ZARZĄDZENIE NR ...U/11
Dyrektora Teatru im. Wiłama Horzycy w Toruniu z dnia 19-01-2011 r. w sprawie
wprowadzenia "Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego".
Działając na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719), w celu
zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w Teatrze im. Wilama Horzycy,
|z a r z ą d za m:

§1
Wprowadzam do stosowania i przestrzegania "Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego" stanowiącą
załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2
Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych do:
1. Zapoznania podległych sobie pracowników z treścią "Instrukcji ..." do dnia 31 marca
2011 r..
2. Potwierdzenia przez pracownika na piśmie zapoznania się z "Instrukcją...".
3. Organizowania wszelkich prac w budynkach teatralnych zgodnie z wymogami oraz
przestrzeganiem postanowień w/w "Instrukcji...".
§3
Nadzór nad realizacją i przestrzeganiem "Instrukcji ..." sprawują kierownicy działów, każdy
w obszarze swojego działania.
§4
Traci moc "Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego" opracowana w miesiącu kwietniu 2004 r.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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1. PODSTAWY PRAWNE
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. z 2009 r. nr
178, poz. 1380 z późn. zm).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.
z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719).

2. POSTANOWIENIA I CEL OPRACOWANIA
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej stanowi, że ochrona
przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia,
zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym
zagrożeniem poprzez:
~k zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub
innego

miejscowego zagrożenia,

ir zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego
miejscowego zagrożenia,
prowadzenie działań ratowniczych.
Zapewniając ochronę przeciwpożarową w budynkach teatru należy w szczególności:
- przestrzegać wymagań budowlanych, instalacyjnych i eksploatacyjnych,
- wyposażyć obiekty teatru w sprzęt pożarniczy i ratowniczy,
- zapewnić osobom przebywającym w obiektach bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
- przygotować obiekty teatru oraz teren wokół do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej
i ewakuacyjnej,
- ustalić sposoby postępowania na wypadek pożaru i innych miejscowych zagrożeń.
Podstawowym warunkiem zachowania bezpieczeństwa pożarowego w obiektach
i pomieszczeniach teatru jest przestrzeganie obowiązujących przepisów i instrukcji
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przeciwpożarowych oraz zapewnienie pełnej sprawności technicznej wszelkich urządzeń
i instalacji, a także zachowania ładu i porządku zarówno w obiektach, pomieszczeniach jak
i na terenie przyległym.
Teatr im. Wił arna Horzycy w Toruniu realizując wskazane powyżej postanowienia ustawy
o ochronie przeciwpożarowej oraz postanowienia § 6 rozporządzenia w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, nakazującego
między innymi dla obiektów użyteczności publicznej opracowanie

„INSTRUKCJI

BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO", wprowadza do użytku wewnętrznego niniejsze
opracowanie - Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla Teatru im. Wilama Horzycy, która
określa:
•

potencjalne źródła powstania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania,

•

zasady zapobiegania możliwości powstania pożaru,

•

zasady zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,

•

zasady wyposażenia obiektu w gaśnice,

•

organizację i zakres działania Komisji Pożarowo-Technicznej,

•

zasady postępowania na wypadek powstania pożaru,

•

zasady prowadzenia ewakuacji ludzi na wypadek powstania pożaru lub innego
zagrożenia,

•

zadania i obowiązki pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

•

zasady zaznajamiania pracowników z przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Opracowana „Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego" jest jednym z zasadniczych

dokumentów, na bazie którego pracownicy Teatru im. Wilama Horzycy będą zapoznawani
z potencjalnymi źródłami zagrożenia pożarowego występującego w obiektach oraz ze
sposobami postępowania w przypadku jego zaistnienia.
Właściwe i bieżące przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz postanowień
zawartych w niniejszej „Instrukcji ..." winno przyczynić się do zapewnienia odpowiedniego
stanu bezpieczeństwa pożarowego Teatru im. Wilama Horzycy oraz na terenie do niego
przyległym.

3. PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE
Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:
1) zapobieżeniu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego
miejscowego zagrożenia - rozumie się przez to:
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- zapewnienie koniecznych

warunków ochrony technicznej

nieruchomościom

i ruchomościom,
- tworzenie warunków organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniających ochronę
ludzi i mienia, a także przeciwdziałających powstawaniu lub minimalizujących
skutki

pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,

2) działaniach ratowniczych - rozumie się przez to każdą czynność podjętą w celu ochrony
życia, zdrowia,

mienia lub środowiska, a także likwidację przyczyn powstania pożaru,

wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
3) innym miejscowym zagrożeniu - rozumie się przez to zdarzenie wynikające z rozwoju
cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody, nie będące pożarem ani klęską żywiołową
stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, któremu zapobieżenie lub
którego usunięcie skutków nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków (katastrofy
techniczne, chemiczne, ekologiczne),
4) urządzeniach przeciwpożarowych - rozumie się przez to urządzenia (stałe lub półstałe,
uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania,
zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe
urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące
w skład

dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym

urzadzenia

sygnalizacyjno-alarmowe,

urządzenia

odbiorcze

alarmów

pożarowych

i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,
hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach
przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia
zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe
oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są
wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu ora dźwigi dla ekip
ratowniczych,
5) zagrożeniu wybuchem - rozumie się przez to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary
palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach, mieszanin
z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon wybuchają czyli ulegają
gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia,
6) warunkach ewakuacji - rozumie się przez to zespół przedsięwzięć oraz środków
techniczno-organizacyjnych, zapewniający możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia
strefy zagrożonej lub objętej pożarem,
7) materiałach niebezpiecznych pożarowo - rozumie się przez to następujące materiały
niebezpieczne:
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©

gazy palne,

©

ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C),

©

materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,

©

materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu,

©

materiały wybuchowe i wyroby pirotechniczne,

©

materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji,

©

materiały mające skłonności do samozapalenia,

©

materiały inne niż wymienione wyżej, jeśli sposób ich składowania,

przetwarzania

lub innego wykorzystania może spowodować powstanie pożaru.

8) pracach niebezpiecznych pod względem pożarowym - rozumie się przez to prace,
remontowo-budowlane związane z użyciem otwartego ognia, cięciem i wytwarzaniem iskier
mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnątrz lub na dachach obiektów, na przyległych
do nich terenach oraz placach składowych, a także prace remontowo-budowlane
wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem,
9) obciążeniu ogniowym - należy

rozumieć

przez

to

energię

cieplną wyrażoną

w megadżulach, która może powstać przy spalaniu materiałów palnych znajdujących się
w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów, przypadających na
jednostkę powierzchni tego obiektu wyrażoną w metrach kwadratowych.
Budynki, ich części lub pomieszczenia, ze względu na ich funkcję kwalifikuje się do
kategorii zagrożenia ludzi:
ZL I

- budynki zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania
ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede
wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,

ZL II

- budynki lub ich części przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi
o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola,
domy dla osób starszych,

ZL III -

budynki użyteczności publicznej lub ich części niezakwalifikowane do ZL I
i ZL n,

ZL IV - budynki mieszkalne,
ZL V - budynki zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.
Budynki produkcyjne i magazynowe charakteryzowane obciążeniem ogniowym określane są
jako PM.
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Pożary, ze względu na rodzaj materiałów, które ulegają spalaniu, dzielimy na grupy:
grupa A - pożary materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne
spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli, np.: drewno, węgiel, papier,
tworzywa sztuczne, tkaniny, słoma,
grupa B - pożary cieczy i materiałów stałych topiących się, np.: benzyna, alkohole, aceton,
eter, oleje, lakiery, tłuszcze, parafina, stearyną pak, naftalen, smoła,
grupa C - pożary gazów, np.: metan, acetylen, propan, wodór, gaz miejski,
grupa D - pożary metali, np.: magnez, sód potas, uran.
grupa F - pożary tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

4. PODSTAWOWE PRZEPISY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI PRZECIWPOŻAROWEJ
W obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie
czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie
prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczególności:
1. Używanie otwartego ognią palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących
zainicjować zapłon występujących materiałów:
a] w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,
b] w miejscach występowania innych materiałów palnych - oznakowanych zgodnie
z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa.
2. Wykonywanie prac z ogniem otwartym

lub

innych

mogących

spowodować

niebezpieczeństwo pożaru poza wyznaczonym na stałe do tego celu miejscem, bez uzyskania
pisemnego zezwolenia, zastosowania skutecznych
pożaru

zabezpieczeń

przed

zainicjowaniem

oraz bez specjalnego nadzoru, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale

8 niniejszej Instrukcji.
4. Rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości
mniejszej niż 5 m od budynków, przyległych do niego składowisk lub placów składowych
z materiałami palnymi.
5. Składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki
materiałów palnych.
6. Użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych, suszarek, czajników itp. ustawionych
bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie
z warunkami określonymi przez producenta.
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7. Stosowanie elektrycznych grzałek nurnikowych do grzania wody.
8. Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów
trudno zapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki.
9. Instalowanie opraw

oświetleniowych

oraz

osprzętu

instalacji

elektrycznych

(wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe) bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich
konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem.
10. Użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie, niekompletnych
lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta
bądź, niepoddawanych okresowym kontrolom, jeżeli może się to przyczynić do powstania
lub rozprzestrzenienia się pożaru.
11. Dokonywanie

samodzielnie

jakichkolwiek

napraw

urządzeń

i

instalacji,

elektrycznych i grzewczych.
12. Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących celom
ewakuacji lub umieszczanie na tych drogach przedmiotów oraz lokalizowanie elementów
wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w

sposób

zmniejszający

ich

szerokość

lub

wysokość poniżej wymaganych wartości w przepisach techniczno-budowlanych.
13. Składowanie materiałów palnych na nieużytkowanych poddaszach oraz na drogach
komunikacji ogólnej w piwnicach.
14. Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe
użycie.
15. Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:
a] gaśnic i hydrantów,
b] wyjść ewakuacyjnych,
c] wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego.
16. Zastawianie dróg i dojazdów pożarowych.
17. Rozsprzęglanie samozamykaczy drzwi dymoszczelnych oraz blokowanie tych drzwi
w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamykanie.
18. Przechowywanie cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C) w pojemnikach
do tego celu nieprzystosowanych (pojemniki winny być wykonane z materiałów co najmniej
trudno zapalnych, odprowadzających ładunki elektryczności

statycznej,

wyposażone

w szczelne zamknięcia, zabezpieczone przed stłuczeniem).
19. Przechowywanie materiałów niebezpiecznych pożarowo

w

pomieszczeniach

piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz
w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych.
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20. Stosowanie cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 294,15 K (21°C) w pomieszczeniach
bez skutecznej wentylacji.
21. Stosowanie w teatrze cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 294,15 K (21°C) w ilości
większej niż 5 1.
22. Przechowywanie

materiałów

palnych

oraz

stosowanie

elementów

wystroju

i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:
a] urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do
temperatury przekraczającej 373,15 K (100°C),
b] linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów
odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu
elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych
o napięciu powyżej 400 V.
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INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

ROZDZIAŁ 1
Położenie teatru i jego infrastruktura

§1
Budynek teatru w Toruniu powstał w 1904 r. w stylu neobarokowym z elementami secesji.
Zlokalizowany jest od strony północnej śródmieścia, w obrębie zabudowy staromiejskiej,
jako obiekt wolno stojący przy placu Teatralnym 1.

