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Katalog wykluczeń (katalog ofert, które nie mogą zostać objęte certyfikacją) 
 

1. Wyroby, których sprzedaż jest prawnie zabronio-
na. 

Do kategorii tej zaliczane są w szczególności, ale nie 
wyłącznie, niedozwolone rodzaje broni oraz nielegalne 
środki odurzające.  

Przykłady: noże motylkowe, noże ukryte w innych 
przedmiotach, kastety, maczugi 

Ponadto kategoria ta obejmuje produkty, których sprze-
daż na podstawie przepisów prawnych jest ograniczo-
na, o ile nie są spełnione odpowiednie wymogi prawne. 

Przykład: leki wydawane z przepisu lekarza 

 

2. Broń strzelecka i amunicja. 

Do kategorii tej zalicza się wszelkie rodzaje broni pal-
nej, ale również broń pneumatyczną, wykorzystującą 
energię sprężonego powietrza, gazu lub sprężyny ga-
zowej, o ile nie jest możliwe jej nabycie bez zezwolenia. 

Przykłady: karabiny, pistolety, kusze, wymagająca 
zezwolenia broń typu ASG oraz markery do paintballa 

 

3. Repliki broni 

Kategoria ta obejmuje zarówno repliki broni palnej, 
łudząco przypominające prawdziwą broń, jak również 
broń palną pozbawioną cech użytkowych. 

Przykłady: broń typu ASG lub markery do paintballa 
będące repliką prawdziwych karabinów lub pistoletów, 
broń o charakterze dekoracyjnym (karabiny, rewolwery, 
pistolety) 

 

4. Artykuły erotyczne o kontrowersyjnym charakte-
rze 

Za artykuły takie uznaje się materiały, ilustracje oraz 
inne treści, które w odczuciu przeciętnego odbiorcy 
mają charakter pornograficzny lub obsceniczny. 

Przykłady: filmy pornograficzne, eksponowanie wyro-
bów w dosadny sposób bez uzasadnionej potrzeby, 
kontrowersyjne fetysze (np. adult baby, skrajne formy 
praktyk BDSM) 

Poza tym kategoria ta obejmuje artykuły erotyczne 
stwarzające znaczne zagrożenie odniesienia trwałego 
uszczerbku na zdrowiu.  

Przykłady: sprzęt medyczny w rodzaju cewników i igieł 
do wlewów, które powinny być stosowane jedynie 
przez fachowy personel medyczny 

 

5. Wyroby odwołujące się do treści narodowosocja-
listycznych, rasistowskich i ksenofobicznych, rów-

nież w przypadku, gdy nie zachodzi naruszenie 
przepisów prawa karnego 

Dotyczy to przede wszystkim artykułów, które mogą 
służyć do propagowania ideologii narodowosocjali-
stycznej lub które przedstawiają reżim narodowosocjali-
styczny w sposób bezkrytyczny, bagatelizują go lub 
gloryfikują.   

Przykłady: Artykuły oznaczone swastyką i emblematami 
formacji SS, flagą wojenną Rzeszy (w jakiejkolwiek 
wersji), portrety i figurki nazistowskich funkcjonariuszy i 
żołnierzy, problematyczne hasła („Z niemieckim po-
zdrowieniem”) 

6. Nieautentyczne dokumenty i podrobione doku-
menty tożsamości  

Oprócz podrobionych urzędowych dokumentów stwier-
dzających tożsamość kategoria ta obejmuje również 
nieautentyczne świadectwa i dokumenty potwierdzające 
kwalifikacje. 

Przykład: sprzedaż tytułów doktorskich 

 

7. Hazard i gry losowe 

Dotyczy wszystkich rodzajów gier hazardowych i loso-
wych, w odniesieniu do których właściwe władze pań-
stwowe nie udzieliły odpowiedniego dla takiej działalno-
ści zezwolenia, w szczególności jeśli gra losowa jest 
prowadzona lub organizowana w internecie.  

Przykłady: zakłady wzajemne w internecie / kasyno 
online 

 

8. Pozaziemskie nieruchomości gruntowe i podob-
ne prawa własności 

Kategoria ta obejmuje wszelkiego rodzaju oferty zakupu 
praw własności gruntów znajdujących się we Wszech-
świecie oraz podobnych praw, bowiem tego typu trans-
akcje nie są dopuszczalne prawnie. 

Przykłady: działki na Księżycu, prawo do nadania nazw 
gwiazdom                                                 

 

9. Usługi paranormalne 

Kategoria ta obejmuje usługi z zakresu ezoteryki i magii 
– w szczególności, jeśli obiecują one udzielenie pomo-
cy w przypadku zaburzeń psychicznych. 

Przykłady: oferty porad ezoterycznych przez telefon, w 
tzw. chat-roomie lub drogą mailową, przepowiednie, 
klątwy i zaklęcia 

 

10. Wyroby stanowiące potencjalne zagrożenie dla 
zdrowia 
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Jako problematyczne traktowane są w szczególności 
substancje psychoaktywne, oferowane w celach wpro-
wadzenia się w stan odurzenia. 

Przykłady: legalne substancje o właściwościach psy-
choaktywnych („Legal Highs“), legalne zioła o właści-
wościach psychoaktywnych,( „Herbal Highs“), środki o 
właściwościach psychoaktywnych typu „Research 
Chemicals“ 

 


