Instrukcja postępowania w przypadku powstania poŜaru
lub innego miejscowego zagroŜenia w miejscu
i czasie trwania imprezy masowej

FORMA DOKUMENTU:
1. Strona 1 tytułowa - nazwa dokumentu tj.: „Instrukcja …”, datę sporządzenia,
autora
opracowania i jego podpis, podpis organizatora, podpis właściciela
terenu/obiektu.
2. Strona 2 – spis treści.
3. Strona 3 i kolejne - kaŜdy z 6 rozdziałów naleŜy rozpocząć od nowej strony.
4. Liczba egzemplarzy - 2 (1 egz. dla organizatora imprezy, 1 egz. dla KP PSP
w Inowrocławiu).
I. CZĘŚĆ OPISOWA:
1. Nazwa imprezy masowej oraz czas jej rozpoczęcia i zakończenia lub terminarz imprez
masowych.
2. Nazwa organizatora imprezy masowej.
3. Nazwa i adres obiektu, w którym odbędzie się impreza masowa, lub terenu,
na którym ona się odbędzie.
4. Numer telefonu stacjonarnego i komórkowego oraz adres zamieszkania lub siedziby
organizatora imprezy masowej, właściciela obiektu, w którym odbędzie się impreza
masowa, lub terenu, na którym ona się odbędzie, podmiotu uŜyczającego obiekt lub
teren na czas trwania imprezy masowej, kierownika do spraw bezpieczeństwa, osoby
bezpośrednio odpowiedzialnej za ochronę przeciwpoŜarową w czasie trwania imprezy
masowej , jeŜeli jest ona powołana.
5. Charakterystyka ogólna imprezy masowej:
• Informacje dotyczące warunków organizacyjno-technicznych imprezy masowej;
• Program imprezy masowej;
• Informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia
imprezy masowej w razie powstania poŜaru lub innego miejscowego zagroŜenia;
• Informacje o maksymalnej liczbie osób, które mogą uczestniczyć w imprezie
masowej, oraz o miejscu ich przebywania.
6. Charakterystyka poŜarowa obiektu lub terenu, w tym terenu przylegającego, oraz
przewidywane zagroŜenia poŜarowe i inne miejscowe zagroŜenia mogące wystąpić
podczas imprezy masowej
a) Informacje dotyczące:
• Powierzchni
• Wysokości i liczby kondygnacji
• Kwalifikacji obiektu ze względu na jego przeznaczenie i sposób uŜytkowania
• Podziału obiektu/ terenu na strefy poŜarowe
• Występowania w obiekcie lub na terenie, w tym na terenie przyległym,
materiałów niebezpiecznych poŜarowo

• sprzętu ratowniczego i gaśniczego oraz środków gaśniczych niezbędnych
do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych,
z uwzględnieniem urządzeń przeciwpoŜarowych, zaopatrzenia w wodę do
zewnętrznego gaszenia poŜaru oraz rodzaju i liczby gaśnic
• dróg dojazdowych do miejsca imprezy masowej, w tym dróg poŜarowych
b) Informacja o lokalizacji, warunkach usytuowania i zabezpieczenia miejsc
noclegowych uczestników na terenie miejsc noclegowych uczestników na terenie
imprezy masowej, w szczególności pól namiotowych i biwakowych oraz
kempingów, jeśli takie są organizowane.
c) Informacja o przewidywanych zagroŜeniach poŜarowych i innych miejscowych
zagroŜeniach z uwzględnieniem kwalifikacji o której mowa w pkt b
d) Warunki ewakuacji w zakresie długości, szerokości i wysokości przejść, dojść,
wyjść ewakuacyjnych.
e) Oświetlenie awaryjne
f) Informacja o stopniu palności materiałów, a uŜytych do budowy tymczasowych
obiektów budowlanych, w tym scen, trybun, namiotów oraz wystroju
i wyposaŜenia tych obiektów
g) Informacja dotycząca podziału obiektu lub terenu na sektory, z podaniem liczby
miejsc dla osób uczestniczących w imprezie masowej oraz sposoby
rozmieszczenia, łączenia ze sobą i umocowania siedzeń
h) Informacje dotyczące lokalizacji i pojemności parkingów dla pojazdów
uczestników imprezy masowej, pozostających w bezpośrednim sąsiedztwie
miejsca imprezy masowej, jeŜeli zapewnia je organizator
i) Informacja dotycząca lokalizacji i pojemności parkingów dla pojazdów Policji,
słuŜb porządkowych, informacyjnych i ratowniczych ze szczególnym
uwzględnieniem pojazdów poŜarniczych
j) Informacje o sposobie rozmieszczenia słuŜb porządkowych, informacyjnych
i ratowniczych oraz Policji
k) Informacje o wzniesionych na czas imprezy masowej tymczasowych obiektach
budowlanych z uwzględnieniem informacji o:
• Spełnieniu wymagań określonych w przepisach budowlanych, ochrony
przeciwpoŜarowej i sanitarnych
• Spełnianych przez nie funkcjach
• Odległości między nimi oraz odległości od innych obiektów
• Maksymalnej liczbie osób , które mogą uczestniczyć w imprezie masowej
• Zastosowanych zabezpieczeniach przeciwpoŜarowych
l) Informacje o instalacjach uŜytkowych, o których mowa w przepisach
budowlanych, zainstalowanych na czas imprezy masowej w obiektach, w tym
tymczasowych obiektach budowlanych, lub na terenie imprezy masowej, oraz o
sposobie ich wyłączania
m) W przypadku pokazu pirotechnicznego, dokumentację organizacyjno-techniczną
pokazu pirotechnicznego, wykonaną zgodnie z przepisami dotyczącymi