§2
Zabudowę teatru tworzą dwa budynki wolno stojące:
1. Budynek Główny (zabytkowy) - 3 kondygnacyjny z nadbudową nad sceną.
2. Budynek Zaplecza Teatralnego - 3 kondygnacyjny.
§3
1. Od początku istnienia budynku teatru jego wnętrze kilkakrotnie zmieniało swój wygląd.
W 2000 r. dokonano pełnej wymiany foteli na parterze i pierwszym piętrze, spełniające
wymagania ochrony przeciwpożarowej.

W roku 2004 Scena na Zapleczu została

wyposażona w klimatyzację oraz w windę dla osób niepełnosprawnych. Rok później
zakończył się kolejny etap remontu, podczas którego zmodernizowano instalację centralnego
ogrzewania, nastąpiła całkowita wymiana instalacji sygnalizacji pożaru, zostały odmalowane
wnętrza, dokonano renowacji sztukaterii, podłogi na widowni, parkietu na foyer I piętra oraz
posadzek marmurowych i kamiennych.
2. W 2006 r. zakończył się trwający sześć lat remont teatru. Jego ostatnim etapem była
kompletna odnowa sceny i wymiana scenicznych urządzeń. Zostały wymienione sztankiety,
czyli belki do podnoszenia dekoracji od poziomu sceny do wysokości niewidocznej dla
widza, mosty i wieże portalowe, napęd elektryczny kurtyny żelaznej, zapadnie, podłoga na
scenie, powstało także nowe proscenium. Scena uzyskała również nową instalację urządzeń
akustycznych, elektrycznych i interkomowych, zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji
stalowych dachu oraz reflektory i wyposażenie akustyczne. System działek gaśniczych nad
sceną zastąpiono instalacją zraszaczową
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§43

1. Usytuowanie budynku zapewnia dojazdy do obiektu ze wszystkich stron. Teren wokół
budynku utwardzony płytami chodnikowymi oraz asfaltem.
2. Obiekt posiada cztery kondygnacje - piwnica, parter, I i II piętro.
3. Pod sceną usytuowana jest dodatkowa piwnica (tzw. podscenie). Natomiast część nad
sceną jest wyższa od pozostałej części budynku. Budynek w rzucie poziomym
rozczłonkowany, posiadający występy i uskoki.
§5
1. Obiekt teatru jest budynkiem zabytkowym. Do rejestru zabytków został wpisany pod
pozycją A/83/324, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy z dnia
15 września 1971 r.
2. W związku z reformą administracyjną państwa i utworzeniem z dniem 1 stycznia 1999 r.
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, budynek teatru wpisany został do księgi rejestru
zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod numerem A/277.

§6
Fundamenty budynku wykonane z cegły pełnej palonej na zaprawie cementowo-wapiennej.
Ściany z cegły pełnej palonej. Słupy widowni ceglane. Stropy masywne, typu Kleina (na
belkach stalowych).
Dach konstrukcji stalowej, kryty blachą i papą nad widownią nad sceną dachówka
„karpiówka". Dachy nad pozostałą częścią - stropodach typu Kleina. Schody - żelbetowe.

§7
Gmach teatru graniczy:
1. Od strony północnej - z ulicą Wały Gen. Sikorskiego i położonymi przy niej
budynkami banku i Urzędu Marszałkowskiego.
2. Od strony wschodniej - z Placem Teatralnym i położonymi przy nim, między innymi
gmachem Urzędu Miejskiego oraz hotelu Polonia.
3. Od strony południowej - z ulicą Fosa Staromiejska i budynkami mieszkalnymi
o zwartej zabudowie.
4. Od strony zachodniej - z budynkiem zaplecza teatralnego, a za nim z ulicą Horzycy
oraz budynkiem Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika.
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§43

1. W 1995 r. do użytkowania oddany został obiekt zaplecza teatralnego, wybudowany
w odległości 12 m na zachód od budynku teatru. Zaplecze z teatrem połączone jest dwoma
korytarzami piwnicznymi.
2. Zaplecze teatralne jest obiektem czterokondygnacyjnym - piwnica, parter, I i II piętro.
Mieszczą się w nim pomieszczenia administracyjne, pralnia, malarnia, pomieszczenie ksero,
palarnia tytoniu, magazyny dekoracji i rekwizytów, wentylatornia, rozdzielnia elektryczna
NN.
3. Na II piętrze mieści się sala do prób teatralnych, wykorzystywana także jako tzw. „Scena
Na Zapleczu", do wystawiania spektakli teatralnych dla 78 do 96 widzów, w zależności od
wielkości scenografii sztuki teatralnej. Z tego powodu budynek zaplecza teatralnego należy
zaliczyć do pierwszej kategorii zagrożenia ludzi - ZL I.
§9
1. Teatr zasilany jest w energię elektryczną z sieci miejskiej.
2. W wodę teatr zaopatrywany jest także z miejskiej sieci wodociągowej.
3. Wokół teatru istnieje miejski system hydrantów gaśniczych zewnętrznych w ilości 3 szt.:
— 2 hydranty nadziemne (w ulicy Wały Gen. Sikorskiego i na Placu Teatralnym),
-

1 hydrant podziemny (w ulicy Fasa Staromiejska)

oraz hydranty wewnętrzne rozmieszczone w budynkach.
4. Dostarczanie ciepła jest realizowane z sieci miejskiej.
5. Gaz nie jest dostarczany do budynków teatru.
§10
Wyposażenie budynków teatru w instalacje:
system automatycznej sygnalizacji pożaru (SAP),
klapy dymowe, umieszczone w stopodachu nad sceną
drzwi dymoszczelne, oddzielające budynek zabytkowy od budynku zaplecza,
usytuowane w korytarzach piwnicznych łączących te budynki,
elektryczna z głównym przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu,
wodno-kanalizacyjna, w tym hydrantów wewnętrznych,
centralnego ogrzewania - wodna,
wentylacja mechaniczna - kanały wentylacyjne umieszczone pod widownią
klimatyzacyjna - scena na zapleczu,
-

odgromowa,
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-

teletechniczna,

-

sieć komputerowa,

-

sygnalizacyjna przeciwwłamaniowa,

-

oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) zasilana automatycznie po zaniku napięcia
głównego.

ROZDZIAŁ 2
Potencjalne źródła powstania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania

§11
1. Występowanie w teatrze dużych przestrzeni powietrznych oraz znacznych ilości
materiałów palnych, stwarza dogodne warunki sprzyjające szybkiemu rozprzestrzenianiu się
pożaru,
w szczególności na scenie. W czasie pożaru
cała objętość sceny stopniowo wypełnia się
produktami

spalania

oraz

nagrzanym

powietrzem, wskutek czego ciśnienie gazów
na scenie wzrasta.

Taki rozwój pożaru

przedstawia rysunek nr 1.
Rysunek nr 1
2. W miarę wzrostu ciśnienia produkty spalania, nagrzane powietrze oraz płomienie
przedostają się ze sceny na widownię, do pomieszczeń przylegających do sceny oraz na
strych położony nad widownią.
3. Jeżeli scena odizolowana jest od widowni ogniotrwałą (żelazną) kurtyną wówczas rozwój
pożaru umiejscawia się w granicach sceny. W tych warunkach ciśnienie gazów na scenie
znacznie się zwiększa.
4. Gdy kurtyna nie zostanie w porę opuszczona,
wówczas już na początku pożaru powstaje ciąg
powietrza ze sceny na widownię. W takiej
sytuacji dym rozchodzi się po górnej części
widowni, a następnie wypełnia niżej położone
kondygnacje łącznie z parterem. Taki

sposób

rozwoju pożaru przedstawia rysunek nr 2.
Rysunek nr 2
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5. W celu uniknięcia szybkiego rozszerzania się pożaru, trzeba niezwłocznie dokonać
oddymiania i usunięcia produktów spalania.
Konieczne

jest

oddymiających
stropodachu

wtedy

otwarcie

znajdujących
sceny.

niebezpieczeństwo

zagrożenia

się

klap
w

Wówczas
pożarem

pomieszczeń położonych poza sceną ulega
minimalizacji, a nawet likwidacji.
Zobrazowane jest to na rysunku nr 3
Rysunek nr 3
6. Na widowni pożar rozprzestrzenia się pochłaniając palne materiały znajdujące się na
parterze, na kondygnacjach i balkonach, stwarzając niebezpieczeństwo (przy podniesionej
kurtynie żelaznej) przedostania się ognia na scenę. Z zespołu pomieszczeń dla publiczności,
pożar może się rozszerzać do innych pomieszczeń za pomocą urządzeń i przewodów
wentylacyjnych oraz nie zabezpieczonych otworów instalacji elektrycznej lub innych
otworów.
7. Równoczesne palenie się widowni i sceny jest możliwe jeżeli akcja gaśnicza została
z różnych względów opóźnioną a pożar rozwijał się bez przeszkód. Likwidacja takiego
pożaru jest trudna i wymaga wprowadzenia do akcji znacznej ilości sił i środków.

