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Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 20 marca
2009 r. o bezpieczeƒstwie imprez masowych (Dz. U.
Nr 62, poz. 504) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. Instrukcja post´powania w przypadku po˝aru
lub innego miejscowego zagro˝enia w miejscu
i w czasie imprezy masowej zawiera nast´pujàce nie-
zb´dne elementy:

1) opis procedury post´powania s∏u˝b porzàdko-
wych i informacyjnych w przypadku powstania
po˝aru lub innego miejscowego zagro˝enia,
a w szczególnoÊci ich wspó∏prac´ z jednostkami
ochrony przeciwpo˝arowej, ze wskazaniem:

a) cz∏onka s∏u˝by, która zawiadamia s∏u˝by ratow-
nicze i Policj´, 

b) s∏u˝by wyznaczonej do gaszenia po˝aru lub
usuwania skutków innych miejscowych zagro-
˝eƒ do czasu przybycia s∏u˝b, o których mowa
w lit. a;

2) opis systemu ostrzegania w formie komunikatów
g∏osowych lub sygna∏ów ostrzegawczych poda-
wanych do wiadomoÊci uczestnikom imprezy ma-
sowej w przypadku po˝aru lub innego miejscowe-
go zagro˝enia, a w szczególnoÊci:

a) teksty komunikatów g∏osowych i rodzaje sygna-
∏ów ostrzegawczych, w zale˝noÊci od przewidy-
wanych zagro˝eƒ po˝arowych i innych miejsco-
wych zagro˝eƒ,

b) obszary obj´te zasi´giem nadawanych komuni-
katów g∏osowych i sygna∏ów ostrzegawczych,
w zale˝noÊci od przewidywanych zagro˝eƒ po-
˝arowych i innych miejscowych zagro˝eƒ,

c) osoby upowa˝nione do nadawania komunika-
tów g∏osowych i sygna∏ów ostrzegawczych;

3) opis organizacji ewakuacji i sposobu jej przepro-
wadzenia, z okreÊleniem miejsc zbiórki do ewaku-
acji, a w szczególnoÊci:

a) zadania kierownika do spraw bezpieczeƒstwa,

b) zadania s∏u˝b porzàdkowych i informacyjnych,
z okreÊleniem osób przewidzianych do kiero-
wania ewakuacjà;

4) cz´Êç opisowà instrukcji, która okreÊla w szczegól-
noÊci:

a) nazw´ imprezy masowej oraz czas jej rozpocz´-
cia i zakoƒczenia lub terminarz imprez maso-
wych,

b) nazw´ organizatora imprezy masowej,

c) nazw´ i adres obiektu, w którym odb´dzie si´
impreza masowa, lub terenu, na którym ona si´
odb´dzie,

d) numer telefonu stacjonarnego i komórkowego
oraz adres zamieszkania lub siedziby organiza-
tora imprezy masowej, w∏aÊciciela obiektu,
w którym odb´dzie si´ impreza masowa, lub
terenu, na którym ona si´ odb´dzie, podmiotu
u˝yczajàcego obiekt lub teren na czas trwania
imprezy masowej, kierownika do spraw bezpie-
czeƒstwa, osoby bezpoÊrednio odpowiedzial-
nej za ochron´ przeciwpo˝arowà w czasie trwa-
nia imprezy masowej, je˝eli jest ona powo∏ana, 

e) charakterystyk´ ogólnà imprezy masowej, 

f) charakterystyk´ po˝arowà obiektu lub terenu,
w tym terenu przylegajàcego, oraz przewidy-
wane zagro˝enia po˝arowe i inne miejscowe
zagro˝enia mogàce wystàpiç podczas imprezy
masowej,

g) okreÊlenie warunków ∏àcznoÊci pomi´dzy pod-
miotami, o których mowa w pkt 1, w czasie im-
prezy masowej; 

5) opis graficznego planu obiektu lub terenu. 

§ 2. Charakterystyka, o której mowa w § 1 pkt 4
lit. e, zawiera: 

1) informacje dotyczàce warunków organizacyjno-
-technicznych imprezy masowej;

2) program imprezy masowej;

3) informacje o niezb´dnej wielkoÊci si∏ i Êrodków
potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej
w razie powstania po˝aru lub innego miejscowe-
go zagro˝enia;

4) informacje o maksymalnej liczbie osób, które mo-
gà uczestniczyç w imprezie masowej, oraz o miej-
scu ich przebywania.

§ 3. Charakterystyka, o której mowa w § 1 pkt 4
lit. f, zawiera:

1) informacje dotyczàce:

a) powierzchni, 

b) wysokoÊci i liczby kondygnacji,

c) kwalifikacji obiektu ze wzgl´du na jego przezna-
czenie i sposób u˝ytkowania,

d) podzia∏u obiektu lub terenu na strefy po˝arowe,

e) wyst´powania w obiekcie lub na terenie, w tym
na terenie przyleg∏ym, materia∏ów niebezpiecz-
nych po˝arowo,
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f) sprz´tu ratowniczego i gaÊniczego oraz Êrod-
ków gaÊniczych niezb´dnych do zabezpieczenia
imprezy masowej w zakresie dzia∏aƒ ratowni-
czo-gaÊniczych, z uwzgl´dnieniem urzàdzeƒ
przeciwpo˝arowych, zaopatrzenia w wod´ do
zewn´trznego gaszenia po˝aru oraz rodzaju
i liczby gaÊnic,

g) dróg dojazdowych do miejsca imprezy maso-
wej, w tym dróg po˝arowych;