prowadzenia prac z uŜyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do uŜytku
cywilnego
7. Określenie warunków łączności pomiędzy podmiotami tj. słuŜbami ratowniczymi,
Policją, słuŜb porządkowych , informacyjnych w czasie imprezy masowej
II. OPIS PROCEDURY POSTĘPOWANIA SŁUśB PORZĄDKOWYCH I
INFORMACYJNYCH
W PRZYPADKU POWSTANIA POśARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO
ZAGROśENIA,
A W SZCZEGÓLNOŚCI:
1. Członka słuŜby, która zawiadamia słuŜby ratownicze i Policję
2. SłuŜby wyznaczonej do gaszenia poŜaru lub usuwania skutków innych miejscowych
zagroŜeń do czasu przybycia słuŜb ratowniczych i Policji
III. OPIS SYSTEMU OSTRZEGANIA W FORMIE KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH
LUB SYGNAŁÓW OSTRZEGAWCZYCH PODAWANYCH DO WIADOMOŚCI
UCZESTNIKOM IMPREZY MASOWEJ W PRZYPADKU POśARU LUB
INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROśENIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI:
1. Teksty komunikatów głosowych i rodzaje sygnałów ostrzegawczych, w zaleŜności od
przewidywanych zagroŜeń poŜarowych i innych miejscowych zagroŜeń
2. Obszary objęte zasięgiem nadawanych komunikatów głosowych i sygnałów
ostrzegawczych , w zaleŜności od przewidywanych zagroŜeń poŜarowych i innych
miejscowych zagroŜeń
3. Osoby upowaŜnione do nadawania komunikatów głosowych i sygnałów
ostrzegawczych
IV. OPIS ORGANIZACJI EWAKUACJI I SPOSOBU JEJ PRZEPROWADZENIA, Z
OKREŚLENIEM MIEJSC ZBIÓRKI DO EWAKUACJI, A W SZCZEGÓLNOŚCI:
1. Zadania kierownika do spraw bezpieczeństwa
2. Zadania słuŜb porządkowych i informacyjnych, z określeniem osób przewidzianych
do kierowania ewakuacją
V. OPIS GRAFICZNEGO PLANU OBIEKTU LUB TERENU
1. Terenu umoŜliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej
2. Lokalizacji punktu przyjęcia sił i środków słuŜb ratowniczych i Policji
3. Przebiegu dróg dojazdowych do miejsca imprezy masowej w tym dróg poŜarowych
4. Lokalizacji miejsc odcięcia mediów zasilających z uwzględnieniem wyłączników i
tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej
5. Lokalizacji na terenie imprezy masowej obiektów ogrodzeń oraz innych stałych
elementów zagospodarowania terenu usytuowanych w sposób uniemoŜliwiający lub
utrudniający dostęp do miejsca imprezy masowej słuŜbom ratowniczym
6. Lokalizacji na terenie imprezy masowej oraz na terenie przyległym pól namiotowych
i biwakowych oraz kempingów jeŜeli takie są organizowane
7. Dróg i wyjść ewakuacyjnych oraz miejsca zbiórki do ewakuacji

8. Lokalizacji gaśnic, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, miejsc ręcznego
uruchamiania urządzeń przeciwpoŜarowych, punktów czerpania wody do celów
gaśniczych
9. Miejsc rozmieszczenia słuŜb porządkowych, informacyjnych i ratowniczych ,
przewidzianych do wykorzystania w przypadku powstania poŜaru lub innego
miejscowego zagroŜenia
10. Lokalizacji pomieszczeń słuŜb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej
11. Lokalizacji punktu pomocy medycznej
12. Lokalizacji miejsca stacjonowania pojazdów poŜarniczych
jednostek ochrony
przeciwpoŜarowej jeŜeli są przewidziane do zabezpieczenia imprezy masowej.
Opracował: kpt. Marcin Łośko