§12
Zagrożenia pożarowe w części sceny i jej zaplecza oraz w zespole pomieszczeń dla
publiczności mogą wystąpić na skutek:
1.

Stosowania materiałów palnych

na dekoracje i rekwizyty - materiały tekstylne,

skórzane, papiernicze, drewno, tworzywa sztuczne itp.
2.

Promieniowania ciepła z żarówek o dużej mocy na palne elementy dekoracyjne.

3.

Dokonywania efektów pirotechnicznych związanych z wystawianymi spektaklami
teatralnymi lub innymi imprezami artystycznymi.

4.

Używania otwartego

ognia

w

czasie

przedstawień - świec, pochodni, lamp

naftowych, palenia papierosów itp.
5.

Eksploatowania dużej ilości urządzeń, przewodów i kabli elektroenergetycznych.

6.

Lekceważenia przepisów przeciwpożarowych

przez pracowników teatru oraz

publiczność.
7.

Występowania dużego obciążenia ogniowego spowodowanego nagromadzeniem sporej
ilości materiałów palnych na scenie i jej zapleczu oraz w części dla publiczności.
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8.

Stosowania farb, lakierów i klejów organicznych w pracowni malarskiej lub
bezpośrednio na scenie.

9.

Palenia tytoniu w miejscach do tego celu nie przeznaczonych - niedozwolonych.
§13

W teatrze najczęściej występującymi przyczynami pożarów mogą być:
•

niewłaściwie wykonane i nie konserwowane instalacje elektryczne,

•

stosowanie w reflektorach kolorowych płytek wykonanych z materiałów palnych,

•

używanie uszkodzonego sprzętu elektrycznego - gniazd wtykowych i rozgałęźnych,
zabezpieczeń, wyłączników, obluzowanych zacisków itp.

•

nadmierne obciążenie instalacji elektrycznej przez włączenie niedopuszczalnej ilości
odbiorników,

•

sztukowanie przewodów elektrycznych w miejscach gniazd rozgałęźnych, puszkach
przelotowych itp.

•

zaprószenie ognia spowodowane paleniem papierosów, użyciem ognia otwartego lub
innego rodzaju pracami niebezpiecznymi pod względem pożarowym,

•

pożary jako następstwo innych miejscowych zagrożeń.

ROZDZIAŁ 3
Organizacja i zakres działania Komisji Pożarowo-Technicznej
§14
1. Komisja Pożarowotechniczną zwana dalej Komisją spełnia funkcję zespołu doradczego
Dyrektora w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
2. Działalność Komisji ma charakter prewencyjny, szczególnie w zakresie sprawowania
fachowego nadzoru nad utrzymaniem należytego stanu bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i specyfiką teatru.
§15
W skład Komisji wchodzą:
Przewodniczący:

- Zastępca Dyrektora,

Sekretarz:

- Inspektor ds. bhp i ppoż.,

Członkowie:

- Kierownik Działu Technicznego,
- Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego,
- Główny Elektryk,
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W przypadku nieobecności członka Komisji, w pracach jej bierze udział osoba go
zastępująca.
§16
Do zadań Komisji Pożarowo-Technicznej należy:
1. Dokonywanie okresowych analiz stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakresie:
a/ warunków budowlanych i instalacyjnych,
b/ zapewnienia bezpieczeństwa na wypadek pożaru osobom przebywającym w obiektach,
w tym w szczególności zapewnienia prawidłowych warunków ewakuacji,
d przygotowania obiektów do prowadzenia działań ratowniczych,
d/ wyposażenia obiektów w sprzęt gaśniczy, ratowniczy i urządzenia alarmowe oraz
utrzymywanie ich sprawności,
e/ przygotowania pracowników do brania czynnego udziału w zapobieganiu pożarom i ich
zwalczaniu oraz do organizowania i prowadzenia ewakuacji,
f/ przestrzegania przez pracowników przepisów przeciwpożarowych.
2. Rozpatrywanie

i rozstrzyganie węzłowych zagadnień i problemów z zakresu

bezpieczeństwa pożarowego.
3. Prowadzenie (nie rzadziej niż 1 raz w roku) przeglądów stanu bezpieczeństwa pożarowego.
4. Przedkładanie Dyrektorowi wniosków zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa
pożarowego.
§17
1. Działalność Komisji dokumentowana jest w formie protokółów.
2. Protokóły Komisja przedstawią wraz z wnioskami - propozycjami rozwiązań,
Dyrektorowi. Wnioski te (polecenia pokontrolne) po uzyskaniu akceptacji Dyrektora
nabierają mocy Polecenia Służbowego Dyrektora.
3. Kierownicy wszystkich szczebli zarządzania są zobowiązani do złożenia pisemnej
informacji o stanie realizacji wydanych im poleceń pokontrolnych, w Książce Realizacji
Poleceń Pokontrolnych KP-T.
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ROZDZIAŁ 4
Warunki ochrony przeciwpożarowej
§18
1. Obiekty teatru są budynkami wykonanymi z materiałów niepalnych lub niezapalnych
i trudnozapalnych o zgodnej z wymaganiami klasie odporności pożarowej. Na poddaszu
budynku zabytkowego stalowe elementy konstrukcji - belki i słupy, uodporniono
przeciwogniowo poprzez pomalowanie farbami ognioochronnymi.
2. Dojazd pożarowy do budynków zapewniają utwardzone drogi publiczne.
3. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniają 3 hydranty
zlokalizowane w obrębie terenu teatru, zasilane z miejskiej sieci wodociągowej.
4. Zaopatrzenie w wodę do wewnętrznego gaszenia pożaru zapewnia instalacja hydrantowa
wewnętrzna.
§19
Budynek główny jest budynkiem średniowysokim, a budynek zaplecza obiektem niskim.
Zaklasyfikowane są do kategorii zagrożenia ludzi ZL I
Pozostałe pomieszczenia (za wyjątkiem technicznych i magazynowych) , takie jak: biurowe,
salonik, garderoby, sala prób kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III
Pomieszczenia techniczne i magazynowe charakteryzowane są przez obciążenie ogniowe;
kwalifikuje się jako PM.
Klasa odporności pożarowej budynku - „B".
Wymagana przepisami odległość między budynkami jest spełniona.
W budynkach teatru nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem.
§20
Wielkości stref pożarowych (dla budynku głównego i budynku zaplecza) nie przekraczają
określonych warunkami techniczno-budowlanymi, dopuszczalnych przepisami powierzchni
stref pożarowych dla budynków zaliczonych do kategorii ZL I, które wynoszą:
* dla budynku średniowysokiego (budynek zabytkowy) - 5000 m2
* dla budynku niskiego (budynek zaplecza) - 8000 m2
Powierzchnie budynków wynoszą odpowiednio:
1. Budynek zabytkowy:
- powierzchnia zabudowy - 1168m2
- powierzchnia użytkowa - 2869 m2
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— kubatura budynku - 14504 m3
2. Budynek zaplecza:
— powierzchnia zabudowy - 329 m2
— piwnica - 556 m2

- parter - 259 m2

— I piętro - 201 m2

- II piętro - 260 m2

Powierzchnia użytkowa całego budynku - 1276 m2
§21
Gęstość obciążenia ogniowego (Qd) występującego w obiekcie, biorąc pod uwagę rodzaje
materiałów (drewno, papier, tworzywa, pianki, skóry, styropian, gumy, tekstylia, liny itp.)
oraz różne ilości tych materiałów stosowanych i występujących w pomieszczeniach i na
scenie teatru, wynosi:
-

dla sceny i kieszeni scenicznej budynku zabytkowego ( 172 m2 + 65 m2 = 237 m 2 )
Qd = 1000 < Qd < 1500 MJ / m2

-

dla widowni, razem z korytarzami i szatniami ( 265 m2 + 164 m2 = 429 m2 )
Qd = do 500 MJ/m 2

-

dla małej sceny w budynku zaplecza, razem z widownią i garderobami ( 162 m2)
Qd = 500 < Qd < 1000 MJ/m 2

-

dla pomieszczeń magazynowych ( od 20 m2 do 110 m2 )
Qd = do 750 MJ/m 2

§22
Przeciwpożarowe zabezpieczenie obiektów stanowi:
1. Podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice proszkowe z proszkami klasy ABC).
2. Wewnętrzne hydranty przeciwpożarowe - szt. 22
3. Zewnętrzne hydranty - uliczne - szt. 3
4. Instalacja zraszaczowa nad sceną.
5. Kurtyna żelazna oraz kurtyna wodna zraszaczowa służąca do schładzania kurtyny żelaznej.
6. System automatycznej sygnalizacji pożaru (SAP) z monitoringiem do Państwowej Straży
Pożarnej.
7. Drzwi dymoszczelne oddzielające budynek główny od budynku zaplecza.
8. Klapy oddymiające umieszczone w dachu nad sceną.
9. Oświetlenie ewakuacyjne, samoczynnie załączające się w przypadku zaniku napięcia.
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10. Przeciwpożarowe wyłączniki prądu.
11. Bezpośrednie połączenie telefoniczne (tzw. sztywne łącze) z Państwową Strażą Pożarną:
- dwa aparaty telefoniczne zlokalizowane: jeden w pomieszczeniu „Portierni", a drugi
w korytarzu przy wejściu na scenę od strony garderób męskich.
12. Drogi pożarowe - utwardzone drogi publiczne.
13. Instalacje odgromowe.
14. Zakaz palenia tytoniu na terenie budynków teatru.
15. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych, lokalizacja gaśnic, hydrantów gaśniczych,
przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz bezpośredniego aparatu telefonicznego do
PSP;

zgodne z Polskimi Normami.

