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MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH
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Materiały wybuchowe i samodziałowe mieszaniny pirotechniczne, znaczne ilości prekursorów i
substancji mogących posłużyć do produkcji materiałów wybuchowych, zabezpieczyli policjanci
CBŚP. Celem działań było ujawnienie przypadków obrotu prekursorami materiałów wybuchowych,
a także nielegalnym wytwarzaniem materiałów wybuchowych. Akcję przeprowadzono na terenie
11 województw. Policjantów CBŚP wspierali funkcjonariusze ABW, policyjni biegli oraz minerzypirotechnicy z komend wojewódzkich.
Policjanci z Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego Policji, zajmują się na co dzień
tematyką dotyczącą nielegalnego wytwarzania, posiadania, posługiwania się, bądź handlem samodziałowymi
materiałami i urządzeniami wybuchowymi. Podczas ostatnich działań, przeprowadzonych wspólnie z funkcjonariuszami z
zarządów CBŚP i ABW, policjanci sprawdzili kilkanaście osób, na terenie kraju, które mogły nielegalnie wytwarzać
mieszaniny pirotechniczne i posiadać prekursory materiałów wybuchowych. Samodziałowe materiały i urządzenia
wybuchowe w postaci mieszanin pirotechnicznych ze względu na swoje właściwości są bardzo niebezpieczne, a ich
wytwarzanie, użycie lub nawet samo przechowywanie może spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób albo
mienia w znacznych rozmiarach.
Działania zostały przeprowadzone w minionym tygodniu na terenie województwa mazowieckiego, małopolskiego,
dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego, pomorskiego,
zachodniopomorskiego i śląskiego. W akcji policjantów CBŚP wspierali funkcjonariusze z Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, eksperci z zakresu chemii z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, jak również lokalnych
Laboratoriów Kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji oraz policyjni minerzy-pirotechnicy i technicy
kryminalistyki.
Podczas akcji policjanci znaleźli i zabezpieczyli proch czarny, ok. 0,5 kilograma mieszanin pirotechnicznych i 2,5 litra
płynnych materiałów wybuchowych. Dodatkowo ujawniono i zabezpieczono w sumie ponad 30 kilogramów i 25 litrów
substancji chemicznych mogących posłużyć do produkcji samodziałowych materiałów wybuchowych, część z
zabezpieczonych substancji chemicznych są to prekursory materiałów wybuchowych, a niektóre substancje są również
prekursorami narkotykowymi.
Zabezpieczone podczas akcji substancje chemiczne zostaną poddane badaniom przez policyjnych biegłych. W
przypadku wydania przez biegłych pozytywnych opinii, że są to materiały wybuchowe lub prekursory materiałów
wybuchowych osobom, u których zabezpieczono je grozić może kara z art. 171 kk i art. 12 Ustawy o bezpieczeństwie

obrotu prekursorami materiałów wybuchowych.
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