02.02.2018

STRAŻ GRANICZNA I KRAJOWA ADMINISTRACJA
SKARBOWA PRZEJMUJĄ NIELEGALNĄ BROŃ
Straż Graniczna ujawniła próbę nielegalnej wysyłki zamków do karabinków AKM do Stanów
Zjednoczonych, całkowita wartość ujawnionych przedmiotów wynosi niemal 2,5 mln zł;
Mazowiecka KAS zarekwirowała broń długą i pneumatyczną, a także kusze myśliwskie, lufy z
komorą nabojową, szkielety broni, ostrą amunicję oraz spłonki inicjujące spalanie materiału
miotającego, ukryte w przesyłkach.

W ostatnich dniach w Wielkopolsce oraz na Mazowszu doszło do działań funkcjonariuszy Straży
Granicznej (SG) oraz Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), w ramach których wykryte zostały
przesyłki z nielegalną bronią oraz jej istotnymi częściami.
Zamki do karabinów AKM na lotnisku Ławica w Poznaniu
Na terenie Portu Lotniczego w Poznaniu-Ławicy funkcjonariusze SG ujawnili w przesyłce cargo 1 000
sztuk trzonów zamka do karabinka szturmowego AKM. Zgodnie z obowiązującą w kraju ustawą o broni
i amunicji, są to istotne części broni palnej i tym samym traktowane są jak broń palna. Przesyłka w
której odnaleziono części do AKM miała traﬁć do Stanów Zjednoczonych. Co najważniejsze, została
nadana przez ﬁrmę nieposiadającą koncesji na handel bronią. Po konsultacjach z ekspertami
laboratorium kryminalistycznego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu funkcjonariusze SG
zatrzymali przesyłkę.
Następnie podczas przeszukania budynków należących do ﬁrmy, która byłą nadawcą przesyłki,
ujawniono profesjonalne maszyny służące do produkcji części broni, rysunki techniczne z danymi do
wytwarzania zamków do karabinka szturmowego AKM. Odnaleziono również niemal 4 000 sztuk
zamków w postaci półfabrykatów, 1 200 kompletnych sztuk zamków oraz inne części do karabinka
szturmowego AKM. Ponadto na terenie zakładu znajdowały się dwie kolejne gotowe do transportu
przesyłki, które łącznie zawierały 6 338 sztuk zamków do karabinka szturmowego AKM. Całkowita
wartość ujawnionych przedmiotów wynosi niemal 2 500 000 zł.
Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy prowadzą czynności, pod nadzorem
Prokuratury Rejonowej Poznań-Jeżyce, w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy. Sprawdzają
m.in. od kiedy ﬁrma zajmowała się produkcją oraz handlem, a także gdzie miały traﬁć zabezpieczone
części broni. Sprawa ma charakter rozwojowy. Należy podkreślić, że produkcja broni palnej w Polsce
bez wymaganego zezwolenia lub handel nią są zagrożone karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
Broń długa czy też kusze myśliwskie wykryte przez mazowiecką Krajową Administrację
Skarbową
W tym samym okresie funkcjonariusze mazowieckiej KAS, w wyniku kontroli celno-skarbowej,
zarekwirowali broń długą i pneumatyczną, a także kusze myśliwskie, lufy z komorą nabojową,

szkielety broni, ostrą amunicję oraz spłonki inicjujące spalanie materiału miotającego. Były one ukryte
w przesyłkach, które nie wskazywały na przewóz tego rodzaju elementów uzbrojenia.
W ostatnich dniach, zajęto 380 szt. różnego rodzaju amunicji ostrej, 1 szt. broni długiej, 1 szt. broni
pneumatycznej, 2 kusze myśliwskie, 4 lufy z komorą nabojową, 3 szkielety broni oraz 4 tys. szt.
spłonek inicjujących spalanie materiału miotającego. Zatrzymane przedmioty zostały przekazane
Policji, w celu przeprowadzenia dalszego postępowania.
KAS wskazuje, że zgodnie z prawem dopuszcza się przesyłanie części uzbrojenia tylko i wyłącznie za
pośrednictwem operatorów, którzy świadczą tego rodzaju usługi oraz co najważniejsze posiadają
stosowne pozwolenia. Istotnymi częściami broni palnej i pneumatycznej najczęściej ujawnianej przez
funkcjonariuszy są m.in. szkielety broni, lufy z komorą nabojową, zamki i komory zamkowe, natomiast
istotnymi częściami amunicji są w tym przypadku m.in. pociski wypełnione materiałami
wybuchowymi, chemicznymi środkami obezwładniającymi, których działanie możeć zagraża zdrowiu a
nawet życiu.
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