Zasady zabezpieczenia imprez z udziałem duŜych grup ludzi oraz imprez masowych

Organizator imprezy z udziałem ponad 50 osób (bal, zabawa, dyskoteka, koncert itp.) chcąc zapewnić
bezpieczeństwo dla osób biorących udział w imprezie, powinien w szczególności:
przed rozpoczęciem imprezy, sprawdzić czy zapewniono:
1. Odpowiednie warunki ewakuacji, czyli co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne otwierające się na
zewnątrz pomieszczenia, przyjmując szerokość drzwi dostosowaną do liczby osób
przebywających w pomieszczeniu (licząc 0,6 m na 100 osób lecz nie mniej niŜ 0,9 m na kaŜde
drzwi) oraz długości dróg ewakuacyjnych nie przekraczające dla przejścia ewakuacyjnego w
pomieszczeniu 40 m i dojść ewakuacyjnych, gdy istnieje jedna droga ewakuacji 10 m lub gdy jest
ich więcej 30 m ,
2. Odpowiedni wystrój wnętrz, czyli elementy wyposaŜenia, dekoracje, wykładziny podłogowe itp.
wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, a okładziny sufitów lub sufity
podwieszone z materiałów niepalnych ,
3. Sprawnie działające urządzenia i instalacje przeciwpoŜarowe a w szczególności podręczny sprzęt
gaśniczy, hydranty i telefony alarmowe umoŜliwiające łączność z najbliŜszą jednostką
Państwowej StraŜy PoŜarnej oraz o ile takie występują oświetlenie awaryjne (wymagane przy
liczbie osób większej niŜ 300), instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i gaśnicze, urządzenia do
usuwania dymów i gazów poŜarowych ,
4. Dostępność oraz oznakowanie zgodnie z Polskimi Normami dróg i wyjść ewakuacyjnych,
podręcznego sprzętu gaśniczego, miejsc usytuowania i uruchamiania urządzeń i instalacji
przeciwpoŜarowych, telefonów alarmowych, wyłączników i tablic rozdzielczych prądu
elektrycznego oraz głównych zaworów gazu ,
5. Znajomość przez pracowników obsługi i słuŜb ochrony obiektu zasad postępowania na wypadek
powstania poŜaru, a w szczególności zasad organizacji i prowadzenia ewakuacji oraz
umieszczenie w miejscach widocznych wykazów telefonów alarmowych oraz instrukcji
postępowania na wypadek poŜaru ,
6. Właściwy dobór i wykonanie ogrzewania oraz instalacji elektroenergetycznych (potwierdzonych
wynikiem badań izolacji w okresie ostatnich 5 lat) ,
w trakcie trwania imprezy zwrócić uwagę na:
7. Bezpieczeństwo podczas stosowania efektów specjalnych, przestrzeganie zakazów stosowania w
przestrzeniach zamkniętych efektów pirotechnicznych oraz uŜywania ognia otwartego i palenia
tytoniu w miejscach do tego nie przeznaczonych ,
8. Utrzymanie droŜności dróg ewakuacyjnych i moŜliwości natychmiastowego otwarcia drzwi
ewakuacyjnych ,
9. Zapewnienie przejezdności dojazdów poŜarowych i zachowanie dostępu do obiektu dla jednostek
ratowniczo-gaśniczych ,

10. Zapewnienie stałego nadzoru nad przebiegiem imprezy przez wyznaczone osoby, ze zwróceniem
szczególnej uwagi na zachowanie ludzi biorących udział w imprezie. Wszelkie zachowania
mogące być przyczyną zagroŜenia naleŜy natychmiast eliminować.
Szczegółowe wymagania przeciwpoŜarowe uwzględniające wymienione wyŜej informacje winny być
zawarte w instrukcji bezpieczeństwa poŜarowego opracowanej dla obiektu, w którym organizowane są
m.in. imprezy z udziałem duŜych grup ludzi.
Organizator imprezy masowej na terenie otwartym (dotyczy to takŜe stadionów) z udziałem ponad
1000 osób, a w przypadku budynku (np. hala sportowa, sala balowa) z udziałem ponad 300 osób (nie
dotyczy imprez odbywających się w teatrach, kinach, placówkach oświatowych itp.) zgodnie z ustawą z
dnia 22.08.1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, odpowiedzialny jest za spełnienie wymogów w
zakresie bezpieczeństwa osób obecnych na imprezie oraz porządku w czasie jej trwania.
W celu realizacji powyŜszego organizator imprezy masowej przede wszystkim zapewnia:
1. Spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa, w szczególności w przepisach
budowlanych, sanitarnych i dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej ,
2. SłuŜbę porządkową i informacyjną ,
3. Pomoc medyczną oraz zaplecze higieniczno-sanitarne ,
4. Drogi ewakuacyjne oraz drogi umoŜliwiające dojazd jednostkom ratowniczo-gaśniczym i innym
słuŜbom interwencyjnym ,
5. Warunki zorganizowania łączności pomiędzy słuŜbami biorącymi udział w zabezpieczeniu
imprezy ,
6. Sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne przy zabezpieczeniu działań
ratowniczo-gaśniczych ,
7. Uzyskanie zezwolenia od właściwego terenowo organu administracji samorządowej na
przeprowadzenie imprezy masowej,
przy organizacji pokazów z uŜyciem wyrobów pirotechnicznych naleŜy uwzględnić dodatkowo
poniŜsze wskazania:
8. Pokazy powinny być organizowane zasadniczo na otwartym terenie, przy czym minimalna
odległość stanowisk odpalania materiałów z ukierunkowaniem na otwartą przestrzeń nie powinna
być mniejsza niŜ 25 m od budynków i 50 m od miejsc dla publiczności ,
9. Lokalizacja miejsca pokazów powinna uwzględniać spełnienie wymogów co do odległości od
terenów leśnych, stogów itp., wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z
dnia 21.04.2006 r. ,
10. W czasie pokazów naleŜy wykluczyć uŜywanie materiałów pirotechnicznych z grupy petard.
Organizator imprezy masowej, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem powiatowym PSP,
powinien określić szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania poŜaru lub innego
miejscowego zagroŜenia w obiekcie (terenie), w którym planuje się przeprowadzenie imprezy. PowyŜsze
uzgodnienie zasad postępowania stanowi m.in. podstawę do wystąpienia przez organizatora imprezy
masowej z wnioskiem, do właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy organu
administracji samorządowej (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta), o wydanie zezwolenia na
przeprowadzenie imprezy masowej.
Wydruk pochodzi z serwisu Komendy Wojewódzkiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Warszawie

