
Fundacja POZYTYWNE EMOCJE to reprezentacja 
ponad 30 profesjonalistów z branży pirotechnicznej. 
Nadrzędnym celem jej działalności jest dostarczenie rzetelnej 
i wiarygodnej wiedzy oraz promocja pozytywnych zachowań 
użytkowników fajerwerków. Podejmujemy temat bezpieczeństwa, jesteśmy 
również otwarci na merytoryczną dyskusję w kwestiach środowiskowych i praw 
zwierząt. Koncentrujemy się również na integrowaniu tych, którzy podobnie jak 
członkowie Fundacji po prostu kochają fajerwerki. 

Promujemy KODEKS 10 dobrych praktyk używania fajerwerków

Dbamy o bezpieczeństwo

Rzetelnie informujemy

Chętnie edukujemy

KIM JESTEŚMY?

- Branża pirotechniczna powinna być –  i w większości przypadków jest –  społecznie 
odpowiedzialna. Chcemy docierać z pozytywnym przekazem do osób, które korzystają 
z fajerwerków od święta, by uczcić ważną dla nich okazję, jak np. sylwester, urodziny, 
śluby. Prowadzimy działalność edukacyjną w zakresie zasad bezpieczeństwa 
i możliwości użytkowania fajerwerków – bo wbrew przekazom w mediach można 
to robić przez cały rok. Będziemy też inicjować i wspierać prace naukowo-badawcze 
nad fajerwerkami pod kątem ochrony środowiska i ekologii.

Ireneusz Patynowski, Prezes Fundacji POZYTYWNE EMOCJE

CO JEST DLA NAS WAŻNE?  

Masz pytania? Nasi eksperci chętnie pomogą:

POTRZEBUJESZ POMOCY?

SOS@fundacjape.pl

fb.com/fundacjapozytywneemocje 

instagram.com/fundacja_pozytywne_emocje 

O fajerwerkach wiemy wszystko, dlatego:

Fundacja POZYTYWNE EMOCJE
rzetelna informacja o branży pirotechnicznej

www.fundacjapozytywneemocje.pl

Jeśli lubisz fajerwerki wesprzyj nas: 
• swoim głosem w ankietach i sondach

• wpłatą, która pozwala nam na prowadzenie
   naszej działalności edukacyjnej

Bank ING
95 1050 1012 1000 0090 3197 0370
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Poznaj swoje prawa dot. używania fajerwerków

Fakty i mity o fajerwerkach:

Czy w Polsce zakazane jest używanie fajerwerków w ciągu roku? 

Nie, to nieprawda! Potwierdzamy, że zgodnie z polskim prawem używanie 
produktów pirotechnicznych jest dozwolone na terenach prywatnych 
przez cały rok. Zalecamy używać fajerwerków zawsze z poszanowaniem 
zasad współżycia społecznego i nie odpalać ich podczas tzw. ciszy nocnej. 
Fajerwerki mogą być używane również na terenach publicznych w dniach 
31 grudnia i 1 stycznia bez ograniczeń czasowych.   

Czy urzędnicy mogą wprowadzać zgodnie z prawem regulacje 
zakazujące używanie fajerwerków? 

Nie, to nieprawda! Wyroki sądów w sprawie prób wprowadzania zakazu 
fajerwerków przez urzędników nie tylko stwierdzają nieważność zaskarżonych 
uchwał nazywając je „niedopuszczalnymi i sprzecznymi z prawem”, 
ale zasądzają tym gminom zwrot kosztów postępowania sądowego.

Czy fajerwerki są szkodliwe dla środowiska naturalnego?

Nie, to nieprawda! Korzystanie z fajerwerków jest kompleksowo uregulowane 
na mocy przepisów prawa. Oznacza to, że wszystkie dopuszczone do obrotu 
materiały pirotechniczne spełniają określone prawem normy. Dodatkowo 
są poddawane regularnym i szczegółowym badaniom, a także ocenie 
zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i normami środowiskowymi.    

*Na podstawie informacji prawnej

z dnia 15.10.2019 r.

pełna informacja prawna dostępna na

www.fundacjapozytywneemocje.pl

Patronat branżowy
Stan prawny na dzień 30.10.2019

Dotyczy art. pirotechnicznych

zgodnych z DYREKTYWĄ PARLAMENTU

EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/29/UE

z dnia 12 czerwca 2013 r.

Artykuły pirotechniczne mogą być używane również na terenach publicznych w dniach 31 grudnia i 1 stycznia.

Uchwały dotyczące czasowego ograniczenia w używaniu produktów pirotechnicznych wydawane przez wojewodów bądź

organy samorządowe gmin są wydawane z istotnym naruszeniem przepisów prawa*

Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu (sygn. akt II W 252/19) używanie fajerwerków w celach uatrakcyjnienia własnej 

uroczystości na terenie prywatnym do godziny 22.00 NIE PODLEGA sankcji przewidzianej w art. 51 § 1 kodeksu wykroczeń  

dot. zakłócania spokoju, porządku publicznego i spoczynku nocnego.

§ 1

§ 2

§ 3

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r.

o materiałach wybuchowych 

przeznaczonych do użytku 

cywilnego (Dz. U. 2019 poz. 45)

Potwierdzamy, że zgodnie z polskim prawem używanie produktów pirotechnicznych jest 

 DOZWOLONE NA TERENACH PRYWATNYCH PRZEZ CAŁY ROK     

(z wyjątkiem miejsc w pobliżu czynnych lotnisk, tj. w obrębie stref CTR, MCTR, ATZ lub MATZ)

OPINIA
prawna


