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Informacja z kontroli wyrobów pirotechnicznych kl. F3 

 

W IV kwartale 2018 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi zgodnie  

z programem Prezesa UOKiK nr DNR-702-15 (1)/18/(KB) z dnia 25.09.2018 r. przeprowadził  

4 kontrole u przedsiębiorców oferujących do sprzedaży wyroby pirotechniczne.  

Celem kontroli była ocena spełniania przez wyroby pirotechniczne widowiskowe klasy F3 wymagań 

określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 283 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą o materiałach wybuchowych oraz  

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla 

wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. poz. 818) – zwanego dalej rozporządzeniem pirotechnicznym, dotyczących 

deklaracji zgodności, oznakowania CE,   instrukcji, ostrzeżeń i informacji niezbędnych dla bezpiecznego 

użytkowania wyrobów pirotechnicznych,  a także dokumentacji technicznej (jeżeli było  

to niezbędne do potwierdzenia spełniania wymagań), oraz ocena wypełniania przez przedsiębiorców 

obowiązków określonych w ustawie o materiałach  wybuchowych w zakresie w jakim dotyczą wyrobów 

pirotechnicznych klasy F3.  

Kontrolami objęto 4 przedsiębiorców, w tym: 

• 2 hurtownie: 

• 2 placówki sprzedaży detalicznej: 

PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI 

Ogółem w 4 placówkach  skontrolowano 11 partii wyrobów pirotechnicznych polskich producentów wytworzone 

w Chinach.  Kontrolą objęto następujące zagadnienia: 

1. Obowiązek umieszczania na wyrobie pirotechnicznym oznaczeń zgodnych z obowiązującymi przepisami, 

2. Deklaracje zgodności i certyfikaty UE, 

3. Etykiety wyrobów pirotechnicznych pod kątem zamieszczonych informacji i oznaczeń, 

4. Obowiązki podmiotów gospodarczych, 

5. Instrukcje obsługi i informacje dotyczące bezpieczeństwa,  

6. Wymagania ogólne dla wyrobów pirotechnicznych zgodnie z normą PN-EN 15947-5:2016, 

7. Badania laboratoryjne.      

  

Oceniono 11 wyrobów pirotechnicznych klasy 3 (wyrzutnie) pochodzących: od JORGE Fireworks 

 Sp. z o.o. Sp.k., Triplex Sp. z o.o., Sp. k. oraz P.H. „Tropic” Jerzy Jurek, wytworzonych w Chinach. 

Celem kontroli była ocena wyrobów pirotechnicznych klasy F3 w zakresie umieszczenia  

na tych produktach wymaganych przepisami oznaczeń, w tym oznakowania CE, instrukcji obsługi  

z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, a także przestrzegania przez podmioty gospodarcze 

obowiązków w zakresie w jakim są związane z wyrobami pirotechnicznymi widowiskowymi zgodnie  

z  ustawą o materiałach wybuchowych.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli w ocenianym zakresie nie zakwestionowano żadnego wyrobu, 

stwierdzono również, że przedsiębiorcy wykonują obowiązki nałożone na nich przepisami ustawy  

o materiałach wybuchowych.  

Kontrola wyrobów pirotechnicznych nie obejmowała badań laboratoryjnych, ograniczyła się do oceny tychże 

wyrobów tylko pod kątem prawidłowości oznaczeń i konstrukcji. Na podstawie wyników kontroli można 

sądzić, że w zakresie możliwym do ocenienia bez badań laboratoryjnych, dostępne dla konsumenta wyroby 

pirotechniczne spełniały wymagania obowiązujących przepisów.  

 


