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REGULAMIN ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO 

Organizator targów Katowice 2021 zagospodarowuje Tereny Targowe oznaczając je jako: 

a) tereny kryte – (MCK i Hala Namiotowa) Sektory A, A1, A2, A3, B2E, 

b) tereny otwarte –(Plac Sławika Antalla) Sektory B, B2. 

 

1. Na terenach targowych Katowice 2021 przestrzegane są następujące zasady: 

a) wyznaczane są strefy pożarowe,  

b) odległość między strefami pożarowymi wynosi powyżej 10 m, 

c)  odległości między ciągami stoisk w poszczególnych Sektorach zachowane są szerokości 

ciągów komunikacyjnych wynoszące co najmniej 2,4m, 

d) stoiska o powierzchni większej niż 150 m² lub o długości większej niż 20 m muszą posiadać 

minimum dwa niezależne wejścia, najlepiej z dwóch przeciwległych stron. W szczególnych 

przypadkach, gdy powyższe warunki nie mogą być spełnione, wymagane jest uzyskanie 

pisemnej zgody Organizatora targów, 

e) przestrzega się, aby wyznaczone drogi komunikacyjne i ewakuacyjne były zawsze wolne. 

W tym celu zabrania się na nich parkowania pojazdów oraz składowania towarów. Pojazdy 

i towary pozostawione na tych drogach zostaną usunięte na koszt i ryzyko uczestnika targów 

lub wykonawcy stoiska. Poruszanie się pieszych i kierowców pojazdów po drogach 

komunikacyjnych i ewakuacyjnych na Terenach Targowych, zarówno w czasie montażu 

i demontażu, jak i trwania targów wymaga szczególnej ostrożności, zwłaszcza pieszych, którzy 

powinni zwracać uwagę na sygnały dźwiękowe i świetlne pojazdów (np. wózków widłowych) 

wykorzystywanych do prac montażowych, demontażowych, transportowych, serwisowych. 

f) na mapkach sektorów zaznaczona jest lokalizacja urządzeń gaśniczych (hydranty, gaśnice), 

g) zachowany jest swobodny dostęp do urządzeń gaśniczych (hydrantów) w obiektach krytych 

oraz dostęp do rozmieszczonych przenośnych urządzeń gaśniczych. 

2. Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe, na przykład, ręczne ostrzegacze pożaru (ROP), 

sygnalizatory pożaru, czujniki dymu, gaśnice, hydranty, a także drzwi ewakuacyjne 

i ich oznaczenia (piktogramy ewakuacyjne) powinny być widoczne i w każdej chwili dostępne. 

3. Zabronione są działania, które mogą ograniczyć dostęp do tych urządzeń, albo zakłócić 

ich funkcjonowanie a mianowicie: 

a) podwieszanie elementów lub ustawianie eksponatów na drogach ewakuacyjnych i w miejscach 

lokalizacji liniowych czujek dymu, 

b) zastawianie dostępu do rozdzielni elektrycznych, hydrantów wewnętrznych, podręcznego 

sprzętu gaśniczego, ręcznych ostrzegaczy pożaru (ROP) itp., 

c) zastawianie, blokowanie ciągów komunikacyjnych, wyjść ewakuacyjnych, światła kurtyn 

przeciwpożarowych, 

d) zastawianie dostępu do zewnętrznych hydrantów poprzez parkowanie pojazdów na terenach 

otwartych w miejscach oznaczonych poziomym znakiem zakazu zatrzymywania i postoju. 

4. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest na Terenach Targowych: 

a) używanie ognia otwartego w obiektach krytych (hala MCK, hala Namiotowa) i na stoiskach 

zlokalizowanych na terenach zewnętrznych, 

b) składowanie i stosowanie środków pirotechnicznych na Terenach Targowych, 
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c) gromadzenie i przechowywanie na Terenach Targowych, na stoiskach i poza nimi materiałów 

palnych, substancji chemicznych palnych lub wybuchowych oraz wszelkiego rodzaju 

opakowań, papierów i innych materiałów stwarzających zagrożenie pożarowe, 

d) używanie palnych lub tworzących wybuchowe mieszanki płynów jako środków czyszczących, 

e) pozostawienie po zakończonej pracy lub demonstracji maszyn i urządzeń technicznych 

nie oczyszczonych z pyłów, kurzu, zacieków, smarów, olejów i odpadów produkcyjnych, 

f) pozostawienie zatłuszczonych, zaoliwionych szmat i czyściwa bez zabezpieczenia 

ich w zamkniętych pojemnikach z materiałów niepalnych, 

g) przechowywanie w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia, substancji, 

których wzajemne oddziaływanie może być powodem samo zapłonu lub wybuchu. 

