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Dyrektora Teatru im. Wiła ma Horzycy w Toruniu z dnia 22.06.2009 r. 
w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej 

dwie osoby. 

Na podstawie art. 225, § 2 kodeksu pracy zarządzam: 

§ 1 
Po przeprowadzonej konsultacji z przedstawicielami pracowników w dniu 19 czerwca 
2009r., ustalam rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego 
zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

§2 
Wykaz prac, o których mowa w § 1 określa załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§3 
Kierowników: Technicznego, Administracyjno-Gospodarczego oraz BOW zobowiązuję do: 

a) bezwględnego przestrzegania postanowień zawartych w zarządzeniu, 
b) zaznajomienia wszystkich pracowników, a w szczególności osoby kierujące 
pracownikami z postanowieniami zarządzenia. 

§4 
Nadzór nad przestrzeganiem zarządzenia powierzam w/w kierownikom, każdemu w swoim 
obszarze działania. 

§5 
Anuluję zarządzenie nr 32/97 Dyrektora Teatru im. W.Horzycy z dnia 12.09.1997 r. 
w sprawie rodzaju prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. 

§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Załącznik: Wykaz prac.. 
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Załącznik do zarządzenia nr ,/09 Dyrektora 
Teatru im. W.Horzycy z dnia 22.06.2009 r. 

WYKAZ PRAC, KTÓRE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ CO NAJMNIEJ 
DWIE OSOBY 

1. Prace związane z montażem i demontażem dekoracji do sztuk teatralnych. 

2. Prace związane z doważaniem i rozważaniem sztankietów na galerii. 

3. Prace przy obsłudze spektakli, w których ciężar podwieszonych na sztankietach 
elementów dekoracji przekracza 150 kg. 

4. Prace związane z podnoszeniem i opuszczaniem kurtyny żelaznej. 

5. Prace związane z obsługą windy towarowej. 

6. Prace przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań. 

7. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub 
częściowo pod napięciem, z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach 
o napięciu doi kV bezpieczników i żarówek. 

8. Prace wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich 
części, znajdujących się pod napięciem. 

9. Prace wykonywane na galeriach, balkonach widowni, pomostach, podestach i innych 
^ podwyższeniach, jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylania się poza balustradę 

lub obrys urządzenia na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała 
grożącej upadkiem z wysokości. 

10. Prace wykonywane na drabinach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu 
zewnętrznego lub podłogi. 

11. Prace, które mogą być wykonywane na dachu budynku teatralnego. 

12. Prace spawalnicze, cięcie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagające 
posługiwania się otwartrym źródłem ognia w pomieszczeniach budynków teatralnych, 
wykonywane przy ich remontach, naprawach, przebudowach itp. - procedury postępowania 
zawarte w "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego". 


