
Podstawowe wytyczne przy sprzedaży fajerwerków 

 

 Wyroby pirotechniczne można sprzedawać wyłącznie osobom, które ukończyły 

osiemnasty rok życia. (proszę umieścić stosowną informację w miejscu sprzedaży) 

DZ.U.2001 NR.67 POZ.679 Z PÓŻN. ZM. ART.37 

 

ZAKAZ SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW 

PIROTECHNICZNYCH  

OSOBOM NIEPEŁNOLETNIM  

 

 Nie wolno składować materiałów łatwopalnych (rozpuszczalniki, farby) w 

bezpośrednim w sąsiedztwie materiałów pirotechnicznych   

 W magazynie, na hali całkowity zakaz palenia i używania ognia otwartego  

 Stoisko powinno być wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy - gaśnice typu " GP " 

„GS”  

 2szt koców gaśniczych 

 Artykuły powinny być umieszczone na regałach w odległości, co najmniej 1m od 

urządzeń grzewczych. 

 Przy sprzedaży i transporcie wyrobów pirotechnicznych jest bezwzględny zakaz 

palenia papierosów i używania otwartego ognia. 

 

 

Postępowanie w przypadku rozerwania lub wydostania się wyrobów z opakowania 

 

 W przypadku, gdy opakowanie artykułu uległo uszkodzeniu, w skutek czego 

poszczególne zawartość artykuły znajdują się poza opakowaniem lub mogą z niego 

wypaść należy niezwłocznie wszystkie części usunąć, taki artykuł odłożyć w 

wcześniej przygotowane miejsce usytuowane na zapleczu, gdzie osoby 

nieupoważnione nie mają dostępu. Proszę wszystkie uszkodzone artykuły odkładać w 

karton . Karton zaklejać każdorazowo taśmą – uszkodzone artykuły zostaną 

niezwłocznie odebrane przez naszą firmę w celu utylizacji. 



 

Transport wewnątrzzakładowy 

 

 Transport artykułów powinien odbywać się na ręcznych wózkach paletowych.  Zakaz 

używania do transportu fajerwerków wózków elektrycznych i spalinowych  w tym 

napędzanych gazem . 

 

 

Pracownicy – ocena ryzyka zawodowego 

 

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 9 lipca 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, 

transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, 

wybuchowych tym wyrobów pirotechnicznych, na podstawie par. 4 pkt. 2 ocenie pod 

względem bezpieczeństwa nie podlegają wyroby pirotechniczne widowiskowe 

oznaczone kodem klasyfikacyjnym 1.4G i  1.4S. W związku z tym książki oceny 

ryzyka zawodowego powinny być wykonane standardowo jak dla stanowisk 

magazyniera, sprzedawcy itp. 

 

Podejmowanie działań w przypadku pożaru 

 

 Ogłosić alarm z powiadomieniem Straży Pożarnej czy istnieje zagrożenie życia ludzi  

 Wyprowadzić z zagrożonego terenu wszystkie osoby postronne  

 Odciąć źródło zasilania prądem  

 Wyeliminować źródło zapłonu – przez usunięcie kartonów ze sztucznymi ogniami  

z zasięgu płomieni  

 Przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego  

 

Inne zakazy i wymogi 

 

 

 Wymagana temperatura pomieszczeń max. Do 30
 o 

C 

 Zakaz przebywania w pomieszczeniach z otwartym ogniem 



 Zakaz stosowania ogrzewania piecykami elektrycznymi i akumulacyjnymi 

 Zakaz stosowania urządzeń wytwarzających iskry 

 Całkowity zakaz palenia papierosów w magazynie i strefie zagrożenia 

 Podręczny sprzęt gaśniczy – gaśnice typu „GS” 

 2szt koców gaśniczych 

 Sprawna wentylacja wyciągowa 

 Składowanie materiałów pirotechnicznych na regałach lub podestach trudno palnych 

umieszczonych w odległości, co najmniej 1 m od urządzeń grzewczych 

 

 

 

Informacje dotyczące obrotu, magazynowania  

i składowania artykułów pirotechnicznych. 

 

 

I. Obrót materiałami wybuchowymi. 

(na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku. o wykonywaniu działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 

amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub 

policyjnym) 

 

1.1. Niniejsza ustawa określa zasady prowadzenia przez przedsiębiorców działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 

amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. 

