
W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO KONSUMENTÓW

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJE I PORADY

KTÓRYCH PRZESTRZEGANIE UMOŻLIWI BEZPIECZNE UŻYWANIE FAJERWERKÓW

Co to są fajerwerki ?

Fajerwerki to potoczne określenie wyrobów pirotechnicznych widowiskowych służących do celów

rozrywkowy przeznaczonych dla konsumentów. Zawierają one materiał lub mieszaninę  materiałów

pirotechnicznych ,będących jedna z odmian materiałów wybuchowych, przeznaczonych do

wytwarzania światła , dźwięku , dymu lub kombinacji tych efektów w wyniku  samopodtrzymującej ,

egzotermicznej reakcji chemicznej.

Co roku w okolicy Sylwestra i Nowego Roku słyszymy o wypadkach związanych z użyciem

fajerwerków ! Przyczyna zdecydowanej większości tych wypadków jest nie przestrzeganie instrukcji

obsługi i zasad niebezpieczeństwa.  Jedynie znikomy procent wypadków jest spowodowany wynikiem

nieprawidłowego działania samego  wyrobu .Wypadki mają miejsce zwłaszcza przy odpalaniu petard,

Wyrzutni , oraz rakiet. Dlatego nasza firma promuje za każdym razem hasło „ Używaj fajerwerków z

głową  uwzględniając zasady bezpieczeństwa i traktuj je jak środki wybuchowe” . Nieumiejętne

obchodzenie się z fajerwerkami może być przyczyna groźnych wypadków nie tylko odpalającego

ale także osób postronnych !

Teraz trochę teorii : Jakie rozróżniamy rodzaje fajerwerków .

Rozróżniamy 3 klasy wyrobów pirotechnicznych widowiskowych przeznaczonych dla konsumentów:

● Klasa F1 : Wyroby , które podczas działania charakteryzują się bardzo niskim stopniem

zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska, a także nieistotnym poziomem

hałasu , przeznaczone do użytku w budynkach oraz na zewnątrz budynków.

● Klasa F2 : Wyroby , które podczas działania charakteryzują się niskim stopniem zagrożenia

życia i zdrowia ludzi oraz mienia  i środowiska , a także niskim poziomem hałasu ,

przeznaczone do użytku na zewnątrz budynków.

● Klasa F3:Wyroby które podczas działania charakteryzują się średnim stopniem zagrożenia

życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska , a także nieszkodliwym dla zdrowia poziomem

hałasu, przeznaczone  do użytku wyłącznie na zewnątrz  na dużych otwartych przestrzeniach.

● Klasa F4: Wyroby które podczas działania charakteryzują się wysokim stopniem zagrożenia

życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska ,a także nie szkodliwym  dla zdrowia ludzi

poziomem hałasu , określane  jako wyroby pirotechniki widowiskowej ,przeznaczone do

obsługi i użytku  wyłącznie przez wykwalifikowanych pirotechników widowiskowych ,

posiadających odpowiednie przeszkolenie i wymagane uprawnienia.

Jak i gdzie kupować fajerwerki?

● Fajerwerki mogą kupować i używać wyłącznie  osoby pełnoletnie !!!

● Na wyrobie powinna znajdować się instrukcja obsługi w języku polskim oraz następujące

dane:

-  Nazwa i adres producenta lub importera



- określenie typu wyroby ( np. bateria, rakieta , petarda)

- klasa wyrobu  (F1 , F2, lub F3)

- ostrzeżenie ( w tym minimalna odległość na jaka należy oddalić się po odpaleniu)

● Na fajerwerkach powinno znajdować się oznakowanie  CE , potwierdzające ich

zgodność  z odpowiednimi wymogami.

● Sprawdź czy produkt nie jest uszkodzony .Obudowa wyrobu nie może  posiadać
żadnych wad mechanicznych (pęknięcia , rozdarcia, wgniecenia , wybrzuszenia).

Z wyrobu nie może wysypywać  się  materiał pirotechniczny.

Nabywanie , przechowywanie lub używanie wyrobów pirotechnicznych należących do klasy F1 ,

F2, F3. Nie wymaga uzyskania pozwolenia.

Obrót tymi wyrobami może odbywać się w pomieszczeniach sklepowych , magazynowych , na

zapleczach , a także w pomieszczeniach sprzedaży doraźnej. Sprzedaż w pomieszczeniach sprzedaży

doraźnej może być prowadzony nie dłużej niż 21 dni w roku. Mogą się tam znajdować wyłącznie

wyroby pirotechniczne klasy F1,F2,F3 w ilości do 300 kg brutto. Pomieszczenia takie zlokalizować
można w tymczasowych obiektach budowlanych w rozumieniu prawa budowlanego (np. na bazarach

, targowiskach), o ile spełniają wymogi określone w rozporządzeniu.

Porady dotyczące bezpiecznego używania fajerwerków:

 • Ograniczenia w używaniu fajerwerków wprowadzają zarówno przepisy kodeksu wykroczeń, jak

i przepisy prawa miejscowego;

 • Sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się
takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2;

 • Informujmy policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom. Uchroni to

najmłodszych, którzy często padają ofiarami fajerwerków;

 • Pod żadnym pozorem fajerwerków nie powinny odpalać dzieci, które muszą być pod stałą
opieką osób dorosłych;

 • Kupujmy fajerwerki u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosujmy się do instrukcji

zamieszczonych na opakowaniach fajerwerków.

Przed zakupem materiałów pirotechnicznych należy sprawdzić, czy:

  • Obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych: pęknięć, przerwań, wgnieceń czy

wybrzuszeń;

• Elementy składowe są dobrze ze sobą połączone i nie przesuwają się;

 • Podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi;

• Wyrób, który jest przeznaczony do pionowego ustawienia na podłożu lub wkopania w ziemię,

jest wyposażony w oprzyrządowanie, pozwalające na właściwe ustawienie w sposób

wykluczający przewrócenie lub przechylenie się w trakcie działania;

 • Petarda przeznaczona do trzymania w dłoni posiada uchwyt zapewniający bezpieczne

utrzymanie podczas palenia (nigdy nie próbujmy odpalać z dłoni nieprzeznaczonych do tego

środków pirotechnicznych!);

• Dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim, zawierająca co najmniej: informację
dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania.



Podczas używania wyrobów pirotechnicznych pamiętajmy:

 • Wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpalać
wyłącznie pod nadzorem dorosłych;

 • Należy czytać instrukcje, bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta i zwrócić uwagę na

ostrzeżenia. Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale

także poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki;

 • Korzystając z fajerwerków należy wybrać miejsce, w którym nie zrobimy nikomu krzywdy i 

niczego nie zniszczymy. Sprawdźmy, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie

energetyczne. W pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być
narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych;

 • Zachowajmy bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylajmy

się nad ładunkiem - stańmy z boku i trzymajmy źródło ognia w wyciągniętej ręce;

 • W stanie nietrzeźwym oraz w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo

nie odpalajmy petard;

• Jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie

podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało;

• Huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy więc, by nasze czworonogi nie

zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów;

 • Gdy doszło do wypadku, wezwijmy służby ratownicze: straż pożarną, pogotowie.

Życzymy dużo uciechy z zabawy fajerwerkami i pamiętaj fajerwerki to

super zabawa jeśli robimy to bezpiecznie. Zadbajmy wspólnie  o to , aby

koniec  starego Roku  i  początek Nowego Roku  był dla nas wszystkich

miły i bezpieczny.




