
Załącznik nr 3 

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego 

 

1. TwK realizują zadania ochrony przeciwpożarowej poprzez wyznaczoną służbę ochrony przeciwpożarowej, służby ochrony i poszczególne 

osoby funkcyjne. 

2. Wszelkie polecenia w tym zakresie wydane przez osoby reprezentujące TwK, a w szczególności przez służbę ochrony przeciwpożarowej 

muszą być niezwłocznie wykonane. 

3. W EXPO Kraków jest zabronione: 

 

a. używanie otwartego ognia zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu 

b. palenie tytoniu poza wyznaczonymi do tego miejscami 

c. przechowywanie na zapleczu stoisk wszelkiego rodzaju opakowań, papieru i innych materiałów mogących stworzyć zagrożenie 

pożarowe bądź wybuchowe 

d. zastawianie dostępu do tablic i urządzeń elektrycznych, hydrantów przeciwpożarowych, podręcznego sprzętu gaśniczego oraz 

ostrzegaczy pożarowych 

e. używanie podręcznego sprzętu gaśniczego do celów niezwiązanych z gaszeniem pożaru 

f. zastawianie i blokowanie ciągów komunikacyjno-ewakuacyjnych oraz bram pożarowych i ewakuacyjnych wewnątrz i na 

zewnątrz obiektu 

g. używanie palnych lub tworzących mieszaniny wybuchowe płynów czyszczących 

h. pozostawianie po zakończeniu demonstracji maszyn i urządzeń technicznych nie oczyszczonych z pyłów, zacieków, smarów, 

olejów oraz odpadów produkcyjnych 

i. pozostawianie zatłuszczonych i zaoliwionych szmat oraz czyściwa 

j. przechowywanie w bezpośrednim sąsiedztwie substancji i materiałów oddziaływujących na siebie i mogących spowodować 

pożar lub wybuch 

k. stosowanie w halach lub na terenie zewnętrznym balonów wypełnionych palnym gazem 

l. garażowanie /eksponowanie/ pojazdów mechanicznych z pełnymi zbiornikami paliwa lub     gazu w obiekcie. Zbiornik może 

zawierać ilość paliwa umożliwiającą opuszczenie hali. Zbiornik  ten musi być zamknięty, a akumulator trwale odłączony od 

zacisków /klem/ pojazdu 

m. uruchamiania pojazdów w czasie ekspozycji w halach EXPO Kraków 

n. przerabianie bądź naprawy we własnym zakresie urządzeń i instalacji elektrycznych 

o. korzystanie z uszkodzonych instalacji elektrycznych, gazowych lub spalinowych 

p. pozostawiania bez dozoru na włączonych do sieci kuchenek, czajników, grzejników, żelazek itp. Urządzeń 

q. zakładanie na punkty świetlne w tym żarówki osłon z materiałów łatwopalnych 

r. przywożenie, składowanie i eksploatacja butli gazowych, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i żrących 

s. urządzanie pokazów pirotechnicznych 

t. ustawianie urządzeń, których powierzchnie mogą się nagrzać do temperatury ponad 100 stopni C w pobliżu lub na materiałach 

palnych 

u. używanie do zabudowy materiałów i wykładzin łatwopalnych i bez atestu 

v. wykonywanie innych czynności, które mogą obniżyć stopień bezpieczeństwa w EXPO Kraków. 

 

4. W razie powstania pożaru, wybuchu lub innego niebezpiecznego zdarzenia wszyscy uczestnicy WYDARZENIA są zobowiązani do 

powiadomienia: 

 

a. Państwowej Straży Pożarnej tel. 998 lub 112 

b. innych osób znajdujących się w miejscu zagrożonym 

c. służb dyżurujących w obiekcie /przeciwpożarowej i ochrony/ oraz osób funkcyjnych w EXPO 

 

5. Do czasu przybycia Państwowej Straży Pożarnej /innych służb ratowniczych/ należy bezwzględnie podporządkować się kierującemu akcją 

ratowniczo-gaśniczą uprawnionym pracownikowi TwK, a po przybyciu Państwowej Straży Pożarnej dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej. 