§23
Zasady zapobiegania możliwości powstania pożaru:
1. Każdy z pracowników teatru ma stały obowiązek dbać o bezpieczeństwo pożarowe
wszystkich obiektów teatralnych.
2. Wszyscy pracownicy ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa
pożarowego na swoim stanowisku pracy oraz za realizację nałożonych na nich zadań
z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
§24
W teatrze zabrania się dokonywania wszelkich czynności, które mogą spowodować
powstanie lub rozprzestrzenianie się pożaru, a w szczególności:
fi1 - Gromadzenia i przechowywania wszelkich materiałów w podsceniu i proscenium oraz na
strychu położonym nad widownią
r? - Ustawiania jakichkolwiek przedmiotów na klatkach schodowych zastawiania wejść
i drzwi zapewniających ewakuację z pomieszczeń oraz korytarzy i innych przejść.
fi1 - Magazynowania cieczy palnych w pomieszczeniach nie przystosowanych do tego celu.
r5 - Korzystania z uszkodzonych instalacji i urządzeń elektrycznych.
r5 - Włączania do sieci elektrycznej jednocześnie urządzeń w takiej ilości, by łączny pobór
energii elektrycznej mógł wywołać przeciążenie instalacji,
ć? - Ustawiania grzejnych urządzeń elektrycznych na przedmiotach i materiałach palnych.
fi1 - Stosowania na osłony punktów świetlnych materiałów palnych.
c5 - Używania otwartego ognia i palenia tytoniu poza miejscem do tego celu przeznaczonym.
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W teatrze obowiązuje zakaz palenia tytoniu poza miejscem wyznaczonym,
wyposażonym w wentylację mechaniczną, pojemnikami na niedopałki oraz
odpowiednio oznakowanym
§25
W celu wyeliminowania możliwości powstania pożaru i jego rozprzestrzeniania oraz
wykluczenia utrudnień prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, należy:
%

scenę, kurtynę, kotary i dekoracje sztuk teatralnych wykonane z materiałów palnych
zaimpregnować przeciwogniowo. W uzasadnionych przypadkach należy także
poddawać impregnacji przeciwogniowej rekwizyty i kostiumy, z wyjątkiem części
kostiumów stykających się bezpośrednio z ciałem,
kostiumów nie wykonywać z materiałów łatwo palnych,
nie stosować substancji łatwo palnych do patynowania i charakteryzacji kostiumów,
zapewnić odpowiedniej szerokości drogi komunikacyjne w miejscach magazynowania
dekoracji, kostiumów i rekwizytów oraz przejścia między dekoracjami na scenie,
niebezpieczne pożarowo substancje chemiczne przechowywać zgodnie ze wskazaniami
producenta w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,

^

nie stosować na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem
materiałów trudno zapalnych jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05
m od żarówki,
grzejne urządzenia elektryczne, gazowe lub naftowe stawiać na podstawach niepalnych
w odległości minimum 0,6 m od materiałów palnych,
wszelkie materiały palne ustawiać w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od grzejników
i przewodów centralnego ogrzewania oraz punktów świetlnych,

^

zachować czystość stanowiska pracy,
braki i usterki w funkcjonowaniu jakichkolwiek urządzeń natychmiast zgłaszać
przełożonemu,
dbać o dobry stan izolacji przewodów oraz całej instalacji elektrycznej,
nie składować materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służącej ewakuacji,
nie korzystać ze sprzętu i instalacji przeciwpożarowych do celów niezgodnych z ich
przeznaczeniem.
nie ograniczać dostępu do:
•

sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych,

•

wyjść ewakuacyjnych,

•

wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego.
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ROZDZI AŁ 5
Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice
§26
Podręczny sprzęt gaśniczy jest to specjalny sprzęt, służący do gaszenia pożarów w zarodku.
Do sprzętu tego m.in. zaliczamy gaśnice oraz koce gaśnicze.
Gaśnice
Gaśnice są to małe, przenośne urządzenia gaszące o masie nie przekraczającej 20 kg,
które po uruchomieniu samodzielnie wyrzucają środek gaśniczy pod wpływem działania
ciśnienia gazu znajdującego się w zbiorniku gaśnicy lub w oddzielnym pojemniku.
Gaśnice oznakowane są odpowiednim symbolem literowym, wskazującym do jakiej grupy
pożarów mogą być użyte. Poza tym na gaśnicach znajdują się napisy informujące o sposobie
jej uruchamiania i gaszenia pożaru oraz określające zakres temperatur stosowania.
Poniższa tabela przedstawia podział pożarów na grupy, w zależności od rodzaju palącego się
materiału i sposobu jego spalania oraz środki gaśnicze do ich gaszenia.

Grupa

Rodzaj palącego się materiału i sposób
jego spalania

pożaru
A

B

C
D
F

Pożary ciał stałych pochodzenia organicznego, przy
spalaniu których obok innych zjawisk powstaje
zjawisko żarzenia np.: drewno, papier, węgiel,
tworzywa sztuczne, tkaniny, słoma
Pożary cieczy palnych i substancji stałych topiących
się w skutek ciepła wytwarzającego się przy pożarze
np.: benzyna, alkohole, aceton, eter, oleje, lakiery,
tłuszcze, parafina, stearyna, naftalen, smoła, pak
Pożary gazów palnych np.: metan, acetylen, propan,
wodór, gaz miejski
Pożary metali alkalicznych np.: lit, sód, potas, uran,
magnez, cez
Pożary tłuszczów i olejów w urządzeniach
kuchennych

Środki gaśnicze
woda, piana
gaśnicza, proszki
gaśnicze ABC
dwutlenek węgla,
proszki gaśnicze,
piana gaśnicza
dwutlenek węgla,
proszki gaśnicze
specjalne proszki
gaśnicze
specjalne piany
gaśnicze

Gaśnicami proszkowymi i skroplonego dwutlenku węgla [C02] można również gasić palące
się urządzenia elektryczne pod napięciem do 1000 V i z odległości minimum 1 m.
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Przykłady oznakowania gaśnic
GAŚNICA

GAŚNICA

5 kg s k r o p l o n e g o C O ;
gasi pożary testowe: 34B C

6 kg p r o s z k u g a ś n i c z e g o A B C
13A
89B
C

r

r

^

1. Zbliżyć sie z gaśnica 3 Chwycić zawór.
do źródła ognia
4 Drugą ręką wbić zbijak.
2. Wyciągnąć zawleczkę 5 Rozpocząć gaszenie

1. W y c i ą g n ą ć z a b e z p i e c z e n i e .

6. Nacisnąć dźwignie
zaworu, a jego wylot
skierować na źrodlo
ognia.

i j
£

2 S k i e r o w a ć p r ą d o w n i c ę na ź r ó d ł o
o g r . a i nacisnąć dźwignię

BI
S T R O Z N I E PRZY G A S Z E N I U U R Z Ą D Z E Ń E L E K T R Y C Z N Y C H
T Y L K O DO 1000 V; Z A C H O W A Ć O D S T Ę P M I N . 1m

OSTROŻNIE PRZY GASZENIU URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
STOSOWAĆ TYLKO DO 1000 V; ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 1m.
P r o d u c e n t zapewnia s p r a w n i działanio g a ś n i c y p o d warunkiem d o k o n y w a n i a o k r e s o w y c h przeglądów,
teósjseraiicji; n a p r a w w eutoryzowanych przez p r o d u c e n t a zaKJsśssfc s e r w i s s w y c h . Zalecany przegląd
przed upływem 6 miesięcy. Po fcaidynr u r u c h o m i e n i u g a ś n i c ę p o n o w n i e n a p e ł n i ć .
Ś r o d e k g a ś n i c z y ; S kg P o l o f ł i t F
Nr a ł a s ł u G « B O P 170/53/36
C z y n n i k n a p ę d o w y : SO ę C 0 2
v;g
3?9 OIMEN-3
Zakres temperatur
~
Tyo GP-SZ-A8C
s t o s o w a n i a : -20 °C tfo -SO°C

•ii-|V"JI'"'-••'-••'- ••• ' nnuM
I K I B

KONTROLA
KONSERWACJA

NAPRAWA

Stół wtófrawi Ra elj&teste

'« ZASTĘPCZA <Ć

teśłiegsśfiiu-; vu:S waruiiiem dckor yKaołs o&r»sc«\'.- r.:.:
i
-.•. autoryzowanych przez p r o d u k u j ą
juch serwisowych,
pierwszy pjTSsi =; 3 p'z?d -•,oiyv«v'i i ? miesięcy s
nastepny-ćo Srtiestęey.
mugą j;«sr.
a- szszegołr./ci w a n o t a c h ««sstai»»4c£ ę»<ssi.-J
F o k a ż d y m urucho-misrtlii gaśn-.cs p n n w n i " --Mr.ein.'-.
Ś r o d e k g a ś n i c a * : 5 Kg C 0 7
n r a t e s t u C N B O p 399*3S ..
• zakres temp. stosowani.w g PH/EK3
-2fraę r
t y p GS-5X-BC

» PROcyKcaeA&ecy.
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NAPRAWA

§27
W teatrze jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego 2 kg [lub 3 dm3] powinna
przypadać na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej.
Rozmieszczenie gaśnic w teatrze jest zgodne z uwzględnieniem następujących zasad:
>

sprzęt umieszczony jest w miejscach łatwo dostępnych i widocznych ,przy wejściach
i klatkach schodowych,

>

do sprzętu zapewniony jest dostęp o szerokości co najmniej lm,

>

sprzęt umieszczono w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki),

>

odległość z miejsca, w którym może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy nie jest
większa niż 30 m,

>

oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu jest zgodne z Polskimi Normami,

>

w miarę możliwości technicznych sprzęt umieszczono w tych samych miejscach na
każdej kondygnacji.
§28

