Dokumenty wymagane przez Państwową Straż Pożarną podczas czynności
kontrolno-rozpoznawczych:
I. w zakresie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych:
1. dokument potwierdzający tożsamość kontrolowanego;
2. pełnomocnictwo lub upoważnienie wystawione przez podmiot kontrolowany dla
osoby wyznaczonej do jego reprezentowania podczas kontroli oraz do podpisania
protokołu;
3. dokument potwierdzający prawo do dysponowania obiektem i innymi składnikami
majątkowymi, będącymi przedmiotem czynności kontrolnych lub umowę zawartą
pomiędzy właścicielem a zarządcą lub użytkownikiem budynku, obiektu
budowlanego lub terenu (bądź ich części), określającą obowiązki stron w zakresie
ochrony przeciwpożarowej, np.: umowa trwałego zarządu, umowa zwykłego
zarządu, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia itp. (nie dotyczy, gdy
właściciel budynku jest jednocześnie jego użytkownikiem);
4. książka obiektu budowlanego wraz z załączoną dokumentacją: budowy
i powykonawczą, pozwolenie na użytkowanie obiektu, protokoły okresowych
kontroli stanu technicznego obiektu (w tym instalacji);
5. dane o obiekcie:
 data budowy,
 wymiary budynku (wysokość, długość, szerokość),
 powierzchnię budynku (całkowitą i użytkową), powierzchnię zabudowy,
kubaturę całkowitą budynku,
 powierzchnie poszczególnych kondygnacji i stref pożarowych,
 dokumentację dotyczącą ewentualnej przebudowy, nadbudowy, rozbudowy lub
zmiany sposobu użytkowania budynku,
6. protokoły badań i sprawdzeń urządzeń przeciwpożarowych1 i gaśnic w obiekcie;
7. protokoły z czyszczenia przewodów kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych);
8. instrukcja bezpieczeństwa pożarowego oraz potwierdzenie zapoznania
pracowników z jej ustaleniami;
9. scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru;
10. matrycę sterowań urządzeń przeciwpożarowych;
11. umowę pomiędzy właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem obiektu
budowlanego (abonentem), a operatorem systemu monitoringu pożarowego
o świadczenie usługi transmisji alarmu pożarowego;
12. zaświadczenie o zapoznaniu pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
13. dokument potwierdzający powiadomienie właściwego miejscowo komendanta
powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia
praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w obiekcie;
14. dokument potwierdzający posiadanie wymaganych kwalifikacji przez pracownika
wykonującego czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej lub umowę
z innym podmiotem o świadczenie usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
który takie kwalifikacje posiada;
15. dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów bezpieczeństwa w zakładzie
o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub zakładzie
o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w tym
w szczególności:
 zgłoszenie,
 program zapobiegania awariom,
 system zarządzania bezpieczeństwem,
 raport o bezpieczeństwie,
 wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy,

 zestawienie dokonanych zmian w zakładzie, instalacji, procesie przemysłowym
lub zmian rodzaju, właściwości lub ilości znajdujących się w zakładzie
substancji niebezpiecznych mogących mieć wpływ na wystąpienie zagrożenia
awarią przemysłową lub zaliczenie zakładu do zakładu o zwiększonym lub
dużym ryzyku,
16. dokumenty związane z postępowaniem z substancjami kontrolowanymi, nowymi
substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia
15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych
fluorowanych gazach cieplarnianych, wykorzystywanymi w ochronie
przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami
zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy
cieplarniane lub od nich uzależnionymi, w tym w szczególności:
 instrukcje w języku polskim dotyczące przeznaczenia i funkcjonowania
systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic,
 Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej opracowane oddzielnie dla
każdego systemu ochrony przeciwpożarowej zawierającego co najmniej 3 kg
substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych,
 certyfikaty personelu uprawniające do wykonywania poszczególnych
czynności, w tym do: dokonywania wpisu do Karty Systemu Ochrony
Przeciwpożarowej, instalacji, kontroli szczelności, konserwacji, serwisowania
systemów ochrony przeciwpożarowej oraz odzysku i unieszkodliwiania
systemów ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnic,
 certyfikaty przedsiębiorcy uprawniające do instalacji, konserwacji lub
serwisowaniu systemów ochrony przeciwpożarowej;
17. ocena zagrożenia wybuchem - dla obiektów i terenów przyległych, gdzie
prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących
wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są
magazynowane;
18. dokumentację (deklaracje własności użytkowych, deklaracje zgodności,
świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zgodności i aprobaty techniczne) na
zastosowane w obiekcie wyroby budowlane i urządzenia przeciwpożarowe służące
ochronie przeciwpożarowej.

