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KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA
PRZECHWYCIŁA NIELEGALNĄ BROŃ I AMUNICJĘ Z
USA
Do Polski, w sposób nielegalny, próbowano przesłać karabin wyposażony w lunetę optyczną, broń
krótką, metalowy element z naciągiem kaliber 4,5 mm, 7 sztuk elementów broni długiej oraz 629
sztuk amunicji. Proceder wykryli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, którzy przekazali
zatrzymane przedmioty Policji.
Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie podczas kontroli przesyłek
nadanych w Stanach Zjednoczonych, ujawnili 629 sztuk różnego rodzaju amunicji, 1 sztukę broni
długiej, w postaci karabinu wyposażonego w lunetę optyczną, 1 sztukę broni krótkiej, 1 metalowy
element z naciągiem kaliber 4,5 mm, 7 sztuk elementów broni długiej (w tym drewnianą kolbę, spust,
muszkę). Zatrzymane w trakcie działań Krajowej Administracji Skarbowej przedmioty zostały obecnie
przekazane Policji w celu dokonania ekspertyzy i przeprowadzenia dalszego postępowania.
Jak podkreśla Krajowa Administracja Skarbowa, zgodnie z prawem, dopuszcza się przesyłanie broni
lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe, którzy świadczą tego
rodzaju usługi i posiadają stosowne pozwolenia. Jednak ﬁrmy kurierskie, w przesyłkach których
ujawniana jest broń, takich usług nie świadczą. Dlatego też, aby ominąć przepisy, zakazany towar
najczęściej deklarowany jest jako rzeczy osobiste o niewielkiej wartości. Często też, amatorzy
nielegalnej broni zachęcani są ofertami sklepów internetowych, w których proponowany asortyment
reklamowany jest jako legalny. W rzeczywistości nie jest to jednak prawdą, w sytuacji gdy chodzi o
wysyłkę do krajów, w których zezwolenie jest konieczne. Dlatego funkcjonariusze Krajowej
Administracji Skarbowej, zatrzymują takie nielegalne przesyłki.
Czytaj też: Walczak: powstał odpowiednik słynnej, włoskiej Guardia di Finanza [SKANER Defence24]
W 2016 r. i pierwszym półroczu 2017 r. funkcjonariusze łącznie ujawnili:
38 szt. broni palnej,
3639 szt. amunicji,
525 szt. broni pneumatycznej.
Odrębną grupę przemycanych militariów stanowi broń kolekcjonerska, myśliwska i sportowa, np. biała
broń (szpady, miecze), kusze. Takie rodzaje broni również wykrywane są w trakcie kontroli
prowadzonych przez funkcjonariuszy. Przykładowo w lipcu br. w trakcie kontroli dwóch przesyłek
nadanych w USA ujawniono kusze oraz laskę z ukrytym ostrzem. Tego rodzaju broń, sprowadzana
prawdopodobnie na zamówienie, stanowi cenny towar na czarnym rynku.
Należy nadmienić, że wskazane działanie Krajowej Administracji Skarbowej pokazuje jak ważne jest

obserwowanie różnych kierunków potencjalnego nielegalnego transferu broni oraz amunicji do Polski.
Dotyczy to, w głównej mierze państw o bardziej liberalnym dostępie do broni oraz amunicji, jakim są
przykładowo Stany Zjednoczone. Szczególnie, gdy dotychczasowe największe nasycenie nielegalnych
prób wwiezienia, tego rodzaju uzbrojenia, było odnotowywane na granicach wschodnich państwa.
Wobec tego podkreślić trzeba rolę i znaczenie ciągłej aktywności Krajowej Administracji Skarbowej
również w przypadku innych kierunków geograﬁcznych, obejmujących zarówno granice wewnętrzne
Strefy Schengen, jak również przesyłki pochodzące spoza Europy.
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