Koce gaśnicze
Koc gaśniczy - wykonany z materiału niepalnego o wymiarach

2 m x 2 m,

przeznaczony jest do tłumienia pożaru w zarodku przez odcięcie dopływu powietrza do
palącego się przedmiotu. Szczególnie nadaje się do gaszenia przedmiotów małych, o zwartej
budowie, umiejscowionych nisko, przy ziemi.
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Po wyjęciu koca z pokrowca i rozłożeniu, osłaniając siebie przed działaniem temperatury,
należy podejść możliwie najbliżej źródła ognia, nakryć palący się przedmiot, odcinając tym
samym dopływ tlenu - co spowoduje zatrzymanie procesu palenia.
Uwaga
Należy zachować ostrożność, gdyż istnieje niebezpieczeństwo poparzenia przez ognie żrące,
które wydostają się spod obrzeży koca.
§29
Stałe urządzenia gaśnicze
Stałe urządzenia gaśnicze, są to urządzenia na stałe związane z danym obiektem,
posiadające zapas środka gaśniczego, elementy rozprowadzające ten środek oraz elementy
wypływu środka gaśniczego.
W teatrze stałe urządzenia gaśnicze zasilane są z miejskiej instalacji wodociągowej.
Hydranty wewnętrzne
Instalacja hydrantowa

wyposażona jest w skrzynki

hydrantowe naścienne w części scenicznej oraz skrzynki
hydrantowe wnękowe w części dla publiczności. W każdej
skrzynce znajduje się zawór wodny, tłoczny wąż gaśniczy
o długości 20 m oraz prądownica wodna. Skrzynki hydrantowe zainstalowane są na scenie i w kieszeni scenicznej,
pomostach roboczych nad sceną, w piwnicy pod sceną
oraz w korytarzach widowni na parterze, I-szym i II-gim
piętrze oraz w budynku zaplecza.

Oznakowanie skrzynki
hydrantowej

§30
Instalacja gaśnicza zraszaczowa nad sceną
1. Instalacja zraszaczowa wykonana została jako ruszt czterech rur stalowych ocynkowanych,
ułożonych na belkach dwuteowych pod stropem II-go piętra nad sceną. W rury wmontowane
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są zraszacze wiszące typu RD w ilości 6 szt. na jednej gałęzi. Łącznie w ruszt
zabezpieczający scenę wmontowanych jest 28 zraszaczy.
2. Zasilanie wodą rusztu zraszającego scenę jest dwustronne.
3. Uruchamianie i napełnianie wodą w/w instalacji następuje poprzez ręczne otwarcie
odpowiednich zaworów.
§31
Kurtyna wodna
Kurtyna wodna, zabezpieczająca metalową przegrodę sceny od widowni, wykonana jest
z rury stalowej ocynkowanej, w której umieszczono zraszacze wodne kątowe typu F w ilości
9 szt. ze skierowanymi wylotami na płaszczyznę przegrody metalowej (kurtyny żelaznej).
§32
Kurtyna żelazna
Jednym z najważniejszych zagadnień z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego jest
oddzielenie sceny od widowni, mające na celu zabezpieczenie widzów przed działaniem
płomieni i dymu. Oddzieleniem tym jest kurtyna żelazna.
Kurtyna żelazna winna spełniać cztery zasadnicze warunki:
powinna być wytrzymała na parcie gazów wytwarzających się w razie pożaru na scenie,
winna hermetycznie zamykać otwór sceny uniemożliwiając przenikanie dymu,
powinna być wytrzymała na działanie ognia,
winna jak najszybciej zamykać się.
Teatr wyposażony jest w kurtynę typu podnoszono-opuszczanego. Zainstalowana jest
w ścianie portalowej, pomiędzy sceną a widownią od strony sceny, na specjalnych
prowadnicach z uszczelnieniem nie pozwalającym na przedostanie się dymu na widownię.
Kurtyna ma szkielet z profilowego żelaza pokrytego blachą żelazną płaską (od strony
widowni) i falistą (od strony sceny). Uruchamiana jest napędem elektrycznym.
Ciężar stalowej kurtyny wynosi 4.200 kg.
Podczas remontu

sceny w roku 2006, dokonano

również

wymiany

urządzenia

uruchamiającego kurtynę.
Uruchamianie kurtyny następuje poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku (otwieranie
($) lub zamykanie ($)) na „Kasecie kurtyny stalowej" umieszczonej na ścianie od strony
sceny. Na „Kasecie ..."jest również wyłącznik awaryjny wyłączający ruch kurtyny w sytuacji
zagrożenia.
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Po zakończonym przedstawieniu lub próbie, kurtyna żelazna powinna
zostać opuszczona i utrzymana w tym stanie przez całą noc. Ma to na celu
ograniczenie rozmiarów ewentualnego pożaru na scenie lub na widowni
i zapobieżenie zagrożeniu sąsiednich pomieszczeń, a nawet budynków, co
mogłoby nastąpić, gdyby pożar ogarnął cały teatr.
§33
Klapy dymowe
Podczas pożaru, w obrębie pomieszczenia scenicznego następuje bardzo szybki wzrost
ciśnienia gazów i duże zadymienie. Aby przeciwdziałać tym zjawiskom, w stropodachu
sceny zainstalowane są klapy dymowe.
Głównym zadaniem klap dymowych jest umożliwienie przeprowadzenia ewakuacji ludności
z gmachu teatru - nie narażając jej na uduszenie - odprowadzenie dymu i gazu oraz
złagodzenie ciśnienia gazów na kurtynę i drzwi pudła scenicznego.
§34
System sygnalizacji pożarowej - SAP
1. Procesowi palenia towarzyszą zawsze zjawiska wtórne, będące następstwem utleniania
materiału palnego. Są to:
•

wzrost temperatury działającej przez promieniowanie cieplne na otoczenie,

•

zjawiska optyczne tj. promieniowanie świetlne,

•••

dym.

Te właśnie parametry wykorzystywane są w systemach, które pozwalają wykryć pożar
i samoczynnie zaalarmować, bez udziału człowieka.
Podstawowymi elementami urządzenia sygnalizacji alarmu pożaru są:
~

automatyczne sygnalizatory pożaru tzw. czujki pożarowe,

~

ręczne sygnalizatory pożaru,

~

centralka sygnalizacji pożaru

~

linie dozorowe

2. Automatyczne sygnalizatory pożaru czyli czujki pożarowe, są to samoczynnie działające
elementy, decydujące o warunkach pracy całego urządzenia i skuteczności zabezpieczenia
całego chronionego obiektu.
3. Ręczny sygnalizator (ostrzegacz) pożaru [ROP] służy do przekazywania - poprzez
uruchomienie go ręczne - alarmu pożarowego bezpośrednio do Państwowej Straży Pożarnej
i do centralki sygnalizacji pożaru.
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4. Zadaniem centralki sygnalizacji pożaru [CSP] jest przyjęcie meldunku alarmowego
nadesłanego od czujek łub przycisków poprzez linie dozorowe oraz wskazanie, z której linii
dozorowej nadszedł ten meldunek i przekształcenie go na sygnał dźwiękowy i świetlny.
§35
1. Teatr (budynek zabytkowy) wyposażony jest w instalację sygnalizacji pożarowej,
obejmującą urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe służące do samoczynnego wykrywania
i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych
i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych.
2. W teatrze zainstalowany jest system sygnalizacji pożaru firmy „Polon-AIfa"
z centralką serii POLON 4000 (centralka POLON 4800), która służy do:
3€

odbioru sygnału pożarowego z oznaczeniem miejsca pożaru,

li

zaalarmowania ludzi (obsługi w portierni) o powstałym pożarze,
samoczynnego wykrywania uszkodzeń — przerwa lub zwarcie w linii dozorowej,
przepalenie bezpieczników, zanik lub spadek napięcia.
§36

System sygnalizacji pożaru wyposażony jest w niżej wymienione czujki pożarowe liniowe,
procesorowe — jonizacyjne, optyczne i optyczno-temperaturowe,

przeznaczone do

wykrywania wzrostu temperatury i zadymienia w początkowym stadium rozwoju pożaru:
DKM1046 - 88 szt.

DOT-4046 - 31 st.

DOR-4046 - 24 szt.

DPR-4046 - 1 szt.

TUN-4046 - 1 szt.

ADC-4001 - 6 szt.

Łącznie zainstalowanych jest 151 szt. czujek pożarowych i 20 szt. przycisków ppoż
uruchamianych ręcznie (ROP).
Należy pamiętać, że instalacja sygnalizacyjno -alarmowa nie zabezpiecza
przed powstaniem pożaru, lecz umożliwia tylko jego wczesne wykrycie. Nie
zwalnia także nikogo od przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
§37
1. Teatralna centralka sygnalizacji pożaru połączona jest z systemem monitoringu
pożarowego z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.
2. System zaprogramowany jest na wariant alarmowania „alarmowanie dwustopniowe
zwykłe". Zadziałanie czujki pożarowej wywołuje alarm I stopnia, który sygnalizowany
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jest akustycznie i optycznie przez czas Tl przeznaczony na zgłoszenie się personelu
obsługującego i potwierdzenie alarmu.
3. Nie zgłoszenie się obsługi w czasie Tl powoduje włączenie się alarmu II stopnia
i przesłanie sygnału pożarowego do PSP.
4. Zgłoszenie się personelu w czasie Tl przedłuża czas trwania alarmu I stopnia
0 zaprogramowany czas T2, potrzebny na rozpoznanie zaistniałego zagrożenia
pożarowego.
5. Nie wykasowanie sygnału w czasie T2 powoduje uruchomienie alarmu II stopnia
1 przesłanie sygnału do PSP.
6. Czas Tl zaprogramowany jest na 30 sekund, natomiast T2 na 5 minut. Czas T2 może być
zmieniony i dostosowany do uwarunkowań teatralnych.
Utrzymanie systemu sygnalizacji pożarowej w pełnej sprawności technicznej
i właściwa umiejętność obsługi systemu przez personel portierni, jest sprawą
o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

