ZARZĄDZENIE NR 19/11
Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 5.10.2011 r.
w sprawie określenia obowiązków dla osób związanych z organizacją,
przygotowaniem i realizacją widowiska

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 15.09.2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji
i realizacji widowisk ( Dz.U. z 2010 r. Nr 184, poz. 1240) zarządzam:

§1
Osoby związane z organizacją przygotowaniem i realizacją widowiska (przedstawienie
teatralne, muzyczne, koncert wokalny, występy zespołów, pokazy, imprezy okolicznościowe
posiadające cechy widowiska itp.) są obowiązane wykonywać wszelkie czynności i prace
zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej, w sposób zapobiegający powstawaniu zagrożeń, w szczególności:
1) stosować się do szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących stanowisk pracy
i sposobów wykonywania pracy oraz instrukcji obsługi urządzeń;
2) wykonywać polecenia organizatora widowiska (jednostka organizacyjna prowadząca
działalność kulturalną - Teatr im. W.Horzycy) albo osób przez niego wyznaczonych
do nadzoru;
3) nie dokonywać samodzielnego odłączania, zmian, zastawiania lub usuwania urządzeń
ochronnych i przeciwpożarowych oraz gaśnic;
4) niezwłocznie informować organizatora widowiska albo osobę nadzorującą
o zauważonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach.
§2
1. Operator urządzenia technicznego jest obowiązany niezwłocznie wstrzymać jego działanie
w przypadku stwierdzenia zagrożenia.
2. Ponowne uruchomienie urządzenia technicznego może nastąpić po usunięciu zagrożenia.
§3
Dzieci do lat 16 mogą uczestniczyć w widowisku w charakterze wykonawców, jeżeli znajdują
się pod opieką osób odpowiedzialnych za ich zachowanie i bezpieczeństwo.
§4
Zwierzęta wybrane do udziału w widowisku nie mogą być agresywne lub płochliwe.
§5
1. W czasie widowisk z udziałem zaproszonego zespołu wykonawców (występ gościnny)
organizator widowiska (Teatr im. W.Horzycy) i osoba reprezentująca zespół gościnny lub
jego pracodawcę mają obowiązek współpracować ze sobą i ustalić zasady współdziałania
na wypadek wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia uczestników widowiska.
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2. Teatr i osoba reprezentująca zespół gościnny wyznaczają koordynatora sprawującego
nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego.
3. W celu realizacji pkt 1 i 2 należy zgodnie z § 2 zarządzenia nr 7/05 Dyrektora Teatru im.
W.Horzycy w Toruniu z dnia 23.03.2005 r. w sprawie organizacji i szkolenia pracowników
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej oraz § 5
rozporządzenia MKiDN z dnia 15.09.2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy organizacji i realizacji widowisk, wypełnić druk porozumienia o współpracy
pracodawców.
4. Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia zawiera druk „Porozumienie o współpracy ..."
§6
Podczas widowiska jest niedopuszczalne:
1) zastawianie lub zamykanie wyjść i dróg ewakuacyjnych oraz zasłanianie ich
oznaczeń;
2) stosowanie oświetlenia scenicznego, nagłośnienia oraz efektów akustycznych
powodujących olśnienie lub ogłuszenie widzów, wykonawców i pracowników
technicznych, jak również kierowanie promieniowania laserowego w ich stronę;
3) wygaszanie lub zasłanianie opraw oświetlenia awaryjnego.
§7
Obowiązki organizatora widowiska oraz szczegółowe wymagania dotyczące miejsc realizacji
widowiska określone zostały w rozporządzeniu MKiDN wymienionym na wstępie.