II. na podstawie zgłoszenia obiektu, dla którego przepisy prawa wymagają wydania
przez organy Państwowej Straży Pożarnej opinii lub zajęcia przez nie stanowiska
w zakresie ochrony przeciwpożarowej:



zgodnie z art. 56 ustawy Prawo budowlane (ocena zgodności wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym):
1. dokument potwierdzający tożsamość kontrolowanego;
2. pełnomocnictwo lub upoważnienie wystawione przez podmiot kontrolowany dla
osoby wyznaczonej do jego reprezentowania podczas kontroli oraz do podpisania
protokołu;
3. decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i o udzieleniu pozwolenia na
budowę;
4. projekt budowlany (projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany);
5. projekty architektoniczno-budowlane branżowe, w tym projekty urządzeń
przeciwpożarowych;
6. dokumenty potwierdzające uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów lub na
zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony
przeciwpożarowej;
7. dokumentację powykonawczą;
8. oryginał dziennika budowy;
9. oryginał oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu
budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowę oraz przepisami;
10. scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru;
11. matrycę sterowań urządzeń przeciwpożarowych;
12. protokoły badań i sprawdzeń:
 instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności
połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności
izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,
 instalacji gazowej,
 przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
 urządzeń przeciwpożarowych1 w obiekcie, które powinny być wykonane
zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej
przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem
dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.
13. dokumenty świadczące o dopuszczeniu wyrobów do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie w zakresie ochrony przeciwpożarowej (deklaracje
własności użytkowych, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia,
certyfikaty zgodności i aprobaty techniczne) na zastosowane w obiekcie wyroby
budowlane i urządzenia przeciwpożarowe służące ochronie przeciwpożarowej.;
14. w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunków pozwolenia na budowę, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących
w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami,
a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie
kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, powinno być
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został
ustanowiony. W przypadku gdy powyższe zmiany mają wpływ na bezpieczeństwo
pożarowe, a projekt budowlany wymagał zgodnie z odrębnymi przepisami
uzgodnienia przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, zmiany te
powinny również być potwierdzone przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych.



inne opinie, np. w sprawie spełnienia wymagań przeciwpożarowych dla szkoły,
przedszkola, punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego, żłobka
i klubu dziecięcego, placówki opiekuńczo-wychowawczej, kategorii obiektów
hotelarskich, w zakresie wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i
technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, obrotu i konfekcjonowania
środków ochrony roślin:
1. dokument potwierdzający tożsamość kontrolowanego;
2. pełnomocnictwo lub upoważnienie wystawione przez podmiot kontrolowany dla
osoby wyznaczonej do jego reprezentowania podczas kontroli oraz do podpisania
protokołu;
3. dokument potwierdzający prawo do dysponowania obiektem i innymi składnikami
majątkowymi, będącymi przedmiotem czynności kontrolnych lub umowę zawartą
pomiędzy właścicielem a zarządcą lub użytkownikiem budynku, obiektu
budowlanego lub terenu (bądź ich części), określającą obowiązki stron w zakresie
ochrony przeciwpożarowej, np.: umowa trwałego zarządu, umowa zwykłego
zarządu, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia itp. (nie dotyczy, gdy
właściciel budynku jest jednocześnie jego użytkownikiem);
4. książka obiektu budowlanego wraz z załączoną dokumentacją: budowy
i powykonawczą, pozwolenie na użytkowanie obiektu, protokoły okresowych
kontroli stanu technicznego obiektu (w tym instalacji);
5. dane o obiekcie:
 data budowy,
 wymiary budynku (wysokość, długość, szerokość),
 powierzchnię budynku (całkowitą i użytkową), powierzchnię zabudowy,
kubaturę całkowitą budynku,
 powierzchnie poszczególnych kondygnacji i stref pożarowych,
 dokumentację dotyczącą ewentualnej przebudowy, nadbudowy, rozbudowy lub
zmiany sposobu użytkowania budynku,
6. protokoły badań i sprawdzeń urządzeń przeciwpożarowych1 i gaśnic w obiekcie;
7. protokoły z czyszczenia przewodów kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych);
8. instrukcja bezpieczeństwa pożarowego oraz potwierdzenie zapoznania
pracowników z jej ustaleniami;
9. scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru;
10. matrycę sterowań urządzeń przeciwpożarowych;
11. umowę pomiędzy właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem obiektu
budowlanego (abonentem), a operatorem systemu monitoringu pożarowego
o świadczenie usługi transmisji alarmu pożarowego;
12. zaświadczenie o zapoznaniu pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
13. dokument potwierdzający powiadomienie właściwego miejscowo komendanta
powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia
praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w obiekcie;
14. dokument potwierdzający posiadanie wymaganych kwalifikacji przez pracownika
wykonującego czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej lub umowę
z innym podmiotem o świadczenie usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
który takie kwalifikacje posiada;
15. ocena zagrożenia wybuchem - dla obiektów i terenów przyległych, gdzie
prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących
wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są
magazynowane;
16. dokumentację (deklaracje własności użytkowych, deklaracje zgodności,
świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zgodności i aprobaty techniczne) na
zastosowane w obiekcie wyroby budowlane i urządzenia przeciwpożarowe służące
ochronie przeciwpożarowej.