ROZDZIAŁ 6
Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń gaśniczych i gaśnic
§38
Zasady konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej (SAP)
1. Obsługa codzienna
Wykonywana jest przez personel portierni po przyjęciu zmiany i polega na:
sprawdzeniu, czy centralka sygnalizacji pożaru wskazuje stan dozorowania, czy
każde odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w książce eksploatacji
(przeglądów technicznych i kontroli systemu alarmu pożarowego) systemu i czy we
właściwy sposób został powiadomiony konserwator,
czy po każdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podjęto odpowiednie
działania,
czy, jeżeli instalacja była wyłączona, przeglądana lub miała wykasowaną
sygnalizację, to została przywrócona do stanu dozorowania.
Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji systemu
i możliwie szybko usunięta.
2. Obsługa miesięczna
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Może być również wykonana przez personel portierni i powinna obejmować:
a]

sprawdzenie

działania

zapasowego

źródła

energii

zasilającej

centralkę

sygnalizacji pożaru (CSP),
b]

sprawdzenie działania wskaźników optycznych w centrali.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji.
3. Obsługa kwartalna
Teatr ma podpisaną umowę z wyspecjalizowaną firmą na konserwację kwartalną instalacji
sygnalizacji pożarowej.
W jej ramach serwis firmy sprawdza:
•

wszystkie zapisy w książce eksploatacji i podejmuje niezbędne działania, aby
doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji,

•

zadziałanie co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej
strefie dozorowej, w celu sprawdzenia czy CSP prawidłowo odbiera i wyświetla
określony sygnał, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia
alarmowe i pomocnicze,

•

czy nadzorowanie uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo,

•

zadziałanie każdego łącza do PSP,

•

czy nastąpiły zmiany budowlane w budynku łub jego przeznaczeniu, które mogą mieć
wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych,

•

wykonuje wszystkie inne próby, określone przez producenta systemu.

Każda stwierdzona usterka powinna być odnotowana w książce eksploatacji i usunięta do
czasu zakończenia serwisu.
4. Obsługa roczna
Obsługę roczną wykonuje firma usługowa i w jej ramach wykonywane są następujące
czynności:
»

przeprowadzenie prób zalecanych dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej,

»

sprawdzenie każdej czujki na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta,

»

sprawdzenie zdolności CSP do uaktywniania wszystkich wyjść funkcji pomocniczych,

»

sprawdzenie wszystkich łącz kablowych i aparatury, czy są sprawne i nie uszkodzone,

»

dokonanie oględzin w celu ustalenia, czy nie nastąpiły jakieś zmiany w budynku lub

jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych
ostrzegaczy pożarowych,
»

sprawdzenie stanu wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych.

Tak jak przy obsłudze kwartalnej każda stwierdzona nieprawidłowość musi być wpisana do
książki eksploatacji i usunięta w trakcie trwania serwisu.
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Dopuszcza się sprawdzenie kolejnych 25% czujek przy każdej kontroli kwartalnej, zamiast
wszystkich jednorazowo jeden raz w roku.
Z przeprowadzonych prac serwisowych, niezależnie od wpisów w książce eksploatacji
systemu, serwis sporządza protokół według własnego wzoru, który jest podatną rozliczenia
wykonanych prac.
§39
Zasady utrzymania w sprawności gaśnic
Podręczny sprzęt gaśniczy musi być zawsze sprawny technicznie. W tym celu poddawany
jest przeglądom, konserwacji i naprawom.
Ustala się, że przeglądy gaśnic w obiektach teatru wykonywane będą według niżej
określonych zasad przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną.
1. Przegląd
Jest to okresowe (zgodne z instrukcją producentów) sprawdzenie stanu technicznego gaśnic,
mające na celu stwierdzenie ich sprawności technicznej zapewniającej właściwe działanie
w chwili użycia.
Czynności te kończy informacja zamieszczona na gaśnicy w formie kontrolki.
2. Konserwacja
Są to czynności jakie musi podjąć konserwator, by przywrócić sprawność techniczną gaśnic
bez konieczności przeprowadzania naprawy. W ramach konserwacji dokonuje się np.
wymiany podzespołów bez naruszania plomb w gaśnicy.
Konserwacja jest integralna częścią przeglądu.
3. Naprawa
Jest to zespół czynności warsztatowych, których celem jest przywrócenie funkcji użytkowej
jednostce sprzętu gaśniczego.
W ramach naprawy dokonuje się:
»

wymiany środka gaśniczego,

»

czyszczenie, malowanie, badanie wytrzymałościowe zbiornika,

»

wymianę podzespołów [uszczelki, zawory, iglice].

Do naprawy kwalifikowany powinien być sprzęt, w którym:
x - czynności konserwacyjne nie gwarantują przywrócenia sprawności technicznej,
x - gaśnica została wcześniej użyta,
x - cechy identyfikujące /plomby, kontrolki/ zostały usunięte lub zniszczone,
x - minął termin przydatności środka gaśniczego lub termin legalizacji zbiornika.
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4. Terminy przeglądów
Przepisy wymagają, aby podręczny sprzęt przeciwpożarowy poddawany był próbom
sprawności technicznej i konserwacji w sposób zgodny z instrukcją opracowaną przez
producenta, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku.
Ustala się, że w obiektach teatru podręczny sprzęt gaśniczy (nie dotyczy to hydrantów
wewnętrznych) poddawany będzie przeglądom i konserwacji w następujących okresach:
-

pierwszy przegląd gaśnic przeprowadzony będzie przed upływem 12 miesięcy od
daty ich produkcji,
drugi i następne będą przeprowadzane 1 raz w roku,

-

konserwacja przeprowadzana będzie w przypadku wystąpienia takiej potrzeby - nie
określa się terminów,

-

naprawy będą wynikiem przeprowadzonych przeglądów.

§40
Hydranty wewnętrzne, instalacja zraszaczowa i kurtyna wodna
1. Kontrola okresowa
Kontrolę okresową wykonywaną jeden raz w miesiącu, przeprowadzał będzie pracownik
działu administracyjno - gospodarczego [konserwator].
Kontrola okresowa ma na celu upewnienie się, że każdy hydrant:
n

nie jest zastawiony, jest widoczny i ma czytelne oznakowanie,

n

nie ma widocznych uszkodzeń, oznak korozji ani wycieków.

2. Konserwacja
Ustala się, że konserwacja hydrantów, instalacji zraszaczowej i kurtyny wodnej wykonywana
będzie jeden raz w roku, przez wyspecjalizowaną firmę usługową i obejmować będzie:
~k

sprawdzenie, czy hydrant nie jest zastawiony, uszkodzony, skorodowany lub
przeciekający,

~k

sprawdzenie, czy instrukcje obsługi są czyste i czytelne,

~k

sprawdzenie, czy oznakowanie jest wyraźne i widoczne,

~k

sprawdzenie, czy mocowania do ściany są odpowiednie i wykonane prawidłowo,

^r

sprawdzenie wydajności i ciśnienia za pomocą odpowiednich mierników,

"k

sprawdzenie węża na całej długości, sprawdzenie zacisków taśmowania,

~k

sprawdzenie pracy zwijadła, zaworu odcinającego, prądownicy

ir

sprawdzenie przewodu zasilającego i stanu szafki.

Węże stanowiące wyposażenie szafek hydrantowych powinny być poddawane raz na 5 lat
próbie na maksymalne ciśnienie robocze.
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Po zakończonej konserwacji, hydrant ma być pozostawiony w stanie gotowym do
natychmiastowego użycia i oznakowany stosowną etykietą.
Konserwator firmy usługowej pozostawia w teatrze dokumentację z dokonanego przeglądu
oraz wykonanych prób i testów.

ROZDZIAŁ 7
Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia
§41
Istniejąca w teatrze instalacja sygnalizacyjno-alarmowa oraz system monitoringu, powodują
automatyczne powiadomienie straży pożarnej o powstałym pożarze. Mimo tego, należy także
niezwłocznie zaalarmować straż pożarną za pomocą telefonu bezpośredniej łączności ze
strażą pożarną. Jeden z nich umieszczony jest w korytarzu przyscenicznym przy wejściu na
scenę, a drugi w portierni.
§42
W przypadku braku łączności bezpośredniej, istnieje możliwość alarmowania Państwowej
Straży Pożarnej z każdego aparatu telefonicznego mającego wyjście na zewnątrz.
numer alarmowy Państwowej Straży Pożarnej

998

Przy zgłaszaniu alarmu pożarowego należy:
Sr

określić miejsce powstania pożaru (pomieszczenie, piętro),

@

określić nazwę palących się materiałów łub urządzeń,
określić rodzaj zagrożenia ludzi,
podać swoje imię i nazwisko,

i?

po usłyszeniu informacji o przyjęciu zgłoszenia, odłożyć słuchawkę.

Po zaalarmowaniu straży pożarnej, należy powiadomić o powstałym pożarze pozostałych
współpracowników teatru (nie wywołując paniki) i przystąpić do jego likwidacji.
W przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego podczas trwania spektaklu, należy
przystąpić do ewakuacji publiczności według zasad opisanych w rozdziale 9.

0 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO 0
Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu

31
§43

Zadaniem pracowników teatru po powstaniu pożaru, jest wstępne rozpoznanie sytuacji
pożarowej, czyli dokonanie oceny zewnętrznych oznak pożaru, poprzez ustalenie:
•

dokładnego miejsca i rozmiaru pożaru,

•

czy istnieje niebezpieczeństwo przerzucenia się ognia z widowni na scenę (lub ze sceny
na widownię) oraz do przyległych pomieszczeń,

•

czy została opuszczona kurtyna żelazna,

•

czy są otwarte lub zamknięte klapy dymowe.