Koncepcja inscenizacyjna i projekt scenograficzny oraz tryb ich zatwierdzania
§8
1. Zorganizowanie widowiska musi być poprzedzone opracowaniem koncepcji
inscenizacyjnej i projektu scenograficznego w sposób zgodny z przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego, o czym realizatorzy widowiska (reżyser,
scenograf, choreograf, dyrygent lub kierownik muzyczny, reżyser światła i dźwięku) muszą
być pisemnie poinformowani.
2. Za pisemne poinformowanie uważa się także zamieszczenie odpowiedniej klauzuli
w umowach zawieranych przez teatr z realizatorami.
§9
Koncepcja inscenizacyjna musi zawierać informacje, które mogą mieć wpływ na stan
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego, w szczególności o:
1) przewidywanych akcjach scenicznych i ich usytuowaniu;
2) planowanym wykorzystaniu urządzeń technicznych sceny podczas akcji scenicznych
z udziałem wykonawców oraz zmianach dekoracji podczas akcji scenicznych;
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3) przewidywanych efektach specjalnych, w szczególności z użyciem ognia, materiałów
pirotechnicznych, laserów lub innych efektach, które mogą spowodować powstanie
zagrożenia dla zdrowia lub życia wszystkich osób znajdujących się na widowni,
scenie lub zapleczu sceny.
§10
Projekt scenograficzny dekoracji musi zawierać w szczególności:
1) plany z wymiarami elementów dekoracyjnych i oznaczeniem rejonów akcji
scenicznych, z uwzględnieniem podestów, schodów i pochylni oraz wejść, przejść
i wyjść;
2) określenie rodzaju materiałów, z jakich mają być wykonane elementy dekoracji;
§11
Projekt techniczny dekoracji musi zawierać:
1) opis sposobu montażu, ustawiania, mocowania, zawieszania i zabezpieczania
elementów dekoracyjnych oraz zmian dekoracji w trakcie widowiska;
2) obliczenia statyczne dla dekoracji o wysokości przekraczającej 4 m, nietypowych
podestów, schodów i pochylni oraz elementów dekoracji, na które mają wchodzić
ludzie.
§12
Projekt kostiumów musi zawierać:
rysunki z naniesionymi informacjami dotyczącymi rodzaju materiałów lub ich
próbkami;
§13
1. Przewidywane w koncepcji inscenizacyjnej akcje sceniczne i efekty specjalne oraz
rozwiązania przyjęte w projekcie scenograficznym nie mogą zagrażać zdrowiu lub życiu
widzów.
2. Zagrożenie wykonawców musi być zminimalizowane przy zastosowaniu dostępnych
środków, do granicy dopuszczalnego ryzyka zawodowego.
§14
1. Efekty specjalne, w szczególności z użyciem ognia i wyrobów pirotechnicznych, mogą być
wykonywane wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone, po uprzednim
przeprowadzeniu prób.
2. Na czas trwania widowiska należy zapewnić obecność wykwalifikowanej służby ochrony
przeciwpożarowej (minimum jeden strażak).
§15
Szczegółowe wymagania dla koncepcji inscenizacyjnej i projektu scenograficznego
widowiska określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§16

1. Koncepcję inscenizacyjną i projekt scenograficzny zatwierdza Dyrektor Artystyczny (lub
Dyrektor Naczelny) na podstawie pisemnej opinii komisji do spraw oceny warunków
bezpieczeństwa widowisk.
2. Komisję do spraw oceny warunków bezpieczeństwa widowisk powołuje Dyrektor Teatru
odrębnym zarządzeniem oraz regulaminem pracy komisji.
§17
Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, traci moc zarządzenie nr 48/98 Dyrektora
Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 15.12.1998 r. w sprawie powołania komisji
opiniującej projekty scenograficzne widowisk teatralnych.
§18
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
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Załączniki: szt.2
1. Szczegółowe wymagania dla koncepcji inscenizacyjnej i projektu scenograficznego widowiska.
2. Porozumienie o współpracy pracodawców, których pracownicy wykonują prace w Teatrze im.
Wilama Horzycy w Toruniu, dotyczące zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy.

