Warszawa, 11 lutego 2021 r.

DNR-3.703.21.2020.MK
INFORMACJA
o wynikach kontroli wyrobów pirotechnicznych klas F1-F3
Termin: IV kwartał 2020 roku
Kontrolujący w ramach planu: 4 wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej z lubuskiego,
śląskiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego.
Cel kontroli: ocena, w tym poprzez badania laboratoryjne, czy wyroby pirotechniczne
widowiskowe klasy F1-F3 spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju
z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych1,
a także spełnianie obowiązków przez podmioty gospodarcze określonych w ustawie z dnia 21
czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego2, w zakresie
w jakim dotyczą wyrobów pirotechnicznych klasy F1-F3 (tj. deklaracji zgodności, oznakowania
CE, instrukcji, ostrzeżeń i informacji niezbędnych dla bezpiecznego użytkowania wyrobów
pirotechnicznych, a także dokumentacji technicznej oraz obowiązek umieszczania numerów
rejestracyjnych na wyrobach pirotechnicznych – producent3 i importer4).
Zakres podmiotowy kontroli: kontrolami objęto 20 przedsiębiorców, w tym:
 8 sprzedawców hurtowych,
 6 placówek detalicznych (w tym 1 podmiot prowadzący również sprzedaż internetową),
 3 importerów (w tym 1 podmiot prowadzący również sprzedaż internetową),
 2 placówki wielkopowierzchniowe,
 1 producenta5.
Zakres przedmiotowy kontroli: skontrolowano 50 rodzajów wyrobów pirotechnicznych,
wszystkie zostały wytworzone w Chinach.
Skontrolowano następujące rodzaje wyrobów: baterie, kombinacje, petardy, petardy błyskowe,
rzymskie ognie oraz wyrzutnie rurowe.
Wyniki kontroli: z uwagi na niezgodności formalne łącznie zakwestionowano 20 wyrobów (40,0
proc. łącznie skontrolowanych) z uwagi na: nieprawidłową etykietę (7 wyrobów), nieprawidłową
instrukcję obsługi (1 wyrób) oraz nieprawidłową deklarację zgodności (16 wyrobów).
Badania laboratoryjne: w laboratorium akredytowanym przeprowadzono badania 10 próbek pod
kątem istotnych parametrów określonych w normie PN-EN 15947-5:2016 Pirotechnika. Wyroby
pirotechniczne widowiskowe, kl. 1, 2 i 3. Część 5: Wymagania konstrukcyjne i funkcjonalne takich
jak: zawartości masy netto materiału wybuchowego (parametr określający siłę wybuchu, petardy –
maksymalnie 10g, fontanny – maksymalnie 7,5g, baterie - maksymalnie 500g), poziomu ciśnienia
akustycznego (dozwolony poziom to 120 dB) i szybkości palenia się systemu inicjującego
(parametr określający czas do momentu odpalenia wyrobu pirotechnicznego, wpływa na możliwość
bezpiecznego oddalenia się po zapaleniu wyrobu, powinien wynosić dla wyrobów klas 1-2 od 3,0 s
Dz. U. poz. 818, zwane dalej także: „rozporządzenie MR”.
Dz. U. z 2020 r., poz. 204, zwana dalej także: „ustawą o mwuc”.
3 art. 62ze ust. 1 pkt 14 ustawy o mwuc
4 art. 62zf ust. 1 pkt 13 ustawy o mwuc
5 Zgodnie z art. 19 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2019 r. poz. 544, dalej: usozinr),
importera lub dystrybutora traktuje się jak producenta w rozumieniu ustawy, jeżeli wprowadza do obrotu wyrób pod
własną nazwą lub znakiem towarowym, o ile taki posiada, lub modyfikuje wyrób znajdujący się w obrocie w taki
sposób, że może mieć to wpływ na zgodność z wymaganiami.
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do 8,0 s, dla wyrobów klasy 3 – od 5,0 s do 13,0 s), które wykazały nieprawidłowości w przypadku
7 wyrobów. Polegały one na:
 zaniżona masa netto materiału wybuchowego w stosunku do deklarowanej przez producenta
(2 rodzaje baterie wyrzutni rurowych, 2 rodzaje petard błyskowych),
 zawyżona masa netto materiału wybuchowego w stosunku do deklarowanej przez
producenta (3 rodzaje petard błyskowych),
 zbyt krótki czas palenia systemu inicjującego (3 rodzaje petard błyskowych).
Należy podkreślić, że zaniżona, w stosunku do deklarowanej, wartość masy netto materiału
wybuchowego nie stanowi poważnego zagrożenia podczas użytkowania wyrobu. W takich
przypadkach do przedsiębiorców odpowiedzialnych za wprowadzenie wyrobów do obrotu
wystąpiono o poprawienie oznakowania.
Działania Inspekcji Handlowej: W 18 przypadkach przedsiębiorców wezwano do usunięcia
niezgodności formalnych, z czego w 8 przypadkach działania naprawcze zostały zakończone
(szczegółowe informacje dostępne są w wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej).
Wydano 1 decyzję zakazującą udostępniania wyrobów6.
Działania UOKiK: wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej do momentu sporządzenia
niniejszej informacji przekazali Prezesowi UOKiK akta kontroli dotyczące 2 wyrobów. Akta są
analizowane.
Wnioski: Porównując z kontrolą wyrobów pirotechnicznych, przeprowadzoną w IV kwartale 2019
roku, należy stwierdzić, że odsetek łącznie stwierdzonych nieprawidłowości zwiększył się. Podczas
poprzedniej kontroli zakwestionowano łącznie 34,6 proc. objętych sprawdzeniem wyrobów (wzrost
o 5,4 p.p.) przy analogicznej liczbie objętych sprawdzeniem produktów (52 w 2019 r.). Należy
podkreślić, że również w tym roku najwięcej zastrzeżeń inspektorów dotyczyło niezgodności
formalnych, możliwych do usunięcia przez kontrolowanych i w większości przypadków
niestwarzających bezpośredniego zagrożenia dla użytkowników.
Prowadzone w IV kwartale 2020 r. badania laboratoryjne w przypadku 3 wyrobów wykazały
zawyżenie, w stosunku do deklarowanej, wartość masy netto materiału wybuchowego, co grozi
odniesieniem obrażeń z uwagi na większą siłę wybuchu i dystans na jaki odrzucane są pozostałości
wyrobu, zwłaszcza w połączeniu ze zbyt krótkim czasem palenia systemu inicjującego, który może
być przyczyną przedwczesnego zadziałania artykułu pirotechnicznego (sytuacja taka miała miejsce
w przypadku 2 rodzajów petard błyskowych).