Na podstawie wyników powyższej oceny sytuacji, należy przystąpić do:
-

opuszczenia kurtyny żelaznej (jeżeli jest w pozycji górnej),

-

otwarcia klap dymowych (w przypadku pożaru sceny),

-

gaszenia pożaru, poprzez użycie gaśnic, hydrantów wodnych lub uruchomienie
stałych instalacji gaśniczych - kurtyny wodnej ochładzającej kurtynę żelazną oraz
instalacji zraszaczowej nad sceną.
§44

Podczas gaszenia pożaru zawsze należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej drogi odwrotu
w przypadku, gdyby pożaru nie udało się ugasić w zarodku - zawsze należy podchodzić do
ognia od strony wyjść z pomieszczenia.. W przeciwnym wypadku, rozprzestrzeniający się
pożar, którego nie udało się ugasić w zarodku może odciąć drogę odwrotu.
Gasząc pożar należy stosować zasadę:
jak najwięcej środka gaśniczego w jak najkrótszym czasie

§45
1. Środki gaśnicze należy dobierać w zależności od rodzaju pożaru zgodnie z następującymi
zasadami:
woda - pożary grupy A,
gaśnice pianowe - pożary grupy A i B,
gaśnice śniegowe - pożary grupy B i C,
gaśnice proszkowe - pożary grupy A, B i C.
2. Wodą, ani gaśnicami pianowymi nie wolno gasić pożarów urządzeń elektrycznych pod
napięciem.
3. Gaśnicami śniegowymi nie wolno gasić istot żywych (np. płonącej odzieży na człowieku).
Najlepszym sprzętem gaśniczym do takich pożarów jest koc gaśniczy.
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§43

1. Do czasu przybycia straży pożarnej, kierownictwo akcją ratowniczo-gaśniczą obejmuje
dyrektor, kierownik działu lub osoba energiczna, która sama przejęła dowodzenie, albo
strażak przeciwpożarowej służby asystencyjnej [w przypadku trwania spektaklu].
Kierujący

akcją wystawia jednego z pracowników przed budynkiem teatru, którego

zadaniem jest udzielenie przybyłej straży pożarnej, wszelkich informacji dotyczących
powstałego pożaru.
2. Główny elektryk (elektryk dyżurny) powinien dopilnować, aby z chwilą powstania pożaru
widownia, korytarze, hol, scena oraz drogi ewakuacyjne były oświetlone światłem
awaryjnym (ewakuacyjnym).
3. W razie konieczności należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego wyłącznikiem
głównym.
§47
1. Po przybyciu straży pożarnej, osoba dotychczas kierująca działaniami ratowniczymi,
obowiązana jest poinformować dowódcę straży o stanie zagrożenia pożarowego
i wydanych zarządzeniach i podporządkować się jego rozkazom.
2. Wszyscy pracownicy teatru podczas działań podporządkowują się kierującemu akcją
ratowniczo-gaśniczą a następnie poleceniom dowódcy straży pożarnej.
§48
W przypadku wystąpienia innych miejscowych zagrożeń obowiązują takie same zasady
powiadamiania i alarmowania oraz organizacji akcji ratowniczej jak w przypadku pożaru.
§49
- Wykaz numerów alarmowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji.
-

Instrukcja Postępowania Na Wypadek Pożaru stanowi załącznik nr 2 do niniejszej
Instrukcji.

- Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (dla widzów) stanowi załącznik nr 3 do niniejszej
Instrukcji.
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ROZDZIAŁ 8
Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym
§50
1. Niedozwolone jest używanie na scenie w czasie próby lub spektaklu ognia otwartego
jakiegokolwiek rodzaju - zniczy, lamp naftowych, ogni sztucznych, świec, pochodni, palenia
papierosów itp. W miarę możliwości należy stosować ich imitację w sposób nie zagrażający
pożarem.
2. W przypadku kiedy charakter sztuki, jak i rodzaj otwartego ognia nie pozwala na
zastąpienie go imitacją, przeciwpożarowa

służba asystencyjna (strażacy)

powinna

zabezpieczać spektakl już od pierwszej próby generalnej.
§51
Używanie otwartego ognia (lub efektów pirotechnicznych) powinno odbywać się
z największą ostrożnością i zachowaniem następujących warunków:
•

z dala od materiałów palnych - kotar, dekoracji wykonanych z papieru itp.

•

akcję przeprowadzać powinna osoba odpowiednio pouczona,

•

w pobliżu miejsca przeprowadzania akcji z ogniem otwartym należy dodatkowo
rozstawić podręczny sprzęt gaśniczy,

•

personel sceniczny odpowiednio przygotować i każdorazowo pouczyć o sposobie
gaszenia pożaru w zarodku,

•••

wzmożenie czujności przeciwpożarowej służby asystencyjnej,

•

po spektaklu dokładnie skontrolować miejsce w którym używano ognia otwartego.
Prace niebezpieczne pod względem pożarowym są to prace, których
prowadzenie może powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania
pożaru.
§52

1. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym, w teatrze mogą być także wykonywane
okresowo np. podczas montażu czy demontażu dekoracji do spektaklu, podczas prac
remontowych całego obiektu lub jego części, albo podczas naprawy sprzętu i urządzeń
teatralnych.
2. Do prac niebezpiecznych pod względem pożarowym zaliczyć należy przede wszystkim:
a]

spawanie i cięcie metali przy pomocy palników gazowych lub elektrycznych,
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b]

nagrzewanie otwartym płomieniem,

c]

szlifowanie i inne tego typu operacje, w wyniku których następuje iskrzenie oraz wzrost
temperatury materiałów i narzędzi,

d]

inne prace z zastosowaniem ognia otwartego.
§53

1. Powyższe prace mogą być wykonywane tylko po uprzednim dokonaniu dokładnego
rozeznania zagrożeń pożarowych i podjęciu odpowiednich decyzji zmierzających do
zagwarantowania bezpieczeństwa pożarowego miejsca pracy oraz pomieszczeń sąsiednich
i całego obiektu oraz wystawieniu pisemnego zezwolenia na ich wykonywanie.
2. Przed przystąpieniem do wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym
należy wydać pisemne zezwolenie na ich przeprowadzenie. Zezwolenie wypisuje i podpisuje
kierownik działu, w którego gestii jest wykonanie powyższych prac.
3. Wzór zezwolenia na wykonanie pracy niebezpiecznej pod względem pożarowym stanowi
załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji.
4. Powyższe zezwolenie należy wypisać w dwóch egzemplarzach, z którego jeden pozostaje
u zezwalającego, a drugi otrzymuje osoba wykonująca pracę.
§54
Podstawowe zasady jakie należy stosować celem zabezpieczenia rejonu prac niebezpiecznych
pod względem pożarowym oraz rejonów przyległych:
usunąć materiały palne z rejonu robót łub utworzyć strefę wolną od tych materiałów
o promieniu nie mniejszym niż 5 m od miejsca ognia otwartego,
^

odległość wymienioną wyżej, można zmniejszyć pod warunkiem zabezpieczenia
materiałów palnych przed zapaleniem od iskier przy pomocy kurtyn, parawanów,
ścianek wykonanych z materiałów niepalnych,

®

zabezpieczyć pomieszczenia sąsiednie, przyległe do rejonu robót przez uszczelnienie
nieszczelności i otworów w stropach i ścianach przy zastosowaniu niepalnych
materiałów,
w miarę możliwości dokonać demontażu obrabianego przedmiotu lub urządzenia,
a pracę z ogniem otwartym wykonać poza strefą zagrożenia,

0

ustalić miejsce lokalizacji agregatów (butli) spawalniczych oraz trasę kabli lub węży
spawalniczych,

^

stanowisko pracy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy umożliwiający likwidację
wszelkich źródeł pożaru w zarodku.

0 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO 0
Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu

35
§43

Obowiązki osób pełniących posterunki przeciwpożarowe nad tokiem prac niebezpiecznych
pod względem pożarowym i po ich zakończeniu:
1

sprawować ciągłą kontrolę nad tokiem prac z ogniem otwartym i kontrolę stanu
zastosowanych zabezpieczeń,

1

dopilnować przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przez personel wykonawcy
robót,

1

przerwać pracę oraz powiadomić przełożonego o wszystkich zaistniałych odstępstwach
od ustalonych zasad bezpieczeństwa,

1

w razie zapalenia materiałów palnych - gasić ogień przy pomocy podręcznego sprzętu
gaśniczego, a w razie konieczności zaalarmować państwową straż pożarną,

1

po zakończeniu prac z ogniem otwartym, należy przeprowadzić dokładną kontrolę
rejonu robót i rejonów sąsiednich, celem sprawdzenia:
czy nie pozostawiono tlących lub żarzących się materiałów,
czy nie występują objawy tlenia się lub żarzenia w postaci zadymienia,

1

w/w kontrolę należy ponawiać co godzinę, w przeciągu 4-ch godzin od momentu
zakończenia prac i po raz ostatni po 8-miu godzinach od chwili zakończenia prac.
§56

Wykonawca prac pożarowo niebezpiecznych jest obowiązany:
uzyskać pisemne zezwolenie na wykonanie tego rodzaju prac, przed ich rozpoczęciem,
->

dostosować się do szczegółowych przepisów o bezpieczeństwie podczas użytkowania
urządzeń i sprzętu gazowego lub elektrycznego do cięcia i spawania metali,

->

posiadać ważne uprawnienia na wykonywanie prac spawalniczych,
znać i przestrzegać obowiązujące w teatrze przepisy przeciwpożarowe,

->

sprawdzić stan techniczny sprzętu spawalniczego, stwierdzone usterki usunąć,
przerwać pracę w razie stwierdzenia sytuacji lub warunków sprzyjających do powstania
pożaru,
po zakończeniu prac skontrolować dokładnie rejon robót i rejony przyległe, czy
podczas robót nie zaprószono ognia.
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ROZDZIAŁ 9
Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania
§57
Ewakuacja publiczności lub pracowników z teatru odbywać się może w przypadku
zagrożenia pożarowego [powstania pożaru w czasie trwania spektaklu] lub innego
niebezpieczeństwa powodującego zagrożenie dla widzów lub pracowników.
Podczas trwania przedstawienia, w teatrze może przebywać niżej podana ilość widzów:
widownia parter

-

266 osób

I balkon (I piętro)

-

98 osób (w tym 10 osób loża reprezentacyjna)

II balkon (II piętro)

-

71 osób

Łącznie okresowo przebywać może 435 osób, nie licząc aktorów i personelu technicznego
obsługującego spektakl.
§58
Podczas codziennej pracy teatru, w pomieszczeniach pracy może przebywać niżej
wymieniona ilość osób (bez aktorów uczestniczących w próbach):
1. Budynek zabytkowy:

2. Obiekt zaplecza:

- piwnica: 19 osób

- piwnica: 5 osób

- parter:

- parter:

6 osób

8 osób

- I piętro: 3 osoby

- I piętro: 11 osób

- II piętro: 4 osoby.