5. Sposób i miejsce bezpiecznego magazynowania materiałów łatwopalnych i trujących należy 

każdorazowo uzgodnić z Organizatorem. 

6. Pojazdy mechaniczne lub inne urządzenia z silnikami spalinowymi można eksponować 

w pawilonach jedynie z wyłączonym silnikiem i opróżnionym zbiornikiem paliwa, 

oraz odłączonym w miarę możliwości technicznych – akumulatorem. 

7. Urządzenia, których powierzchnia może nagrzać się do temperatury przekraczającej 100ºC 

powinny być oddalone od obudowy i wszelkich materiałów łatwopalnych na bezpieczną odległość, 

uzgodnioną każdorazowo z Organizatorem. 

8. Użytkownikom urządzeń zasilanych energią elektryczną zabrania się: 

a) dokonywania jakichkolwiek przeróbek, napraw tych urządzeń we własnym zakresie, 

b) korzystania z uszkodzonych instalacji elektrycznych, 

c) pozostawienia bez dozoru włączonych do sieci odbiorników elektrycznych: grzejników, 

kuchenek, żelazek, czajników, klimatyzatorów itp., 

d) ustawiania urządzeń grzejnych na podłożu palnym, 

e) zakładania na żarówki i inne punkty świetlne osłon z materiałów łatwopalnych. 

9. Budujący stoiska w dniach montażu i demontażu stoisk, a Wystawcy w dniach ekspozycji, które 

są podane w regulaminie są zobowiązani do wyłączania urządzeń zasilanych energią elektryczną 

na stoiskach przed opuszczeniem i zamknięciem stoisk. Wyjątek stanowią urządzenia chłodnicze, 

które w czasie ekspozycji mogą być zasilane napięciem 230V przez całą dobę. 

10. Zabrania się, bez wcześniejszego uzyskania zgody Organizatora, przywożenia, składowania 

i eksploatowania na Terenach Targowych: balonów, butli gazowych i innych urządzeń 

napełnianych gazem palnym. Zgoda Organizatora może być udzielona tylko w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, z uwzględnieniem bezpieczeństwa i możliwości lokalizacyjnych 

na Terenach Targowych. 

11. Do zabudowy stoisk należy używać wyłącznie materiałów, które są niepalne, trudno zapalne bądź 

zostały zabezpieczone przed ogniem. Na stoisku należy przechowywać stosowne certyfikaty 

i zaświadczenia dotyczące tych materiałów (patrz załącznik 1 i załącznik 2). 

12. Zabrania się używania wykładzin z materiałów palnych na ciągach komunikacyjnych 

i ewakuacyjnych oraz na klatkach schodowych. 

13. Zabrania się organizowania pokazów pirotechnicznych na trenach krytych a na terenach otwartych 

wymaga zgody Organizatora, która może być wydana w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

z uwzględnieniem bezpieczeństwa p.poż. i możliwości lokalizacyjnych na Terenach Targowych. 

14. Zabrania się używania w pawilonach urządzeń mogących zakłócić działanie Systemu Sygnalizacji 

Pożaru, takich jak: wytwornice dymu, pary, grille, piece, drony, sterowce, balony itp.) a na terenach 
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otwartych wymaga każdorazowo zgody Organizatora. Używanie urządzeń latających (np. drony) 

na terenie otwartym wymaga zgody Organizatora a także zgody Polskiej Agencji Żeglugi 

Powietrznej.  

15. Użytkownicy Terenów Targowych są zobowiązani do zaniechania wszelkich czynności mogących 

obniżyć stopień bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku specyficznej ekspozycji, 

stwarzającej poważne zagrożenie pożarowe, na uczestnikach Targów KATOWCIE na Terenach 

Targowych spoczywa obowiązek dodatkowego zabezpieczenia przeciwpożarowego we własnym 

zakresie, w sposób uzgodniony z Organizatorem. 

16. Zabronione jest używanie podręcznego sprzętu gaśniczego do celów nie związanych z gaszeniem 

pożaru. 

