
 

WIIH ŁÓDŹ Łódź, 2 lutego 2018 r. 

 

 

W IV kwartale 2017 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi zgodnie  

z programem Prezesa UOKiK nr DNR-702-20 (1)/17/(AL) z dnia 05.10.2017 r. przeprowadził  

8 kontroli u przedsiębiorców oferujących do sprzedaży wyroby pirotechniczne.  

Celem kontroli była ocena spełniania przez wyroby pirotechniczne widowiskowe klas F1-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) – 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 oznakowania CE, deklaracji zgodności, 

etykiet, instrukcji obsługi, ostrzeżeń i informacji dotyczących bezpieczeństwa, a także 

dokumentacji technicznej, oraz ocena wypełniania przez przedsiębiorców obowiązków określonych 

w ustawie o materiałach  wybuchowych w zakresie w jakim dotyczą wyrobów pirotechnicznych 

klas F1-F3.  

Kontrolą objęto łącznie 21 partii wyrobów, w tym: 

 bateria wyrzutni rurowych – 17 partii, 

 petarda błyskowa – 2 partie, 

 kombinacja – 1 partia, 

 zestaw rakiet – 1 partia.  

 

PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI 

Kontrolami objęto 8 przedsiębiorców, w tym: 

 4 hurtownie, 

 4 placówki sprzedaży detalicznej. 

 

PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI. 

 

Ogółem w 8 placówkach  skontrolowano 21 partii wyrobów pirotechnicznych importowanych z Chin. 

Kontrolą objęto następujące zagadnienia: 

1. Obowiązek umieszczania na wyrobie pirotechnicznym stosownych oznaczeń, 

2. Deklaracje zgodności i certyfikat UE, 

3. Etykiety wyrobów pirotechnicznych, 

4. Obowiązki podmiotów gospodarczych, 

Kontrolą  
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5. Instrukcje obsługi i informacje dotyczące bezpieczeństwa,  

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

7. Badania laboratoryjne.      

 

W wyniku dokonanej oceny wymagań bezpieczeństwa wyrobów pirotechnicznych  

oraz obowiązków podmiotów gospodarczych, w zakresie w jakim są związane z wyrobami 

pirotechnicznymi widowiskowymi nieprawidłowości nie stwierdzono.  

 

KONTROLA 

 

1. Obowiązek umieszczania na wyrobie pirotechnicznym stosownych oznaczeń. 

Na każdym ocenianym wyrobie pirotechnicznym  (21 partii) umieszczone było oznakowanie 

CE, numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej,  numer rejestracyjny identyfikujący wyrób 

przydzielony przez jednostkę notyfikowaną,  w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny. 

 

2. Deklaracja zgodności. 

W  8 kontrolowanych placówkach dla 21 partii ocenianych wyrobów pirotechnicznych 

sprawdzono  prawidłowość wystawienia deklaracji zgodności i ich zgodność z wymaganiami 

określonymi w załączniku 5 do rozporządzenia pirotechnicznego.  

Dla wszystkich ocenianych wyrobów zostały wystawione deklaracje zgodności, które  

zawierały: nazwę i adres producenta, opis i dane identyfikacyjne wyrobu, odniesienie do norm 

zharmonizowanych oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji  

w imieniu producenta. 

W kontrolowanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 

3. Etykiety wyrobów pirotechnicznych. 

Podczas kontroli przeprowadzonych w 8 placówkach sprawdzono dla 21 partii wyrobów 

pirotechnicznych spełnianie przez etykiety umieszczone na tychże wyrobach wymagań 

określonych w załączniku 4 do rozporządzenia pirotechnicznego.  

W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 

Etykiety umieszczone na opakowaniach ocenianych wyrobów pirotechnicznych zawierały : 

 nazwisko, nazwę i adres producenta lub importera, 

 nazwę oraz określenie typu wyrobu pirotechnicznego,  

 numer rejestracyjny identyfikujący wyrób pirotechniczny oraz numer partii, 

 oznaczenie klasy wyrobu, 

 wskazanie dostępności danego wyrobu pirotechnicznego dla użytkowników,  

 określenie rodzaju miejsc, w których jest dozwolone używanie wyrobu pirotechnicznego,  

 instrukcję obsługi wyrobu pirotechnicznego,  

 wskazanie roku produkcji wyrobu pirotechnicznego widowiskowego klasy F3, 
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 określenie minimalnej bezpiecznej dla użytkownika wyrobu pirotechnicznego odległości 

używania tego wyrobu, 

 określenie ilości netto materiału pirotechnicznego (NEC). 

Etykiety były sporządzone w języku polskim w sposób  widoczny, czytelny i trwały. 

 

4.  Obowiązki podmiotów gospodarczych.  

W toku kontroli przeprowadzonych u dystrybutorów wyrobów pirotechnicznych 

(hurtownie, jednostki detaliczne) oceniając wyroby pirotechniczne jednocześnie oceniono 

wykonanie przez  kontrolowanych przedsiębiorców, a także producentów i importerów tych 

wyrobów, obowiązków wynikających z przepisów ustawy o materiałach wybuchowych, 

dotyczące oznakowania wyrobów pirotechnicznych. 

W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.  

 

5. Instrukcja obsługi i informacje dotyczące bezpieczeństwa. 

Podczas przeprowadzanych kontroli sprawdzano dołączenie do ocenianych wyrobów 

instrukcji obsługi i informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania.  

W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono, na etykietach wyrobów 

pirotechnicznych znajdowały się instrukcje obsługi zawierająca niezbędne informacje 

dotyczące bezpiecznego użycia, wyboru miejsca odpalenia, odpowiednich odległości  

dla użytkownika (w zależności od klasy wyrobu) wytycznych wskazujących sposób 

postępowania w przypadku, gdy wyrób nie zadziała. Informacje były sporządzone w formie 

pisemnej i graficznej. 

 

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

 

W 21 partiach wyrobów pirotechnicznych oceniono cechy konstrukcji w odniesieniu  

do wymagań określonych w normie zharmonizowanej PN-EN 15947-5:2016 Wyroby 

pirotechniczne. Wyroby pirotechniczne widowiskowe klasy F1, F2 i F3. Część 5: wymagania 

dotyczące konstrukcji i działania. 

Stwierdzono, że korpusy obudów wykonane były z tektury, a systemy inicjujące zabezpieczone 

były pomarańczowymi osłonami. W korpusach nie stwierdzono dziur, rozdarć, pęknięć, 

wybrzuszeń i wgnieceń. 

W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.  

 

7. Badania Laboratoryjne. 

W związku z brakiem podejrzeń co do niespełniania wymagań bezpieczeństwa  przez oceniane 

wyroby pirotechniczne nie pobierano próbek do badań laboratoryjnych. 

 

 


