
Załącznik nr 1  
Do Regulaminu Wystawy 

 
Wytyczne zabezpieczenia przeciwpożarowego dla Wystawców XXII Międzynarodowych Dni z Doradztwem 
Rolniczym - XI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, organizowanych przez Mazowiecki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego. 
 
W oparciu o ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.2009.178.1380 j.t.  późn. zm.) i 
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010.109.719), na terenie wystawowym XXII Międzynarodowych 
Dni z Doradztwem Rolniczym zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenienie 
się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji. 
 
I. Obowiązki Wystawcy  

1. Wystawca jest zobowiązany przydzielone mu stoisko użytkować i utrzymywać w sposób zabezpieczający przed 
możliwością powstania pożaru. 

2. Materiały użyte do budowy stoisk oraz stałe elementy wystroju powinny być niepalne lub zabezpieczone środkami    
   ogniochronnymi do stopnia trudnozapalności. 
3. Zabrania się przechowywania na terenie targowym materiałów pożarowo niebezpiecznych, tj.: 

a. cieczy palnych o temperaturze zapłonu poniżej 55°C, 
b. gazów palnych, 
c. ciał stałych wytwarzających w zetknięciu z wodą lub parą wodną gazy palne, 
d. ciał stałych zapalających się samorzutnie w powietrzu, 
e. materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, 
f. ciał stałych palnych utleniających o temperaturze rozkładu poniżej 21°C, 
g. ciał stałych jednorodnych o temperaturze samozapalenia poniżej 200°C, 
h. materiałów mających skłonności do samozapalenia. 

4. Ponadto zabrania się: 
 a. składowania i eksploatowania na terenie targowym butli z gazem propan-butan, 
 b. składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji, 
 c. uniemożliwiania lub ograniczania dostępu do wyjść ewakuacyjnych, wyłączników i tablic rozdzielczych prądu     
           elektrycznego, 
 d. ustawiania w przejściach jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację osób i mienia, 
 e. używania otwartego ognia, 
 f. przechowywania materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie  
          zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C, 
 g. użytkowania elektrycznych urządzeń ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń      
          eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. 

II. Instalacje i urządzenia techniczne 
1. Instalacje i urządzenia techniczne należy użytkować i utrzymywać w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i 

wymaganiami ustalonymi przez producenta. Zabrania się eksploatacji urządzeń i instalacji, których stan techniczny 
może przyczynić się do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania się ognia. 

2. Unikać tymczasowych połączeń do zasilania urządzeń. 
3. Nie korzystać z uszkodzonych urządzeń elektrycznych, wszelkie usterki zgłaszać Organizatorowi Wystawy. 
4. Przestrzegać zasady niewłączania do jednego gniazda sieci zbyt wielu odbiorników prądu elektrycznego, mogących 

spowodować jej przeciążenie. 
5. Wyłączać spod napięcia wszelkie odbiorniki i oświetlenie na stoisku po zakończeniu ekspozycji. 

III. Zachowanie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia 
      1. Zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować: 
 a. osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru, narażone na jego skutki, 
 b. Komisarza Wystawy tel. 505 302 473 lub biuro Organizatora Wystawy, tel. 25 640 09 11 
 c. w przypadku braku połączenia, Państwową Straż Pożarną, tel. 998 lub numer alarmowy 112, 
      2. W razie potrzeby zaalarmować również: 
 Pogotowie Ratunkowe – 999 lub numer alarmowy 112, 
 Policję – 997 lub numer alarmowy 112, 
 Pogotowie Energetyczne – 991, 
 Pogotowie Gazowe – 992. 
     3. Do czasu przybycia jednostek straży pożarnej, kierownictwo sprawuje Organizator Wystawy. 
     4. Obowiązki Wystawców w przypadku ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego lub pożaru: 

a. przerwać natychmiast wszelkie czynności, 
b. wyłączyć dopływ napięcia do odbiorników prądu elektrycznego na stoisku, 
c. opuścić Teren Wystawy, udając się w kierunku wskazanym przez prowadzącego ewakuację, 
d. w czasie trwania ewakuacji zachować ciszę i spokój, 
e. poruszać się szybkim krokiem, bez podbiegania i wyprzedzania innych osób, 
f. nie wolno zatrzymywać się ani poruszać w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji. 

