
Warunki bezpiecze stwa zwi zane ze stosowaniem materia ów pirotechnicznychń ą ł

Materiały pirotechniczne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z  dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz.719), zaliczają się do grupy materiałów 
niebezpiecznych pożarowo.
Powyższy przepis określa ogólne zasady postępowania z takimi materiałami.

Przy używaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych pamiętać należy aby:
· wszystkie czynności związane z używaniem materiałów niebezpiecznych pożarowo
wykonywać według wskazań ich producenta,
· przechowywać materiały niebezpieczne pożarowo w sposób uniemożliwiający powstanie
pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub wskutek wzajemnego
oddziaływania.
Materiały niebezpieczne pożarowo nie mogą być przechowywane w pomieszczeniach 
piwnicznych,na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych 
pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach.

Sprzedaż materiałów pirotechnicznych dozwolona jest pod warunkiem spełnienia wymagań 
określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 
2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym 
oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. Nr 163, 
poz.1577) oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Wymagania dotyczące wprowadzenia do 
obrotu wyrobów pirotechnicznych określone zostały w ustawie z dnia  21 czerwca 2002 r. o 
materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego  (Dz. U. Nr 117,poz.1007).

Materiały pirotechniczne należy przechowywać i sprzedawać z zachowaniem szczególnych 
środków ostrożności.
Polskie przepisy nakładają obowiązek oznaczenia wyrobu pirotechnicznego poprzez 
określenie: nazwy i klasy wyrobu, numeru obowiązującej normy, nazwy i adresu producenta lub 
importera oraz wyposażenie wyrobu w polską instrukcję użytkowania.
Zaktualizowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 
109, poz.719) nakazuje prowadzenie detalicznej sprzedaży wyrobów pirotechnicznych 
widowiskowych w budynkach wyłącznie na stanowiskach wyodrębnionych do tego celu bez 
możliwości sprzedaży samoobsługowej.

Pamiętaj!
· Nie kupuj petard niewiadomego pochodzenia bez polskich oznaczeń i instrukcji obsługi.
· Nie odpalaj wyrobów pirotechnicznych w miejscach i okolicznościach mogących
narazić na niebezpieczeństwo inne osoby.
· Nie wolno odpalać fajerwerków i innych wyrobów pirotechnicznych bez nadzoru
osoby dorosłej; zawsze należy przestrzegać instrukcji dołączonej do produktu.
Przy organizacji pokazów z użyciem wyrobów pirotechnicznych należy uwzględnić 
dodatkowo poniższe wskazania:
· Pokazy powinny być organizowane zasadniczo na otwartym terenie, przy czym minimalna 
odległość stanowisk odpalania materiałów, z ukierunkowaniem na otwartą
przestrzeń, nie powinna być mniejsza niż 25 m od budynków i 50 m od miejsc dla
publiczności,
· Lokalizacja miejsca pokazów powinna uwzględniać spełnienie wymogów co do odległości od 
terenów leśnych, stogów itp., wynikających z rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
· W czasie pokazów należy wykluczyć używanie materiałów pirotechnicznych z grupy
petard.