6 Na podstawie art. 75 ust. 1 usozinr, organ może zakazać udostępniania wyrobu , który stwarza poważne zagrożenie na
3 miesiące. Prezes UOKiK może przedłużyć okres obowiązywania zakazu do czasu zakończenia postępowania (art. 78
usozinr).
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PORADY DLA KONSUMENTÓW
Najczęstszą przyczyną wypadków podczas odpalania baterii, rakiet i petard jest nieprzestrzeganie
instrukcji obsługi i stosowania się do zasad bezpieczeństwa ich odpalania (np. oddalania się na
wskazaną odległość). Natomiast nieprawidłowe działanie samego wyrobu, to jedynie kilka procent
takich zdarzeń. Często użytkownicy wyrobów pirotechnicznych odnoszą obrażenia twarzy i rąk,
takie jak poparzenia powierzchni mających styczność z wyrobem, urwane palce czy uszkodzenie
wzroku. Ponadto głośny huk petard może powodować czasowe lub trwałe uszkodzenia słuchu.
Planując zakup fajerwerków warto pamiętać, że mogą je nabywać i odpalać wyłącznie osoby
pełnoletnie. Na wyrobie powinno znajdować się oznakowanie CE, zrozumiała instrukcja obsługi
w języku polskim, nazwa i adres producenta i importera (jeśli produkt pochodzi spoza obszaru Unii
Europejskiej), określenie typu wyrobu (np. bateria, petarda, rakieta) oraz stosowne ostrzeżenia,
w tym minimalna odległość na jaką należy oddalić się po odpaleniu.
Przed zakupem, a następnie użyciem fajerwerków, koniecznie należy sprawdzić, czy produkt nie
jest uszkodzony. Z wyrobu nie może wysypywać się materiał pirotechniczny, a jego obudowa nie
może posiadać żadnych wad mechanicznych, takich jak pęknięcia, rozdarcia, wgniecenia czy
wybrzuszenia.
Fajerwerków nie wolno używać będąc pod wpływem alkoholu ani pozwalać je odpalać dzieciom.
Przed użyciem wyrobów pirotechnicznych należy zapoznać się z instrukcją obsługi, a następnie
przestrzegać jej zaleceń. Do odpalania należy wybrać miejsce pozbawione przeszkód nad
fajerwerkiem, które mogłyby zakłócić jego lot (np. drzewa, linie energetyczne).
Fajerwerki należy odpalać pojedynczo, stojąc lub klęcząc z boku i trzymając źródło ognia
w wyciągniętej ręce, nie wolno pochylać się nad odpalanymi wyrobami. Aby zminimalizować
potencjalne urazy oczu, można założyć okulary ochronne. Należy pamiętać, aby zarówno
użytkownik, jak i osoby trzecie, zachowały bezpieczną odległość.
Jeśli wyrób nie zadziała, należy odczekać co najmniej 15 minut przed podejściem do niego.
Takiego fajerwerku nie wolno odpalać ponownie.
Podczas zabawy należy pamiętać, że ze względu na zawartość materiałów wybuchowych, każdy
wyrób pirotechniczny, który jest nieodpowiednio używany, może być niebezpieczny.
Warto upewnić się, że strzelanie w wybranym miejscu i czasie jest dozwolone oraz wybrać miejsce,
w którym korzystanie z fajerwerków nikomu nie zagraża.
Zatwierdzono:
z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
$PODPIS
Dyrektor

Departamentu Nadzoru Rynku
/podpisano elektronicznie/

Sporządził:
Departament Nadzoru Rynku, Wydział Nadzoru Rynku, 10.02.2021 r.
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