2) informacje o lokalizacji, warunkach usytuowania
i zabezpieczenia miejsc noclegowych uczestników
na terenie imprezy masowej, w szczególnoÊci pól
namiotowych i biwakowych oraz kempingów, jeÊli
takie sà organizowane; 

3) informacje o przewidywanych zagro˝eniach po˝a-
rowych i innych miejscowych zagro˝eniach,
z uwzgl´dnieniem kwalifikacji obiektu, o której
mowa w pkt 1 lit. c;

4) informacje o warunkach ewakuacji w zakresie d∏u-
goÊci, szerokoÊci i wysokoÊci przejÊç, dojÊç i dróg
ewakuacyjnych, liczbie i szerokoÊci wyjÊç ewaku-
acyjnych oraz oÊwietleniu awaryjnym;

5) informacje o stopniu palnoÊci materia∏ów u˝ytych
do budowy tymczasowych obiektów budowla-
nych, w tym scen, trybun, namiotów, oraz wystro-
ju i wyposa˝enia tych obiektów;

6) informacje dotyczàce podzia∏u obiektu lub terenu
na sektory, z podaniem liczby miejsc dla osób
uczestniczàcych w imprezie masowej oraz sposo-
bu rozmieszczenia, ∏àczenia ze sobà i umocowania
siedzeƒ;

7) informacje dotyczàce lokalizacji i pojemnoÊci par-
kingów dla pojazdów uczestników imprezy maso-
wej, pozostajàcych w bezpoÊrednim sàsiedztwie
miejsca imprezy masowej, je˝eli zapewnia je orga-
nizator;

8) informacje dotyczàce lokalizacji i pojemnoÊci par-
kingów dla pojazdów Policji, s∏u˝b porzàdkowych,
informacyjnych i ratowniczych, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem pojazdów po˝arniczych; 

9) informacje o sposobie rozmieszczenia s∏u˝b po-
rzàdkowych, informacyjnych i ratowniczych oraz
Policji;

10) informacje o wzniesionych na czas imprezy maso-
wej tymczasowych obiektach budowlanych,
z uwzgl´dnieniem informacji o:

a) spe∏nieniu wymagaƒ okreÊlonych w przepisach
budowlanych, ochrony przeciwpo˝arowej i sa-
nitarnych,

b) spe∏nianych przez nie funkcjach, 

c) odleg∏oÊci mi´dzy nimi oraz odleg∏oÊci od in-
nych obiektów,

d) maksymalnej liczbie osób, które mogà uczestni-
czyç w imprezie masowej, 

e) zastosowanych zabezpieczeniach przeciwpo˝a-
rowych;

11) informacje o instalacjach u˝ytkowych, o których
mowa w przepisach budowlanych, zainstalowa-
nych na czas imprezy masowej w obiektach,
w tym w tymczasowych obiektach budowlanych,
lub na terenie imprezy masowej, oraz o sposobie
ich wy∏àczania;

12) w przypadku pokazu pirotechnicznego, dokumen-
tacj´ organizacyjno-technicznà pokazu pirotech-
nicznego, wykonanà zgodnie z przepisami doty-
czàcymi prowadzenia prac z u˝yciem materia∏ów
wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku cywilne-
go. 

§ 4. Opis graficznego planu obiektu lub terenu,
o którym mowa w § 1 pkt 5, zawiera oznaczenia: 

1) terenu umo˝liwiajàcego przeprowadzenie impre-
zy masowej;

2) lokalizacji punktu przyj´cia si∏ i Êrodków s∏u˝b ra-
towniczych i Policji; 

3) przebiegu dróg dojazdowych do miejsca imprezy
masowej, w tym dróg po˝arowych;

4) lokalizacji miejsc odci´cia mediów zasilajàcych,
z uwzgl´dnieniem wy∏àczników i tablic rozdziel-
czych pràdu elektrycznego oraz kurków g∏ównych
instalacji gazowej;

5) lokalizacji na terenie imprezy masowej obiektów,
ogrodzeƒ oraz innych sta∏ych elementów zagos-
podarowania terenu, usytuowanych w sposób
uniemo˝liwiajàcy lub utrudniajàcy dost´p do
miejsca imprezy masowej s∏u˝bom ratowniczym; 

6) lokalizacji na terenie imprezy masowej oraz na te-
renie przyleg∏ym pól namiotowych i biwakowych
oraz kempingów, je˝eli takie sà organizowane;

7) dróg i wyjÊç ewakuacyjnych oraz miejsca zbiórki
do ewakuacji;

8) lokalizacji gaÊnic, hydrantów wewn´trznych i ze-
wn´trznych, miejsc r´cznego uruchamiania urzà-
dzeƒ przeciwpo˝arowych, punktów czerpania wo-
dy do celów gaÊniczych;

9) miejsc rozmieszczenia s∏u˝b porzàdkowych, infor-
macyjnych i ratowniczych, przewidzianych do wy-
korzystania w przypadku powstania po˝aru lub in-
nego miejscowego zagro˝enia;

10) lokalizacji pomieszczeƒ s∏u˝b kierujàcych zabez-
pieczeniem imprezy masowej;

11) lokalizacji punktu pomocy medycznej;

12) lokalizacji miejsca stacjonowania pojazdów po˝ar-
niczych jednostek ochrony przeciwpo˝arowej, je-
˝eli sà przewidziane do zabezpieczenia imprezy
masowej.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
G. Schetyna