Załącznik nr Ido zarządzenia
nr 19/llzdn. 5.10.2011 r.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA KONCEPCJI INSCENIZACYJNEJ
I PROJEKTU SCENOGRAFICZNEGO WIDOWISKA
1. Schody, podesty, pomosty, pochylnie i inne elementy dekoracji, na których zgodnie
z koncepcją inscenizacyjną mają znajdować się wykonawcy, o przewyższeniu w stosunku do
podłogi sceny lub innych bezpośrednio przyległych elementów dekoracji większym niż 1,5 m,
a poza obszarem akcji scenicznej większym niż 1 m, wyposaża się w bariery ochronne
o wysokości 1,1 m i konstrukcji dostosowanej do montażu na podestach, schodach, trapach,
pomostach, pochylniach i elementach dekoracyjnych, na których przebywają wykonawcy,
0 konstrukcji uniemożliwiającej wysunięcie się osób pod barierą.
Wyjątkowo dopuszcza się:
1) brak wyposażenia w bariery schodów, na których rozgrywane są akcje sceniczne, jeżeli ich
szerokość jest nie mniejsza niż 3 m, a wysokość nie większa niż 3 m, pod warunkiem
zapewnienia dobrego ich oświetlenia oraz oznaczenia bocznych krawędzi linią
o szerokości 50 mm lub w inny dobrze widoczny sposób;
nie dotyczy to schodów znajdujących się w kulisach i otoczeniu sceny, które muszą być
zawsze wyposażone w bariery, jeżeli ich wysokość przekracza lm;
2) jednostronne wyposażenie w poręcze zamocowane na ścianie schodów przyściennych
o wysokości do 3 m;
3) zastosowanie barier ochronnych lub elementów dekoracyjnych spełniających rolę barier,
o wysokości co najmniej 0,7 m, pod warunkiem uzupełnienia bariery górną częścią
poziomą lub elementem dekoracyjnym spełniającym rolę bariery o szerokości dającej
łącznie z częścią pionową wymiar co najmniej l,2m;
4) brak zabezpieczenia barierami podestów, pomostów i elementów dekoracji, na których
mają przebywać wykonawcy, o przewyższeniu do 3 m, pod warunkiem że będzie
zapewnione oświetlenie gwarantujące dobrą widoczność krawędzi, która zostanie
dodatkowo oznaczona linią o szerokości co najmniej 50 mm znajdującą się w odległości
nie mniejszej niż 0,5 m od krawędzi, w kolorze kontrastującym z tłem, oraz że akcja
sceniczna będzie odbywać się w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi.
2. Dopuszcza się pochylenie o nachyleniu przekraczającym 17% bez pokrycia szorstką fakturą lub
bez poprzecznych listew, pod warunkiem że wykonawcy przebywający na tych pochylniach będą
posiadali obuwie zapewniające odpowiednią przyczepność.
3. Przebywanie wykonawcy na zapadni znajdującej się w ruchu może mieć miejsce wyjątkowo
1 pod warunkiem, że będzie on znajdował się w bezpiecznej odległości od krawędzi zapadni,
w pozycji gwarantującej zachowanie równowagi, oraz że zostanie on uprzednio należycie
poinstruowany.

