
PONIŻEJ KILKA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UŻYWANIA 

WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH. 

Osoby niepełnoletnie mogą używać materiałów 

pirotechnicznych tylko w obecności i pod nadzorem 

dorosłych. 

Nigdy nie używaj niewybuchów oraz uszkodzonych lub przeterminowanych 

wyrobów pirotechnicznych. 

Nie kupuj petard niewiadomego pochodzenia bez polskich oznaczeń i 

instrukcji obsługi.  
Przede wszystkim nie kupuj fajerwerków na bazarach. Mogły one być przechowywane w 

nieodpowiednich warunkach i przez to zostać uszkodzone co może grozić nawet ich 

samoistnym wybuchem. Fajerwerki niewiadomego pochodzenia dostępne na bazarach 

czasami nie posiadają nawet instrukcji obsługi w języku polskim. Dlatego petardy powinno 

się kupować tylko w sklepach, które posiadają zezwolenia na ich sprzedaż. Przechowuj je w 

miejscach suchych, z dala od źródeł ciepła i bez dostępu do nich dzieci. 

 

Zapoznaj się dokładnie ze środkami ostrożności, które trzeba zachować 

podczas odpalania.  
Każdy materiał pirotechniczny powinien zawierać instrukcję z takimi informacjami. Żadne z 

dostępnych wyrobów (poza zimnymi ogniami i flarami meczowymi) nie są przewidziane do 

odpalania w ręku. Dlatego nie należy trzymać żadnych fajerwerków w dłoniach w trakcie 

odpalania. 

 

Przed użyciem dokładnie wybierz miejsce.  
Należy używać wyrobów pirotechnicznych wyłącznie w miejscach w których nie stanowi to 

zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi - weź pod uwagę rodzaj i siłę rażenia danego produktu. 

Nie może odbywać się to w pobliżu materiałów łatwopalnych lub pod zadaszeniem. 

Odpalanie fajerwerków w domu czy na balkonie też nie jest najlepszym pomysłem. 

 

Zadbaj o pozostałych uczestników zabawy.  
Zwróć uwagę czy stoją w bezpiecznej odległości. Szczególnie obserwuj dzieci i osoby 

nietrzeźwe. 

Zanim odpalisz petardy pomyśl o mogących znajdować się w pobliżu 

zwierzętach.  
Większość z nich bardzo źle znosi hałas spowodowany eksplozją, zwłaszcza psy. Uciekając w 

panice mogą wpaść pod nadjeżdżający samochód. W okresie noworocznym wiele gubi się i 

błąka później po ulicach zdezorientowanych i przestraszonych. 

 

Przestrzeganie powyższych zasad pozwoli Ci bezpiecznie 

korzystać z fajerwerków. Niezależnie od wszystkiego zawsze i 

wszędzie najważniejszy jest jednak zdrowy rozsądek. 