opinie o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy
masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych
zagrożeniach:
1. graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza
masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących
w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla
pojazdów służb ratowniczych i Policji,
b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do
picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy
wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ
na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb
informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie
masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz
o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;
2. instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego
zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe;
3. terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych
— w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;
4. informację o:
a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia
służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
5. osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane
obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia
o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych,
a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę
wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;
6. informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie
masowej — w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej
podwyższonego ryzyka;
7. informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk;
8. informację o powiadomieniu:
a) komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania
imprezy masowej w strefie nadgranicznej,
b) komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej
w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej
lub na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych
podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra
Obrony Narodowej;
9. program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie
udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
10. regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go
uczestnikom imprezy masowej;
11. pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby
informacyjnej;
12. warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu
imprezy masowej.

Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
w miejscu i w czasie imprezy masowej (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
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):

§ 1. Instrukcja postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
w miejscu i w czasie imprezy masowej zawiera następujące niezbędne elementy:
1) opis procedury postępowania służb porządkowych i informacyjnych w przypadku
powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, a w szczególności ich
współpracę z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, ze wskazaniem:
a) członka służby, która zawiadamia służby ratownicze i Policję,
b) służby wyznaczonej do gaszenia pożaru lub usuwania skutków innych
miejscowych zagrożeń do czasu przybycia służb, o których mowa w lit. a;
2) opis systemu ostrzegania w formie komunikatów głosowych lub sygnałów
ostrzegawczych podawanych do wiadomości uczestnikom imprezy masowej
w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, a w szczególności:
a) teksty komunikatów głosowych i rodzaje sygnałów ostrzegawczych, w zależności
od przewidywanych zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
b) obszary objęte zasięgiem nadawanych komunikatów głosowych i sygnałów
ostrzegawczych, w zależności od przewidywanych zagrożeń pożarowych i innych
miejscowych zagrożeń,
c) osoby upoważnione do nadawania komunikatów głosowych i sygnałów
ostrzegawczych;
3) opis organizacji ewakuacji i sposobu jej przeprowadzenia, z określeniem miejsc
zbiórki do ewakuacji, a w szczególności:
a) zadania kierownika do spraw bezpieczeństwa,
b) zadania służb porządkowych i informacyjnych, z określeniem osób
przewidzianych do kierowania ewakuacją;
4) część opisową instrukcji, która określa w szczególności:
a) nazwę imprezy masowej oraz czas jej rozpoczęcia i zakończenia lub terminarz
imprez masowych,
b) nazwę organizatora imprezy masowej,
c) nazwę i adres obiektu, w którym odbędzie się impreza masowa, lub terenu, na
którym ona się odbędzie,
d) 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
użyczającego obiekt lub teren na czas trwania imprezy masowej, kierownika do
spraw bezpieczeństwa, osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za ochronę
przeciwpożarową w czasie trwania imprezy masowej, jeżeli jest ona powołana,
e) charakterystykę ogólną imprezy masowej,
f) charakterystykę pożarową obiektu lub terenu, w tym terenu przylegającego, oraz
przewidywane zagrożenia pożarowe i inne miejscowe zagrożenia mogące
wystąpić podczas imprezy masowej, określenie warunków łączności pomiędzy
podmiotami, o których mowa w pkt 1, w czasie imprezy masowej;
5) opis graficznego planu obiektu lub terenu.
§ 2. Charakterystyka, o której mowa w § 1 pkt 4 lit. e, zawiera:
1) informacje dotyczące warunków organizacyjno-technicznych imprezy masowej;
2) program imprezy masowej;
3) informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia
imprezy masowej w razie powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
4) informacje o maksymalnej liczbie osób, które mogą uczestniczyć w imprezie
masowej, oraz o miejscu ich przebywania.