4. Podczas ruchu zapadni wykonawcy lub inne osoby będące poza zapadnią nie mogą znajdować
się w odległości mniejszej niż 2 m od krawędzi zapadni. W miarę możliwości należy zabezpieczyć
krawędzie poruszającej się zapadni za pomocą lin, zastawek lub innych elementów. Jeżeli ze
względów inscenizacyjnych zabezpieczenie krawędzi zapadni nie jest możliwe, należy zachować
szczególną ostrożność.
5. Zabrania się:
1) wchodzenia na zapadnię i schodzenia z niej podczas ruchu;
2) przebywania pod poruszającymi się wyciągami dekoracyjnymi, mostami oświetleniowymi
i innymi urządzeniami i dekoracjami znajdującymi się nad sceną; jeżeli jest to konieczne
ze względów technologicznych, dopuszcza się przebywanie pod poruszającymi się
urządzeniami i dekoracjami pracowników technicznych, pod warunkiem że mają hełmy
ochronne i zachowują szczególną ostrożność.
6. Ruch zapadni scenicznych musi być sygnalizowany światłem pulsującym, a opuszczanie kurtyn
przeciwpożarowych światłem pulsującym i sygnałem dźwiękowym. Dopuszcza się chwilowe
wyłączenie sygnalizacji ruchu tych urządzeń podczas widowisk, pod warunkiem zachowania
szczególnej ostrożności.
7. Zabrania się stosowania do budowy dekoracji i rekwizytów oraz do produkcji kostiumów
materiałów o właściwościach żrących, cuchnących, silnie brudzących, drażniących skórę,
wydzielających toksyczne substancje rozpadu w procesie starzenia lub przy podwyższonej
temperaturze.
Stosowanie materiałów palnych, w tym tworzyw sztucznych, jest dopuszczalne, jeżeli materiały te
mają certyfikat trudnozapalności lub zostały skutecznie zabezpieczone przeciwogniowo do stopnia
trudnozapalności środkiem posiadającym odpowiedni certyfikat.
8. Peruki i elementy perukarskie mogą być wykonywane z włosów naturalnych lub z włosów
sztucznych. W przypadku stosowania włosów sztucznych ust. 7 zdanie drugie stosuje się
odpowiednio.
9. Szkło może być stosowane tylko do produkcji rekwizytów nie przeznaczonych do zawieszania
nad sceną.
10. Dekoracje i rekwizyty nie mogą mieć ostrych krawędzi ani faktur mogących spowodować
skaleczenia albo uszkodzenia ubrania lub kostiumów i nie mogą być pokrywane farbami lub
substancjami brudzącymi.
11. Używana w widowiskach broń nie może stwarzać zagrożeń. Ostrza białej broni muszą być
stępione i zakończone stemplami lub kulkami. Używanie broni palnej i jej przechowywanie musi
być zgodne z przepisami o broni i amunicji.
12. Na kostiumach nie mogą być naszywane ani w inny sposób mocowane elementy biżuterii lub
inne przedmioty o ostrych krawędziach.

13. Mocowane lub nakładane na kostiumy lampki elektryczne i inne urządzenia elektryczne nie
mogą być zasilane napięciem wyższym niż 12 V. Zabrania się mocowania do kostiumów urządzeń
lub rekwizytów z ogniem.
14. Całkowity ciężar elementów dekoracyjnych przewidzianych w projekcie scenograficznym do
ustawienia na podłodze sceny łub podłogach zapadni, łącznie z wykonawcami, nie może
przekraczać dopuszczalnej obciążalności tych podłóg, z uwzględnieniem rozkładu obciążeń,
naprężeń dynamicznych powstających przy przemieszczaniu się zespołów wykonawców, tańców
i przemieszczaniu dekoracji.
15. Elementy dekoracyjne ustawiane na podłodze sceny, na podłogach zapadni muszą być
mocowane do podłóg, a w przypadku dekoracji wysokich, wiotkich, obciążonych w górnych
partiach lub narażonych na siły boczne na skutek akcji scenicznych, zmian dekoracji i innych
działań, dodatkowo zabezpieczone podporami lub odciągami linowymi mocowanymi do podłogi,
ścian, stabilnych konstrukcji lub wyciągów dekoracyjnych. Nie dotyczy to dekoracji o wysokości
do 4 m, których właściwości zapewniają ich stabilność.
16. Łączenie elementów dekoracyjnych i rekwizytów i ich mocowanie do podłogi musi być
wykonane w sposób uniemożliwiający niezamierzone rozłączenie. Zabrania się łączenia elementów
dekoracji i mocowania ich do podłóg za pomocą gwoździ.
17. Zabrania się umieszczania dekoracji pod kurtynami przeciwpożarowymi.
18. Uchwyty linowe muszą być, o ile jest taka możliwość, umieszczane na dole zawieszanych
elementów, a liny prowadzone przez przelotki. Osobne elementy dekoracyjne i pojedyncze
rekwizyty muszą być zawieszane na co najmniej dwóch linach, przy czym każda lina musi mieć
wytrzymałość wystarczającą do zawieszenia tych elementów i rekwizytów z uwzględnieniem
dwunastokrotnego współczynnika bezpieczeństwa.
19. Przejścia komunikacyjne w obrębie dekoracji muszą mieć szerokość co najmniej lm.
Wyjątkowo dopuszcza się zwężenie przejść komunikacyjnych do 0,75 m na długości do 5 m i do
0,6 m na długości do 1 m. Przejścia te muszą być oświetlone.
20. Kostiumy wydawane wykonawcom muszą być czyste i odpowiadać wymogom higienicznosanitarnym.
21. Zabrania się używania do charakteryzacji środków działających szkodliwie na skórę. Nie
należy stosować powłok utrudniających procesy wymiany powietrza i termoregulacji organizmu na
powierzchni skóry większej niż 30 %.

