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Fajerwerki to poważna sprawa – pamiętajmy o tym!
Fajerwerki i sztuczne ognie to nieodłączny element świętowania Sylwestra. Należy jednak
pamiętać, że jest to materiał pirotechniczny, który może być niebezpieczny dla nas i otoczenia.
Eksperci D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. ostrzegają, że wypadek z
użyciem petardy może wiązać się nie tylko z zagrożeniem dla zdrowia, ale także z poważnymi
problemami prawnymi dla nieostrożnych świętujących.
Wielu Polaków nie wyobraża sobie Sylwestra bez pokazu sztucznych ogni. Duża część z nich
samodzielnie urządza własne widowisko. Niestety, łatwo wtedy o wypadek. Eksperci D.A.S.
Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. przypominają, że w sytuacji, gdy nawet
nieumyslnie zranimy odpalonymi przez nas fajerwerkami inną osobę, to oprócz finansowej
odpowiedzialności cywilnej za wyrządzoną szkodę grozi nam także dodatkowo
odpowiedzialność karna. W myśl art. 157. § 3 Kodeksu Karnego: Kto powoduje naruszenie
czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w § 1 lub 2 (z art. 157),
podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Znacznie surowszej karze, pozbawienia wolności nawet do 5 lat, podlega czyn z winy
umyślnej. Takie zarzuty mogą być postawione osobie, która odpalając fajerwerki wykazała się
wyjątkową beztroską lub wręcz celowo spowodowała uszkodzenia ciała u innej osoby.
Nieumyślne czyny też rodzą odpowiedzialność
- Zranienie innych osób przy odpalaniu sztucznych ogni jest przypadkiem co najmniej
nieumyślnego spowodowania uszkodzenia ciała. Podlega zatem przepisom prawa karnego, a
finał takiej sprawy ma zwykle miejsce w sądzie. Rodzi to oczywiście spore koszty związane z
pomocą prawną i kosztami sądowymi – mówi Marta Gradowska, Koordynator Działu
Underwritingu i Tworzenia Produktów D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.
Ekspertka dodaje, że takie zarzuty mogą zostać postawione również nieletnim, którzy
ukończyli 17 lat, w niektórych drastycznych w skutkach przypadkach nawet nieletnim, którzy
ukończyli zaledwie 15 lat. Na bezpieczeństwo noworocznej zabawy szczególną uwagę powinni
więc zwrócić dorośli, nadzorujący w tym czasie osoby niepełnoletnie.
Ochrona prawna w przypadku wykroczeń i przestępstw nieumyślnych
Zdecydowanie najlepiej, gdy zabawa z fajerwerkami jest udana i bezpieczna. Czasem jednak
brak należytej ostrożności lub inne czynniki sprawiają, że nieszczęśliwy wypadek z udziałem
sztucznych ogni przydarza się osobom postronnym. W efekcie sprawa może trafić na

wokandę. W takiej sytuacji najlepiej mieć ubezpieczenie ochrony prawnej. Mając taką polisę
jesteśmy bowiem ubezpieczeni od ponoszenia kosztów rozpraw sądowych oraz pokrycia
kosztów wynajętego prawnika w razie zarzutów dotyczących nieumyślnych przestępstw czy
wykroczeń. – W przypadku zarzutów karnych z tytułu niemyślanego zranienia innej osoby
fajerwerkami, ubezpieczenie ochrony prawnej pokryje koszty honorarium wynajętego radcy
prawnego lub adwokata, który będzie reprezentował nas lub nasze dziecko przed policją i
sądem oraz sfinansuje koszty sądowe powstałe w trakcie trwania procesu. Bez ubezpieczenia,
wszystkie te koszty musimy ponieść sami – wskazuje Marta Gradowska.
Co ciekawe, taka polisa może objąć ochroną nie tylko nas, ale i naszych bliskich – małżonków,
partnerów i dzieci. Ubezpieczenie zadziała więc także, gdy to oni będą sprawcą nieumyślnego
wypadku. Polisa przyda się także w sytuacji, gdy to osoba objęta ubezpieczeniem dozna
uszczerbku na zdrowiu wskutek pokazu fajerwerków. Dzięki ubezpieczeniu ochrony prawnej
może uzyskać pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowania od sprawcy szkody.
Bezpieczeństwo zawsze na pierwszym miejscu
Pamiętajmy zatem - jeśli chcemy odpalać fajerwerki samodzielnie, to bardzo dokładnie
przeczytajmy instrukcję oraz zachowajmy maksymalne środki ostrożności. Odpalając sztuczne
ognie odpowiadamy bowiem nie tylko za siebie, ale i za wszystkie osoby uczestniczące w
pokazie. - Dobrym wyjściem jest też wybranie się na pokaz sztucznych ogni organizowany
przez miasto lub daną dzielnicę. To dużo bezpieczniejszy sposób na podziwianie tego
wyjątkowego widowiska, szczególnie gdy mamy pod opieką dzieci – dodaje ekspertka D.A.S.
Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.
--D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. to jedyne w Polsce towarzystwo ubezpieczeniowe
oferujące wyłącznie ubezpieczenia ochrony prawnej. Wśród produktów Towarzystwa znajdują się: Ubezpieczenie
Ochrony Prawnej Życia Prywatnego, Ubezpieczenie Ochrony Prawnej Firmy lub Wolnego Zawodu oraz
Ubezpieczenie Ochrony Prawnej Pojazdu. W 2015 r. Towarzystwo obsługiwało ponad 82% wszystkich zdarzeń
objętych ubezpieczeniem, jednocześnie wypłacając ponad 53% wszystkich odszkodowań i świadczeń z zakresu
ubezpieczeń ochrony prawnej na polskim rynku.
Marka D.A.S. powstała w 1928 r. w Niemczech. Obecnie działają pod nią spółki, które ubezpieczają 9 mln
klientów, w 16 krajach Europy oraz w Kanadzie i Korei. D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.
jest także częścią europejskiej grupy ubezpieczeniowej ERGO Versicherung AG, należącej do największego
światowego reasekuratora Münich Re.
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