IV. Zabezpieczenie pogorzeliska 
      Organizator jest odpowiedzialny za: 

a. zabezpieczenie miejsca pożaru i wystawienie posterunku pogorzeliskowego w celu zapobieżenia pożaru wtórnego, 
b. przystąpienie do uporządkowania pogorzeliska po zakończeniu działalności Straży Pożarnej. 

 
 
 



 
 

Załącznik nr 2  
Do Regulaminu Wystawy  

 
Przepisy BHP obowiązujące Wystawców XXII Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym - XI Regionalnej 
Wystawy Zwierząt Hodowlanych, organizowanych przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 
 

1. Wystawca, na zajmowanej powierzchni wystawienniczej ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie oraz 
przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w czasie wykonywania prac dotyczących: 
transportu, montażu, eksploatacji i demontażu ekspozycji. 

2. W okresie trwania Wystawy, Wystawca w sposób ciągły sprawuje nadzór organizacyjny, merytoryczno-rzeczowy i BHP 
nad zatrudnionymi pracownikami. 

3. Ustalony przez Organizatora Wystawy schemat rozmieszczenia poszczególnych stoisk na terenie wystawowym, łącznie 
z ustalonym układem wewnętrznych dróg komunikacyjnych, nie podlega żadnym samowolnym zmianom przez 
Wystawców. 

4. Zainstalowana na zajmowanej powierzchni ekspozycja wszelkich maszyn i urządzeń winna posiadać wymagane 
przepisami atesty i certyfikaty oraz zabezpieczenia ustalone w dokumentacji techniczno-ruchowej wraz ze 
sprawowaniem stałego nadzoru przez odpowiedzialnego pracownika Wystawcy. 

5. Wszystkie urządzenia i eksponaty wystawiennicze umiejscowione na zajmowanej powierzchni winny być: 
a. prawidłowo zamontowane i zabezpieczone przed przesunięciem, przewróceniem lub spadnięciem, 
b. oznaczone w uzasadnionych przypadkach odpowiednimi napisami informacyjno-ostrzegawczymi. 

6. Na wyznaczonych drogach i przejściach w układzie wewnętrznych dróg komunikacyjnych obszaru zajmowanego przez 
ekspozycję targową, zabrania się składowania: materiałów, przedmiotów czy urządzeń uniemożliwiających swobodny i 
płynny ruch osób przebywających na terenach targowych. 

7. Zabrania się dokonywania przez Wystawców jakichkolwiek samowolnych zmian w wykonanej przez Organizatora 
Wystawy instalacji zasilania elektrycznego.  

8. Zabrania się dokonywania przez Wystawców jakichkolwiek samodzielnych zmian w wykonanej przez Organizatora 
Wystawy instalacji oświetleniowej, a także oznaczeń dotyczących: 

a. napisów informacyjno-ostrzegawczych, 
b. miejsc parkowania pojazdów samochodowych, 
c. oznakowania dróg ewakuacyjnych. 

9. W uzasadnionych przypadkach, wynikających z obowiązujących przepisów, zatrudnieni na Wystawie pracownicy 
Wystawców obowiązani są do używania ubrań roboczych, ochronnych i środków ochrony indywidualnej posiadających 
wymagane atesty. 

10. Wszelkie zaistniałe wypadki przy pracy zatrudnionych pracowników winny być zgłoszone, w formie pisemnej 
informacji, do Organizatora i dalej załatwiane we własnym zakresie przez Wystawcę. 

11. W przypadkach zaistnienia nagłej potrzeby udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej, pomocy udziela Punkt 
Medyczny zorganizowany przez Organizatora Wystawy. 

 


