Towary zakazane i warunkowo dopuszczone do oferowania
za pośrednictwem serwisów Gratka.pl i Alegratka.pl.
I. Przedmioty zakazane
1. Produkty lecznicze (w rozumieniu wskazanej ustawy) dostępne jedynie z przepisu lekarza, a
także jakiekolwiek produkty lecznicze sprzedawane przez podmioty do tego nieuprawnione
zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne
(Dz.U.08.45.271 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), tj. przez podmioty inne niż apteki
ogólnodostępne i punkty apteczne.
2. Narkotyki i środki odurzające, substancje psychotropowe lub środki o charakterze,
przeznaczeniu lub efektach tożsamych z narkotykami lub środkami odurzającymi.
3. Organy ludzkie lub zwierzęce, a także żywe lub martwe komórki oraz ich grupy.
4. Napoje alkoholowe.
5. Niebezpieczne substancje chemiczne.
6. Wyroby tytoniowe (w tym o charakterze kolekcjonerskim).
7. 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.
8. Oprogramowanie na licencji NFR (Not For Resale), w wersji testowej, freeware,
shareware, abandonware.
9. Oprogramowanie zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy.
10. Oprogramowanie i urządzenia, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku
komputera bez jego wiedzy.
11. Oprogramowanie służące do usuwania lub zakładania blokady kart SIM w telefonach
komórkowych (tzw. simlock) oraz informacje, instrukcje i usługi związane z usuwaniem lub
zakładaniem takich blokad.
12. 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.
13. 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.
14. Kody aktywujące, CD-key, numery rejestracyjne oferowane bez oryginalnego nośnika z
oprogramowaniem, którego dotyczą, z wyjątkiem dystrybucji opartej na zasadach ESD.
15. Dane osobowe lub listy adresów e-mail.
16. Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania, testy i inne prace
tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac.
17. Broń i amunicja oraz materiały pirotechniczne i niebezpieczne (tzw. Broń biała, miotacze
gazu itp.), 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.
18. Zapisane w postaci cyfrowej zdjęcia i filmy o charakterze erotycznym lub zawierające
treści pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15
lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt.
19. Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano.
20. Niewypełnione (czyste) karty gwarancyjne.
21. Karty Cyfra+ oraz Wizja TV, klucze abonenckie do odbioru Canal+ oraz wszelkie

dekodery nie będące własnością sprzedającego.
22. Materiały naruszające zasady moralno-etyczne oraz godność osób trzecich.
23. Nieoryginalne towary (tzw. Podróbki).
24. Papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe, a także ich części.

II Przedmioty dopuszczone warunkowo do obrotu
1. Zwierzęta nie wymienione w punkcie 7 Listy towarów zabronionych inne niż psy i koty.
Sprzedający musi jednak zagwarantować bezpieczne i humanitarne warunki transportu
(najlepiej odbiór osobisty).
2. Psy i koty z tym, że Użytkownicy publikujący ogłoszenia dotyczące handlu psami i kotami winni
prowadzić hodowle zwierząt zarejestrowane w ogólnokrajowych organizacjach społecznych,
których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów. Osoby
takie zobowiązane są na wezwanie pracowników Polskapresse legitymować się dowodem
wykonania w/w rejestracji pod rygorem usunięcia ogłoszeń. Jednocześnie ogłoszeniodawcy winni
zapewnić, że do sprzedaży dochodzić będzie wyłącznie w miejscu chowu lub hodowli zwierząt.
Wykluczone jest zatem sfinalizowanie transakcji na odległość.
3. Pliki dźwiękowe, filmowe i graficzne, do których sprzedający posiada autorskie prawa
majątkowe (jest autorem lub wydawcą).
4. Dekodery cyfrowej telewizji, których właścicielem jest sprzedający (ma udokumentowane
prawo własności – np. faktura zakupu). W treści oferty należy podać numer seryjny dekodera.
5. Publikacje w formie elektronicznej (tzw. E-booki), których sprzedający jest wyłącznym
autorem. Publikacja nie może być objęta licencją GNU Free Documentation License. Nie
dotyczy to instrukcji i dokumentacji oprogramowania dołączanych do programów na licencji
GNU GPL. W treści ogłoszenia musi się znaleźć oświadczenie, że Sprzedający jest
wyłącznym autorem publikacji oraz podanie nadanego publikacji numeru ISBN, który w
momencie wystawienia oferty musi być weryfikowalny, to znaczy numer ISBN musi
figurować w bazie danych Biblioteki Narodowej na stronie http://alpha.bn.org.pl/search*pol/.
6. Filmy zawierające treści erotyczne lub pornograficzne, inne niż opisane w pkt. 18
powyższej listy towarów zakazanych. Przedmiotem sprzedaży mogą być wyłącznie filmy na
płytach DVD VCD, HD DVD, Blu-ray oraz kasetach VHS, przy czym muszą to być
oryginalne licencjonowane egzemplarze. Należy podać informację o nazwie wydawcy lub
dystrybutora oraz roku produkcji lub wydania.
7. Wiatrówki. Energia pocisku nie może przekroczyć wartości 17 J.
8. Papiery wartościowe, obligacje, akcje, jednostki uczestnictwa, weksle, polisy i produkty
finansowe, o ile nie mają charakteru prawnie zabronionego (pożyczki w tzw. „systemach
argentyńskich”, piramidy finansowe, wskazujące na nielegalne źródło finansowania, etc.).