§ 3. Charakterystyka, o której mowa w § 1 pkt 4 lit. f, zawiera:
1) informacje dotyczące:
a) powierzchni,
b) wysokości i liczby kondygnacji,
c) kwalifikacji obiektu ze względu na jego przeznaczenie i sposób użytkowania,
d) podziału obiektu lub terenu na strefy pożarowe,
e) występowania w obiekcie lub na terenie, w tym na terenie przyległym, materiałów
niebezpiecznych pożarowo,
f) sprzętu ratowniczego i gaśniczego oraz środków gaśniczych niezbędnych do
zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych,
z uwzględnieniem urządzeń przeciwpożarowych, zaopatrzenia w wodę do
zewnętrznego gaszenia pożaru oraz rodzaju i liczby gaśnic,
g) dróg dojazdowych do miejsca imprezy masowej, w tym dróg pożarowych;
2) informacje o lokalizacji, warunkach usytuowania i zabezpieczenia miejsc
noclegowych uczestników na terenie imprezy masowej, w szczególności pól
namiotowych i biwakowych oraz kempingów, jeśli takie są organizowane;
3) informacje o przewidywanych zagrożeniach pożarowych i innych miejscowych
zagrożeniach, z uwzględnieniem kwalifikacji obiektu, o której mowa w pkt 1 lit. c;
4) informacje o warunkach ewakuacji w zakresie długości, szerokości i wysokości
przejść, dojść i dróg ewakuacyjnych, liczbie i szerokości wyjść ewakuacyjnych oraz
oświetleniu awaryjnym;
5) informacje o stopniu palności materiałów użytych do budowy tymczasowych
obiektów budowlanych, w tym scen, trybun, namiotów, oraz wystroju i wyposażenia
tych obiektów;
6) informacje dotyczące podziału obiektu lub terenu na sektory, z podaniem liczby
miejsc dla osób uczestniczących w imprezie masowej oraz sposobu rozmieszczenia,
łączenia ze sobą i umocowania siedzeń;
7) informacje dotyczące lokalizacji i pojemności parkingów dla pojazdów uczestników
imprezy masowej, pozostających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca imprezy
masowej, jeżeli zapewnia je organizator;
8) informacje dotyczące lokalizacji i pojemności parkingów dla pojazdów Policji, służb
porządkowych, informacyjnych i ratowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem
pojazdów pożarniczych;
9) informacje o sposobie rozmieszczenia służb porządkowych, informacyjnych
i ratowniczych oraz Policji;
10) informacje o wzniesionych na czas imprezy masowej tymczasowych obiektach
budowlanych, z uwzględnieniem informacji o:
a) spełnieniu wymagań określonych w przepisach budowlanych, ochrony
przeciwpożarowej i sanitarnych,
b) spełnianych przez nie funkcjach,
c) odległości między nimi oraz odległości od innych obiektów,
d) maksymalnej liczbie osób, które mogą uczestniczyć w imprezie masowej,
e) zastosowanych zabezpieczeniach przeciwpożarowych;
11) informacje o instalacjach użytkowych, o których mowa w przepisach budowlanych,
zainstalowanych na czas imprezy masowej w obiektach, w tym
w tymczasowych obiektach budowlanych, lub na terenie imprezy masowej, oraz
o sposobie ich wyłączania;
12) w przypadku pokazu pirotechnicznego, dokumentację organizacyjno-techniczną
pokazu pirotechnicznego, wykonaną zgodnie z przepisami dotyczącymi prowadzenia
prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
§ 4. Opis graficznego planu obiektu lub terenu, o którym mowa w § 1 pkt 5, zawiera
oznaczenia:
1) terenu umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej;
2) lokalizacji punktu przyjęcia sił i środków służb ratowniczych i Policji;
3) przebiegu dróg dojazdowych do miejsca imprezy masowej, w tym dróg pożarowych;

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 uniemożliwiający lub
utrudniający dostęp do miejsca imprezy masowej służbom ratowniczym;
6) lokalizacji na terenie imprezy masowej oraz na terenie przyległym pól namiotowych
i biwakowych oraz kempingów, jeżeli takie są organizowane;
7) dróg i wyjść ewakuacyjnych oraz miejsca zbiórki do ewakuacji;
8) lokalizacji gaśnic, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, miejsc ręcznego
uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, punktów czerpania wody do celów
gaśniczych;
9) miejsc rozmieszczenia służb porządkowych, informacyjnych i ratowniczych,
przewidzianych do wykorzystania w przypadku powstania pożaru lub innego
miejscowego zagrożenia;
10) lokalizacji pomieszczeń służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej;
11) lokalizacji punktu pomocy medycznej;
12) lokalizacji miejsca stacjonowania pojazdów pożarniczych jednostek ochrony
przeciwpożarowej, jeżeli są przewidziane do zabezpieczenia imprezy masowej.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 191, ze. zm.) czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą
wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
1

rozumie się przez to urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do
wykrywania i zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia
gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu
ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia
odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia
ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach
przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające
przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe
i inne zamknięcia, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi
dla ekip ratowniczych.

Wyżej wymienione dokumenty wymagane są na podstawie:
1. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 620, z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1160, z późn. zm.),
4. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719, z późn. zm.),
5. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r.
w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż
Pożarną (Dz. U. z 2005r., Nr 225, poz. 1934, z późn. zm.),
6. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1422, z późn. zm.),
7. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do
użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 85, poz. 553, z późn. zm.),
8. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 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. z 2009 r. Nr 135,
poz. 1113, z późn. zm.).