17. Firmy Zabudowujące stoiska są zobowiązane do: 

a) przestrzegania przepisów dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz przepisów 

specjalnych wydanych w tym zakresie przez Organizatora, 

b) zapoznania się z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego, ręcznych ostrzegaczy 

pożaru (ROP), hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposobu ich użycia w przypadku 

powstania pożaru, 

c) natychmiastowego wykonania doraźnych poleceń wydanych przez Organizatora,  

a dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego na stoiskach na Terenach Targowych. 

18. Wszelkie stwierdzone usterki i nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym 

w pawilonach lub na terenach otwartych należy natychmiast zgłosić Organizatorowi. 

19. Zauważony pożar, niebezpieczny przedmiot (broń, środek pirotechniczny) lub substancję 

(np. plama żrącej substancji) albo inne zagrożenie bezpieczeństwa (np. pozostawiony bez opieki 

bagaż, porzucony pakunek) na Terenach Targowych należy natychmiast zgłosić Organizatorowi 

albo bezpośrednio Państwowej Straży Pożarnej – przy użyciu telefonu alarmowego: 112 lub 998. 

Do chwili przybycia Państwowej Straży Pożarnej należy bezwzględnie podporządkować 

się kierującemu akcją ratowniczo-gaśniczą Inspektorowi Ochrony Przeciwpożarowej, 

Kierownikowi lub innemu pracownikowi PTG, a po przybyciu funkcjonariuszy Państwowej Straży 

Pożarnej - dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej. 

20. Zabronione jest pozostawianie bez opieki wszelkich przedmiotów, w tym bagażu lub innego 

mienia. Przedmioty pozostawione bez opieki poza stoiskiem lub inną ekspozycją, a także 

przedmioty zagubione na Terenach Targowych w czasie montażu, trwania targów i demontażu, 

mogą ze względów bezpieczeństwa zostać przez Organizatora albo specjalistyczne służby usunięte 

lub zniszczone na koszt wystawcy/współwystawcy. Organizator nie ponosi z tego tytułu 

odpowiedzialności. 

21. W przypadku konieczności przeprowadzenia ewakuacji ze względów bezpieczeństwa należy 

bezwzględnie stosować się do poleceń służb Organizatora albo służb specjalistycznych, 

nakazujących opuszczenie pawilonu lub Terenów Targowych. Kosztami ewakuacji zostaną 

obciążone osoby, które spowodowały zagrożenie (np. wywołały pożar, rozlały żrącą substancję 

chemiczną, pozostawiły niebezpieczny pakunek). 
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Załącznik 1 do Regulaminu PPOŻ. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień – bez posadzek 

Oznaczenie Klasyfikacja wg PN-EN 13501-1:2008 

Określenie 

podstawowe 

Określenie 

uzupełniające 

Klasa 

podstawowa 

Klasy dodatkowe 

Wydzielanie 

dymu 

Płonące 

krople/cząstki 

niepalne − 
A1 − − 

A2 s1, s2, s3 d0 

niezapalne − 
A2 s1, s2, s3 d1, d2 

B s1, s2, s3 d0, d1, d2 

trudno zapalne − 
C s1, s2, s3 d0, d1, d2 

D s1 d0, d1, d2 

łatwo zapalne − 

D s2, s3 d0, d1, d2 

E − − 

E − d2 

− niekapiące 
A1 − − 

A2, B, C, D s1, s2, s3 d0 

− samogasnące co najmniej E − − 

− 
intensywnie 

dymiące 

A2, B, C, D s3 d0, d1, d2 

E − − 

E − d2 

− F Właściwości nieokreślone 

 

Załącznik 2 do Regulaminu PPOŻ. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień – posadzki 

Oznaczenie Klasyfikacja wg PN-EN 13501-1:2008 

Określenie 

podstawowe 
Określenie dodatkowe Klasa podstawowa 

Klasa dodatkowa 

w zakresie 

wydzielania dymu 

niepalne − 
A1fl − 

A2fl s1, s2 

trudno zapalne − 
Bfl s1, s2 

Cfl s1, s2 

łatwo zapalne − 
Dfl s1, s2 

Efl, Ffl s1, s2 

− intensywnie dymiące 
A2fl, Bfl, Cfl, Dfl s2 

Efl, Ffl − 

− − Ffl 
Właściwości 

nieokreślone 

 


