
Zasady postępowania 

z przedmiotami wybuchowymi i niebezpiecznymi 

 

 

Zdarzenie powodujące sytuację kryzysową (zagrożenie niewybuchem) występuje w wyniku 

odnalezienia (wykrycia) wszelkiego rodzaju przedmiotów, które ze względu na swe 

właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy niewłaściwym obchodzeniu się  

z nimi. Są to w szczególności: 

 

➢ zapalniki, 

➢ pociski, 

➢ bomby lotnicze 

➢ naboje artyleryjskie i karabinowe, 

➢ pancerzownice, 

➢ granaty, 

➢ miny wszelkich typów, 

➢ ładunki materiałów wybuchowych, 

➢ złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych. 

 

Należy mieć świadomość, że materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej w praktyce 

jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunki atmosferyczne i niezależnie 

od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe. 

 

Za przedmioty niebezpieczne uważa się wszelkiego rodzaju urządzenia (materiały pochodzenia 

wojskowego, przemysłowego lub innego), które mając właściwości łatwopalne, żrące,  

trujące - stwarzają ogromne zagrożenie, podczas manipulowania przy nich lub podczas 

zetknięcia się z wysoką temperaturą albo z powietrzem. Zaliczyć do nich można: 

 

➢ płyn łatwopalny, żrący i trujący, 

➢ zawartość butli stalowych, gaśnic, 

➢ resztki rozmaitych substancji w aparaturze laboratoryjnej itp. 

 

Zasady zgłaszania: 

 

Powiadomienie do jednostki wojskowej o znalezionych (wykrytych) przedmiotach 

wybuchowych i niebezpiecznych niezwłocznie zgłaszają niżej wymienione organy, na terenie 

których wykryto te przedmioty: 

 

➢ Jednostki Policji, 

➢ Urzędy Gminne (Miejskie), 

➢ Starostwa Powiatowe, 

➢ Urząd Wojewódzki. 

 

 



 

Usuwanie materiałów  

niebezpiecznych i ich unieszkodliwianie 

 

Lp. 
Nr 

patrolu 

Jednostka  

Wojskowa 
Rejon działania Telefon 

1. 31 CPdMZ Kielce Województwo świętokrzyskie 

(oprócz powiatów: sandomierskiego, 

staszowskiego, kazimierskiego) 

261-174-439 

2. 32 16 bpd Kraków Powiat kazimierski 261-134--234 

3. 7 16 bsap Nisko Powiat sandomierski i staszowski. 261-152-637 

 

Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów/niewypałów podnosić, odkopywać, 

przenosić, a także wrzucać ich do ognia, ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy! 

 

Obowiązki terenowych organów administracji państwowej: 

 

➢ przyjmują zgłoszenie o znalezieniu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych  

od ludności, instytucji, jednostek gospodarki państwowej i uspołecznionej, 

➢ sprawdzają czy zgłoszony przedmiot jest wybuchowy i niebezpieczny, 

➢ zabezpieczają miejsce znalezienia, 

➢ powiadamiają jednostkę wojskową podając:  

• dokładne miejsce odnalezienia (wykrycia),  

• co zostało znalezione, wygląd, ogólne gabaryty, ilość, 

• telefon kontaktowy (adres osoby) informującej o znalezisku i mogącej wskazać miejsce 

znajdowania się przedmiotu wybuchowego lub niebezpiecznego. 
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