
KORZYSTAJ Z FAJERWERKÓW NIE NARUSZAJĄC PRZEPISÓW
ART.  51 KODEKSU WYKROCZEŃ (ZAKŁÓCANIE SPOKOJU,
PORZĄDKU PUBLICZNEGO LUB SPOCZYNKU NOCNEGO),

ART. 107 KODEKSU WYKROCZEŃ (ZŁOŚLIWE NIEPOKOJENIE),
A TAKŻE ART. 145 KODEKSU WYKROCZEŃ

(ZAŚMIECANIE MIEJSCA DOSTĘPNEGO DLA PUBLICZNOŚCI).

FAJERWERKI: PETARDY, RAKIETY, RZYMSKIE OGNIE – 

TO MATERIAŁY WYBUCHOWE!
ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ!



1. Zachowaj szczególną ostrożność przy odpalaniu fajerwerków i materiałów 
pirotechnicznych. Nieodpowiednie używanie może doprowadzić do pożarów, poparzeń, 
zranień, a nawet wypadków śmiertelnych. Oparzenia, skaleczenia rąk i głowy, urazy oczu, 
uszkodzenia słuchu – to najczęstsze obrażenia spowodowane złym i nieodpowiedzialnym 
używaniem fajerwerków. 

2. Upewnij się, czy odpalanie fajerwerków w wybranym miejscu i czasie jest dozwolone.

3. Nigdy nie odpalaj petard i fajerwerków z okien, tarasów, w tłumie, a jedynie na 
otwartej przestrzeni, z dala od innych osób i materiałów łatwopalnych.
Korzystaj z fajerwerków w miejscach, w których nikomu nie zrobisz krzywdy i niczego 
nie zniszczysz.

4. Dokładnie czytaj instrukcję obsługi, która powinna być w języku polskim oraz 
powinna znajdować się na opakowaniu. Przestrzegaj zaleceń producenta.
Na opakowaniu fajerwerków lub petard, powinny znajdować się: zgodność produktu
(Polska Norma nr PN-C-86061), nazwa produktu i klasa bezpieczeństwa, nazwa 
i adres producenta, aktualna data przydatności.

5. Nigdy nie pochylaj się nad ładunkiem. Zawsze zachowaj bezpieczną odległość.

6. Fajerwerków nie można odpalać z dłoni. Jedyny wyjątek to zimne ognie i flary.  
Musisz jednak wiedzieć, że pręt od zimnych ogni może nagrzać się do temperatury 
650oC. Pamiętaj, by po wypaleniu odłożyć go do pojemnika z zimną wodą.

7. Nie używaj butelek do odpalania rakiet. Należy je odpalać z rur wbitych w podłoże.

8. Nie odpalaj fajerwerków pod wpływem alkoholu lub użyciu środków odurzających.

9. Nie trzymaj fajerwerków w kieszeniach – mogą wybuchnąć!

10. Zgodnie z przepisami obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży materiałów 
pirotechnicznych osobom poniżej 18 roku życia.

11. Zwróć uwagę, by fajerwerków nie odpalały dzieci.

12. Zapewnij spokój i schronienie zwierzętom.

13. Europejski numer alarmowy 112. Zakłócanie porządku zgłaszaj na POLICJĘ (997). 
W razie wypadku, wezwij służby ratownicze: STRAŻ POŻARNĄ (998), POGOTOWIE (999). 

UŻYWASZ
– PAMIĘTAJ!


