BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE PODCZAS IMPREZ MASOWYCH.
I. Zasady organizacji imprez masowych ze względu na ochronę przeciwpoŜarową.
Impreza masowa to impreza artystyczno-rozrywkowa lub sportowa, w tym mecz piłki noŜnej, z
wyjątkiem imprez organizowanych w (teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach,
bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach oraz w szkołach i
placówkach oświatowych), na której liczba udostępnionych przez organizatora miejsc na otwartym
obiekcie dla osób wynosi nie mniej niŜ 1000, natomiast w hali sportowej lub innym budynku nie mniej niŜ
500 lub podczas imprezy sportowej nie mniej niŜ 300.
Zgodnie z nowo wydanymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o
bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504) i rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku
powstania poŜaru lub innego miejscowego zagroŜenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz. U. Nr
135, poz. 1113), za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej
organizator, musi on jednak spełnić szereg wymogów w zakresie:
− zapewnienie bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie,
− ochrony porządku publicznego
− zabezpieczenia pod względem medycznym,
− zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze słuŜącymi tym
obiektom instalacji i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpoŜarowymi i sanitarnymi.
Zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
(Dz. U. Nr 62, poz. 504) organizator imprezy masowej powinien opracować i udostępnić:
− regulamin obiektu (terenu)
− regulamin imprezy, zawierający warunki uczestnictwa
− zasady zachowania się osób na niej obecnych,
− instrukcję postępowania w przypadku powstania poŜaru lub innego miejscowego zagroŜenia w
miejscu i w czasie imprezy.
Organizator imprezy masowej jest obowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osobom obecnym na
imprezie oraz porządku podczas jej trwania. W tym celu powinien przede wszystkim zapewnić:
− Spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa, w szczególności w przepisach
budowlanych, sanitarnych i dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej,
− SłuŜbę porządkową i informacyjną,
− Pomoc medyczną oraz zaplecze higieniczno-sanitarne,
− Drogi ewakuacyjne oraz drogi umoŜliwiające dojazd jednostkom ratowniczo-gaśniczym i innym
słuŜbom interwencyjnym,
− Warunki zorganizowania łączności pomiędzy słuŜbami biorącymi udział w zabezpieczeniu
imprezy,
− Sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne przy zabezpieczeniu działań
ratowniczo-gaśniczych,
− Uzyskanie zezwolenia od właściwego terenowo organu administracji samorządowej na
przeprowadzenie imprezy masowej,
W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niŜ na 30 dni przed planowanym
terminem jej rozpoczęcia powinien:
− zwrócić się do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej StraŜy
PoŜarnej, z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do
zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeŜeniach do stanu technicznego obiekty (terenu) oraz o
przewidywanych zagroŜeniach.
Do wniosku dołącza:
− program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom
imprezy masowej,
− regulamin obiektu,
− instrukcję określającą zadania słuŜby porządkowej oraz słuŜby informacyjnej,
− warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej,
− dokumentację i informację: graficzny plan obiektu (oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób
uczestniczących w imprezie, oznaczenie punktów pomocy medycznej, oznaczenie lokalizacji

hydrantów przeciwpoŜarowych, informację o rozmieszczeniu słuŜb porządkowych), informację o
(liczbie miejsc, przewidywanych zagroŜeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego),
II. Wymagania w zakresie zabezpieczenia przeciwpoŜarowego.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa poŜarowego podczas imprez masowych naleŜy zapewnić:
1. Warunki ewakuacji ludzi, a w szczególności:
− co najmniej dwu wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń, w których przebywać moŜe więcej niŜ 50
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osób, lub których powierzchnia przekracza 300 m , z drzwiami o szerokości dostosowanej do liczby
osób mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniu, licząc 0,6m na 100 osób, lecz nie mniej
niŜ 0,9 m na kaŜde drzwi oraz kierunku otwierania się zgodnie z kierunkiem ewakuacji,
− odległości od najdalszego miejsca, w którym moŜe przebywać człowiek do wyjścia z
pomieszczenia, nie przekraczającej 40 m,
− odległości od wyjścia z pomieszczenia do drzwi klatki schodowej lub drzwi prowadzących na
zewnątrz budynku - 20 m,
− droŜności dróg ewakuacyjnych - nie zastawiania ich, nie składowania na nich materiałów palnych
itp.
2. Wystrój wnętrz, w tym stosowanie:
− elementów wyposaŜenia i wystroju wnętrz z materiałów co najmniej trudno zapalnych.
3. Sprawność działania urządzeń przeciwpoŜarowych, takich jak:
− systemów sygnalizacji poŜarowej,
− stałych urządzeń gaśniczych,
− telefonów umoŜliwiających łączność z najbliŜszą jednostką Państwowej StraŜy PoŜarnej,
− gaśnic i innych urządzeń, znajdujących się w obiekcie.
4. Dostępu do:
− gaśnic,
− miejsc uruchamiania urządzeń przeciwpoŜarowych,
− przeciwpoŜarowych wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków instalacji
gazowej,
− wyjść ewakuacyjnych.
5. Oznakowanie zgodnie z Polskimi Normami:
− dróg ewakuacyjnych,
− miejsc usytuowania i uruchamiania urządzeń przeciwpoŜarowych, telefonów, wyłączników prądu i
kurków głównych instalacji gazowej oraz gaśnic.
6. Umieszczenie w miejscach widocznych wykazów telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania
na wypadek poŜaru.
7. Znajomość przez pracowników obsługi i słuŜbę ochrony obiektu zasad postępowania na wypadek
powstania poŜaru, a w szczególności:
− zasad organizacji i prowadzenia ewakuacji,
− sposobu alarmowania Państwowej StraŜy PoŜarnej oraz słuŜb ratowniczych działających w
obiekcie,
− zasad uŜycia gaśnic oraz uruchamiania urządzeń przeciwpoŜarowych znajdujących się w obiekcie.
8. Przejezdność dróg poŜarowych i dostęp do obiektu dla jednostek ratowniczych.
9. Właściwy dobór i wykonanie ogrzewania oraz instalacji elektroenergetycznych.
10. Aktualne badania instalacji elektrycznych i odgromowych

