
ZARZĄDZENIE NR 20/11 
Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 7.10.2011 r. 

w sprawie powołania komisji do spraw oceny warunków bezpieczeństwa widowisk 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 
września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
organizacji i realizacji widowisk 

Na podstawie § 22, ust. 1 wymienionego rozporządzenia powołuję komisję do spraw 
oceny warunków bezpieczeństwa realizowanych widowisk. 

1. W skład komisji wchodzą: 
1 / Kierownik Techniczny, który jest przewodniczącym komisji 
2/ Brygadzista sceny 
3/ Główny Elektryk 
4/ Inspektor ds. bhp i ppoż. 

2. W posiedzeniach komisji mają obowiązek uczestniczyć reżyser i scenograf widowiska lub 
ich asystenci, a w razie potrzeby także Dyrektor Artystyczny i kierownicy zespołów 
wykonujących środki inscenizacji oraz odpowiedni specjaliści z zewnątrz. 

3. Komisja jest zespołem doradczym i opiniodawczym dla organizatora widowiska. 

4. 1/ Komisja pisemnie opiniuje koncepcje inscenizacyjne i projekty scenograficzne pod 
kątem ich zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa 
pożarowego, a także miejscowymi (Teatru im. W.Horzycy) warunkami bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego. 

2/ Komisja opiniuje także środki inscenizacji po ich wykonaniu, przed lub w trakcie prób 
technicznych i przeglądu kostiumów. 

5. Z opinią komisji zostają zapoznani realizatorzy widowiska, a w razie potrzeby także inne 

6. Załącznik nr 1 do zarządzenia zawiera regulamin pracy komisji oraz zasady postępowania 
w przypadku negatywnego zaopiniowania przez komisję koncepcji inscenizacyjnej, 
projektu scenograficznego lub wykonanych środków inscenizacji. 

7. Wzór pisemnego protokołu opiniującego koncepcje inscenizacyjne i projekty 
scenograficzne zawiera załącznik nr 2. 

8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 

osoby. 

D Y R E K T O R 



Załącznik nr 1 do zarządzenia 
nr 20/11 z dn. 7.10.201 lr . 

REGULAMIN PRACY KOMISJI 
ds. oceny warunków bezpieczeństwa widowisk realizowanych 

w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu 

Komisja ds. oceny warunków bezpieczeństwa widowisk, zwana dalej „Komisją" jest 
zespołem doradczym i opiniodawczym dla Dyrektora Teatru. 

Celem Komisji jest: 
Pisemne opiniowanie koncepcji inscenizacyjnej i projektu scenograficznego pod kątem ich 
zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego. 

Przy wydawaniu opinii Komisja uwzględnia miejscowe warunki bhp i ochrony ppoż teatru. 

Pierwsze wydanie opinii następuje po przedstawieniu Komisji koncepcji inscenizacyjnej 
i projektu scenograficznego dekoracji w terminie do 2-ch tygodni, a kostiumów do 3-ch 
tygodni od rozpoczęcia prób. 

Kolejną i ostateczną opinię Komisja wydaje po wykonaniu środków inscenizacji przed lub 
w trakcie próby technicznej i przeglądu kostiumów w terminie do pierwszej próby generalnej 
przed premierą widowiska. 

W przypadku negatywnego zaopiniowania przez Komisję koncepcji inscenizacyjnej, projektu 
scenograficznego lub wykonanych środków inscenizacji, należy: 
• elementy negatywnie zaopiniowane dostosować do wymogów przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy lub bezpieczeństwa pożarowego, 
• po wyeliminowaniu zagrożeń wydać ponowną pozytywną opinię dla realizacji 

widowiska. 

Komisja przedstawia opinię do zatwierdzenia Dyrektorowi Artystycznemu Teatru. 

Gdy reżyserem widowiska jest Dyrektor Artystyczny, opinię Komisji zatwierdza Dyrektor 
Teatru. 



Toruń, dnia 

O P I N I A K O M I S J I 
d/s oceny warunków bezpieczeństwa widowiska 

Podstawa wydania opinii: zarządzenie nr 20/11 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 
7.10.2011 r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny warunków 
bezpieczeństwa widowisk 

Komisja w składzie: 
1. Kierownik Techniczny - przewodniczący: 
2. Brygadzista Sceny -
3. Główny Elektryk -
4. Inspektor d/s bhp i ppoż. -

W pracach komisji uczestniczą: 
1. Reżyser widowiska - .... 
2. Scenograf widowiska - . 
3. Inne osoby-

Po zapoznaniu sie z koncepcją inscenizacyjną i projektem scenograficznym widowiska 

Pt-: 
komisja stwierdzą że: 
Koncepcja inscenizacyjna spełnia (nie spełnia) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ochrony przeciwpożarowej ( 

) 
Projekt scenograficzny spełnia (nie spełnia) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ochrony przeciwpożarowej ( 

) 
Projekt kostiumów spełnia (nie spełnia) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej ( 

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ~^ ") 
Podpisy członków komisji: Podpisy osób uczestniczących: 
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Z A T W I E R D Z A M 