Załącznik nr 2 do zarządzenia
nr 19/11 zdn. 5.10.2011 r.

POROZUMIENIE
o współpracy

pracodawców, których pracownicy wykonują prace

w Teatrze im. Wiiama Horzycy w Toruniu
dotyczące zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy oraz § 5 rozporządzenia MKiDN z dnia
15.09.2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk, zawiera
się porozumienie o współpracy pomiędzy następującymi pracodawcami:
1.

Teatr

im.

Wiiama

Horzycy

w

Toruniu,

2
C nazwa zewnętrznego zakładu /jednostki kultury, zespołu gościnnego/ pracy )

( miejscowość )

§1
Pracodawcy stwierdzają zgodnie , że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym
miejscu:
teren Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu
zwanym dalej miejscem pracy.

§2
Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie i w celu zapewnienia pracującym
w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy.
§3
Pracodawcy ustalają koordynatora porozumienia w osobie
( imię i nazwisko )

który sprawować będzie nadzór nad przestrzeganiem przepisów
C stanowisko )

i zasad bhp oraz bezpieczeństwa pożarowego przez wszystkich zatrudnionych w miejscu pracy.
§4
Koordynator ma prawo:
1. Kontroli wszystkich pracowników w miejscu pracy.
2 . Wydawania poleceń w zakresie poprawy warunków pracy i przestrzegania przepisów i zasad
bhp oraz ochrony przeciwpożarowej.
3. Występowania do poszczególnych pracodawców z zaleceniem usunięcia stwierdzonych
zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w zakresie bhp.
4 . Niezwłocznego wstrzymania pracy urządzenia technicznego w razie wystąpienia
bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby.
5. Ponowne uruchomienie urządzenia technicznego może nastąpić po usunięciu zagrożenia.
6. Niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem
wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub
innych osób.
§5
Pracodawcy ustalają następujące zasady współdziałania i sposoby postępowania, w tym również
w przypadku zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników:
I.

Podstawą dopuszczenia pracowników do prac na terenie Teatru im. W.Horzycy jest:
1.
Posiadanie obowiązujących profilaktycznych badań lekarskich,

2.
3.

Posiadanie przez pracowników wymaganych szkoleń w zakresie bhp,
Posiadanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia
roboczego,

( nazwa zewnętrznego zakładu /jednostki kultury, zespołu gościnnego/ pracy )

przekaże do prac na terenie Teatru im. W.Horzycy wyłącznie takich pracowników,
którzy spełniają wymagania określone w pkt. I. 1 - 3.

III.

Teatr im. W.Horzycy zobowiązuje się do:
1 . Organizacji stanowisk pracy zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki pracy
oraz ochronę przeciwpożarową,
2 . Udostępnienia pracownikom posiadanych pomieszczeń higieniczno - sanitarnych,
3. Udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

IV.

W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika
(zewnętrzny zakład /jedn.kultury, z.goś./ pracy)

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez
zakład pracy poszkodowanego pracownika. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku
odbywa się w obecności przedstawiciela Teatru im. W.Horzycy.
V.

Pracownicy

w

miejscu

pracy

(nazwa zewnętrznego zakładu /jedn.kultury, zesp.gościn./ pracy)

zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad
i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

bezpieczeństwa

§6
Wszystkie zmiany lub uzupełnienia do treści porozumienia mogą być określane w załączniku do
niniejszego Porozumienia i podpisane przez przedstawicieli obu stron.
§7
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

Porozumienie zawarto w

dnia
( miejscowość )

( data )

Podpisy pracodawców (lub upoważnionych przedstawicieli):

1.

2.