 

1.2. Definicje: 

1) materiały pirotechniczne - należy przez to rozumieć jedną z odmian 

materiałów wybuchowych, będącą materiałem lub mieszaniną materiałów 

przewidzianych do wytwarzania efektów cieplnych, świetlnych, dźwiękowych, 

gazu, dymu lub kombinacji tych efektów, w wyniku bezdetonacyjnej, 

samopodtrzymującej się reakcji chemicznej, a także wyroby wypełnione 

materiałem pirotechnicznym, 



 

Nie jest wymagane uzyskanie koncesji na obrót   wyrobami pirotechnicznymi 

wymienionymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z dnia 29 

lipca 2005 r. w sprawie wykazu wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, 

przechowywanie lub używanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia. 

Wyroby spełniające wymogi podane w załączniku do Rozporządzenia zaopatrzone są w 

 znak literowy <NWP> oznaczający, że wyrób jest ujęty w wykazie wyrobów 

pirotechnicznych, których nabywanie, przechowywanie i używanie nie wymaga 

pozwolenia wojewody. WSZYSTKIE ARTYKUŁY POSIADAJĄCE PAŃSTWO W 

OBROCIE POSIADAJĄ ZNAK  < NWP >  ORAZ KLASĘ 1.4G  

NA OBRÓT TYMI ARTYKUŁAMI NIE JEST WYMAGANA KONCESJA LUB 

DODATKOWE POZWOLENIE 

 

II. Magazynowanie 

 

Zgodnie z wymaganiami § 9 ust. 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. Nr 109, poz. 719), wyroby pirotechniczne widowiskowe przechowuje się w oddzielnych 

magazynach lub pomieszczeniach zaplecza, przeznaczonych wyłącznie do tego celu, 

wydzielonych ścianami wewnętrznymi i stropami o klasie odporności ogniowej odpowiednio 

co najmniej EI 60 i REI 60 i zamykanych drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej 

EI 30.  

 

W POMIESZCZENIACH SKLEPOWYCH I ZAPLECZA GDZIE SĄ SPRZEDAWANE 

LUB SKŁADOWANE FAJERWERKI  JEST CAŁKOWITY ZAKAZ  

 

1) używania otwartego ognia;  

2) palenia tytoniu;  

3) prowadzenia prac spawalniczych;  

4) prowadzenia innych prac mogących stworzyć warunki dla zapłonu lub 

wybuchu zgromadzonych wyrobów pirotechnicznych;  



5) gromadzenia i przechowywania materiałów palnych innych niż 

wynikające z wyposażenia obiektu handlowego.  

 

Jeżeli pomieszczenia sklepowe, stanowiące fragment obiektów handlowych nie są 

pomieszczeniami wydzielonymi, wówczas w bezpośrednim ich otoczeniu nie należy 

przechowywać substancji łatwo palnych lub butli zawierających gaz pod ciśnieniem.  

 

Wyroby pirotechniczne widowiskowe mogą być przechowywane w pomieszczeniach 

sklepowych i pomieszczeniach zaplecza w ilościach brutto podanych w poniższej tabeli:  

 

Klasyfikacja wyrobu 

pirotechnicznego  

Pomieszczenie 

sklepowe  

Pomieszczenie 

zaplecza  

1.4 S  1 000 kg  1 000 kg  

1.4 G  1 000 kg  1 000 kg  

 

 

Karty kwalifikacyjnej nie opracowuje się dla pomieszczeń sklepowych i zaplecza, w 

których prowadzi się wyłącznie sezonową sprzedaż, a łączny czas przechowywania 

wyrobów pirotechnicznych nie przekracza 90 dni w roku.  

 

W PAŃSTWA PRZYPADKU NIE OPRACOWUJEMY KART 

KWALIFIKACYJNYCH OBIEKTU SPRZEDAŻ NIE JEST PROWADZONA PONAD 

90 DNI W ROKU  

 

ZWROTY  
 
Zwrot towaru od dnia 02.01.2013 do 15.01.2013 (w przypadku hali białostockiej zwrot towaru od 
dnia 15.01.2013 do 20.01.2013). 
Zwroty będą przygotowane i liczone przez pracowników marketu oraz pracowników firmy 
Hestia do 5 dni po otrzymaniu informacji o zwrotach. Na tej podstawie zostanie sporządzony 
dokument MBA potwierdzony przez pracownika marketu i pracownika Hestia. 

 

Jak co roku w razie pomocy przy kontrolach , zamówieniach , problemu z towarem 

jestem dla Państwa dostępny praktycznie 24 godziny na dobę pod numerem  

tel. 0601 29 99 29 , fax 022 665 85 78 ,   e-mail: wpodolak@pirotechnika.pl 

mailto:wpodolak@pirotechnika.pl
admin
 eFajerwerki.pl



 

 

 

pozdrawiam i życzę udanego sezonu  

 

Witold Podolak 

          Prezas Zarządu 

 

 

 


