Załącznik 1.
Informacje jakie muszą znaleźć się w przedkładanej KM/KP PSP dokumentacji.

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
/j.t.: Dz.U. nr 62, poz. 504/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stan techniczny obiektu
Wyznaczanie dróg dojazdu i ewakuacyjnych
Sprzęt ratowniczy i gaśniczy
Instrukcja postępowania nw. pożaru
Program imprezy
Regulamin imprezy /info o udostępnieniu/
Regulamin obiektu /info o udostępnieniu/
Zadania służby porządkowej
Graficzny plan
- oznaczenie dróg dojazdowych i ewakuacyjnych
- punkty medyczne
- hydranty
- wyłączniki prądu
- rozmieszczenie osób uczestniczących w imprezie
- rozmieszczenie służb porządkowych
10. Ilość uczestników
11. Dane kierownika ds. bezpieczeństwa /PESEL, uprawnienia/
Rozporządzenie MSWiA z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji
postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w
miejscu i w czasie imprezy masowej.
/Dz.U. nr 135, poz. 1113/
1. Opis procedury postępowania służb porządkowych oraz współpraca z KDR
a) wskazanie osoby zawiadamiającej
b) wskazanie służby wyznaczonej do działań rat.-gaśn. przed przybyciem JRG
2. Opis systemu ostrzegania
a) teksty komunikatów głosowych i rodzaje sygnałów ostrzegawczych
b) obszary objęte zasięgiem w zależności od zagrożeń
c) osoby upoważnione do nadawania komunikatów i sygnałów
3. Opis organizacji ewakuacji z określeniem miejsc zbiórki
a) zadania kierownika ds. bezpieczeństwa
b) zadania służb porządkowych i informacyjnych /osoby przewidziane do kierowania
ewakuacją/
4. Część opisowa
a) nazwa, czas rozpoczęcia i zakończenia lub terminarz
b) nazwa organizatora
c) nazwa i adres obiektu lub terenu

d) nr telefonu stacjonarnego i komórkowego, adres zamieszkania lub siedziby
organizatora, właściciela obiektu, kierownika ds. bezp.
e) charakterystyka ogólna imprezy
- warunki organizacyjno-techniczne,
- program imprezy, niezbędne siły i środki do zabezp., ilość widzów i miejsce
przebywania,
- charakterystyka pożarowa obiektu lub terenu oraz przewidywane zagrożenie
pożarowe i inne miejscowe
- powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji,
- kwalifikacja ZL,
- podział na strefy pożarowe,
- występowanie materiałów niebezpiecznych,
- sprzęt rat.-gaśn. i urządzenia ppoż., zaopatrzenie w wodę, rodz. i ilość gaśnic,
- drogi dojazdowe,
- przewidywane zagrożenia,
- warunki ewakuacji:
- dług., szer., wys. przejść i dojść,
- liczba i szer. wyjść ewakuacyjnych,
- ośw. ewak,
- stopień palności materiałów tymczasowych wystroju i obiektów,
- podział na sektory, liczba miejsc w sektorach,
- sposób rozmieszczenia, łączenia i mocowania siedzeń,
- lokalizacja i pojemność parkingów dla PSP,
- rozmieszczenie służb porządkowych, PSP i Policji,
- info o tymczasowych obiektach /potwierdzenie spełnienia wymagań
tech.-bud. i ppoż., funkcje użytkowe, odległości, max. liczbie osób
zastos. zabezpieczeniach, instalacje użytkowe i spos. wyłączania,
szczegóły dot. pokazu pirotechnicznego/
- określenie warunków łączności
5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Opis graficznego planu obiektu lub terenu
teren przeprowadzenia imprezy
lokalizacja pkt przyjęcia sił i środków PSP
przebieg dróg dojazdowych
lokalizacja miejsc odcięcia gazu, prądu etc.
lokalizacja ogrodzeń i stałych elementów zagospodarowania utrudniających dostęp
służb rat.
drogi i wyjścia ewakuacyjne, miejsce zbiórki
lokalizacja gaśnic, hydrantów wewn. i zewn., miejsc uruchamiania ręcznego urz.
ppoż., pkt czerpania wody
rozmieszczenie służb porządkowych, informacyjnych, med. i rat.
lokalizacji miejsca stacjonowania poj. poż.

Opracował:
St. kpt mgr inż. Piotr Tuzimek

