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i
tych gatunków.
rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków
obcych lub w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie
listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które
w przypadku uwolnienia do środowiska
przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom
rodzimym lub siedliskom przyrodniczym
Sprzedający
zobowiązuje
się
oświadczyć, że czynnik chłodniczy nie
narusza postanowień Rozporządzenia
Czynniki chłodnicze, jakimi są fluorowane
(UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
gazy
cieplarniane
w
sprawie
fluorowanych
gazów
15
i substancje zubożające warstwę ozonową w
cieplarnianych
i
uchylenia
butlach jednorazowego użytku
rozporządzenia (WE) nr 842/2006 oraz
art. 6 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) br 1005/2009
z dnia 16 września 2009 r. w sprawie
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substancji
ozonową

zubożających

warstwę

Zobowiązanie do złożenia odpowiedniego oświadczenia zgodnie z powyższą tabelą
powinno zostać wykonane w treści Ogłoszenia.
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