- II piętro: bez pomieszczeń
do pracy stałej.
§59

1. Drogi ewakuacyjne z II balkonu widowni prowadzą bezpośrednio do wyjść na zewnątrz
obiektu i nie krzyżują się z drogami ewakuacyjnymi dla pozostałej części widowni.
2. Drogi ewakuacyjne z I balkonu widowni prowadzą do głównego holu teatru, skąd można
się ewakuować głównym wyjściem [trzy pary drzwi usytuowane obok siebie] na zewnątrz
budynku lub wyjściami bocznymi także na zewnątrz.
3. Z parteru widowni drogi ewakuacyjne prowadzą do dwóch wyjść bocznych, bezpośrednio
na zewnątrz oraz przez hol główny i wyżej wspomniane trzy pary drzwi wyjściowych.
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§43

1. Klatki schodowe o szerokości biegów schodów 1,47 m są obudowane i zamykane
w poziomie parteru drzwiami.
2. Klatki schodowe nie są chronione przed zadymieniem.
3. W korytarzach parteru, I-go i II-go piętra są zlokalizowane szatnie.
4. Szerokość czynna traktów komunikacyjnych w korytarzach wynosi od 2,15 m do 2,30 m.
5. Długość dojść ewakuacyjnych mieści się w granicach 16 m do 18 m.
§61
1. Na widowni parteru szerokość przejść bocznych mieści się w granicach 1,06 m do 1,4 m.
2. Szerokość przejść między rzędami 0,54 m (liczona między elementami stałymi siedzeń),
przy wymaganej przepisami nie mniejszej niż 0,45 m.
3. Szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z widowni na korytarze
wynosi:
na parterze

1,51 m,

na I-szym piętrze

0,9 m - loże boczne 4-ro osobowe,
0,7 m - loże środkowe 4-ro osobowe,
1,3 m - loża reprezentacyjna (10 osób),
1,51 m - pozostałe wyjścia boczne z widowni,

na II-gim piętrze

-

1,51 m.

§62
Ogólnie budynek zabytkowy teatru posiada 5 wyjść ewakuacyjnych na zewnątrz budynku dla
publiczności:
t

wyjście główne oraz po dwa wyjścia boczne z lewej i prawej strony wyjścia głównego,
w tym jedno z lewej strony przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich,

|

oraz 3 wyjścia ewakuacyjne dla aktorów i pozostałych pracowników teatru.

Aktorzy i pracownicy techniczni mogą się także ewakuować dwoma korytarzami
piwnicznymi (zainstalowane drzwi dymoszczelne) prowadzącymi do obiektu zaplecza.
§63
1. Schody na drogach ewakuacyjnych zaopatrzone są w poręcze.
2. Każde wyjście zaopatrzone jest w dodatkowe oświetlenie ewakuacyjne.
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3. W przypadku zaniku napięcia lub awarii oświetlenia ogólnego, na drogach
komunikacyjnych

automatycznie

załącza

się

oświetlenie

bezpieczeństwa

(ewakuacyjne).
4. Drogi oraz wyjścia ewakuacyjne oznakowane są tablicami informacyjnymi zgodnie z PN.
5. W sytuacjach krytycznych, za wyjścia ewakuacyjne można również uważać okna na
parterze

korytarza widowni obiektu zabytkowego, prowadzące na zewnątrz budynku.
§64

ł. Bezpieczeństwo publiczności, jak również przeprowadzenie sprawnej i szybkiej ewakuacji
uwarunkowane jest zgraniem następujących czynników:
prewencji, wyszkolenia personelu technicznego i obsługi widowni, przeciwpożarowej służby
asystencyjnej oraz przybyłych jednostek straży pożarnej.
2. Zadania personelu obsługującego przedstawienie oraz strażaków pełniących służbę
asystencyjną polegają między innymi na tym, żeby w krytycznych momentach umieli
sprawnie przeprowadzić ewakuację publiczności.
§65
Ewakuacja zachodzi zawsze w jednym z dwóch warunków:
•

pierwszy - gdy widzowie nie wiedzą o wybuchu pożaru,

•

drugi - gdy zauważyli pożar i ukrywanie tego faktu jest bezcelowe.

1. W pierwszym przypadku powinien wystąpić przed publicznością popularny i lubiany aktor
i zapowiedzieć przerwanie spektaklu pod jakimś sensownym pretekstem, a tym samym
skłonić publiczność do opuszczenia sali. Tego obowiązku nie powinien brać na siebie strażak,
ponieważ sam fakt ukazania się strażaka na scenie może wywołać niepokój.
2. W drugim natomiast wypadku wskazane jest, by wystąpił strażak z oświadczeniem, że
pożar jest nieznaczny i z prośbą o spokojne opuszczenie widowni. W tym przypadku jego
osoba powinna uzyskać większy posłuch i wiarę, gdy jego wystąpienie będzie rozsądne
i taktowne.
3. Aktorzy pozostający w garderobach i pracownicy techniczni będący w swoich
pomieszczeniach, powiadamiani są o niebezpieczeństwie przez inspicjenta prowadzącego
spektakl, za pomocą systemu urządzeń nagłośnienia teatru.
§66
1. Ewakuację i pomoc dla publiczności należy rozpocząć przede wszystkim tam, gdzie
niebezpieczeństwo jest największe. Akcję należy wszcząć od uspokojenia zdenerwowanej
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publiczności, gdyż najgroźniejszym czynnikiem jest zawsze możliwość wybuchu paniki,
która jest następstwem nagle występującego niebezpieczeństwa.
2. Wybuch paniki powoduje instynktowną dążność do ucieczki z zagrożonego miejsca, która
następuje z reguły w kierunku, gdzie podążają inni. Ludzie nie zdając sobie sprawy ze swoich
poczynań, rzucają się bez wyboru ku wyjściom, co wywołuje nienaturalne zatłoczenie
przejść, gdyż wszyscy równocześnie wyjść nie mogą.
3. W czasie uspokajania publiczności i powiadamiania jej o opuszczeniu widowni, cały
personel obsługi widzów oraz strażacy służby asystencyjnej powinni otworzyć wszystkie
wyjścia i czuwać nad równomiernym rozdzieleniem publiczności w stronę poszczególnych
drzwi prowadzących na zewnątrz teatru.
4. Publiczność należy rozbić na grupy i każdą z nich wypuszczać przez inne wyjście.
Personel teatralny powinien być rozstawiony w przejściach i wyjściach ewakuacyjnych,
w celu kierowania ludzi we właściwe strony i niedopuszczenia do tworzenia się „korków".
5. Ewakuacja aktorów i pozostałego personelu technicznego teatru odbywa się bezpośrednio
na zewnątrz obiektu, za pomocą wyjść służbowych lub dwóch korytarzy piwnicznych
łączących obiekt teatru z obiektem zaplecza.
§67
1. Obiekt zaplecza teatralnego, w którym odbywają się spektakle dla niewielkiej liczby
widzów ( 78 do 96 osób) posiada jedno wyjście ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na
zewnątrz obiektu. Ponadto z poziomu II piętra, można się ewakuować przez okno,
wykorzystując zewnętrzna drabinę metalową przymocowaną na stałe do obiektu.
2. Do ewakuacji można także wykorzystać (na parterze) przejście przez malarnię do
metalowych drzwi, prowadzących bezpośrednio na zewnątrz obiektu zaplecza.
3. Zadania podczas ewakuacji, dla personelu obsługi widzów i strażaków są takie same jak
opisane wyżej.
§68
Praktyczne sprawdzanie warunków i organizacji ewakuacji
Praktyczne sprawdzanie warunków i organizacji ewakuacji z budynków teatru, zwane
dalej „ćwiczeniami ewakuacyjnymi", winno być przeprowadzane z częstotliwością nie
rzadziej niż jeden raz na 2 lata.
§69
1. Przed ćwiczeniami ewakuacyjnymi należy przygotować założenia do ćwiczeń, określające:
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- miejsce zaistnienia zdarzenia niebezpiecznego (pożaru) oraz kierunek jego
rozprzestrzeniania,
- zadania dla osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie sprawnej ewakuacji.
2. W toku ćwiczeń należy ocenić:
a) szybkość i sprawność ewakuacji,
b) stan techniczny oraz drożność dróg ewakuacyjnych.
3. Ćwiczenia winny być zakończone oceną.
4. Stwierdzone nieprawidłowości winny być podstawą do określenia działań korygujących.
§70
0 terminie ćwiczeń należy powiadomić na piśmie Komendanta Miejskiego Państwowej
Straży Pożarnej, nie później niż 1 tydzień przed ich przeprowadzeniem.

ROZDZIAŁ 10
Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej
§71
Zadania i obowiązki Dyrektora:
Do obowiązków Dyrektora w sprawach ochrony

przeciwpożarowej

należy

zapewnienie warunków pełnej ochrony przeciwpożarowej w zakresie bezpieczeństwa osób
1 ochrony mienia, a w szczególności:
1/ Zapewnienie warunków do przestrzegania przeciwpożarowych wymagań budowlanych
i instalacyjnych.
2/ Zapewnienie warunków do przestrzegania zasad bezpiecznej eksploatacji instalacji
i urządzeń stanowiących wyposażenie zajmowanych obiektów i terenów.
3/ Zapewnienie wyposażenia budynków, pomieszczeń i terenu w sprzęt i urządzenia
przeciwpożarowe oraz utrzymywania tego sprzętu w pełnej sprawności technicznej
poprzez zapewnienie systematycznej konserwacji i napraw.
4/ Zapewnienie osobom przebywającym w obiektach lub na terenie, bezpieczeństwa
i prawidłowych warunków ewakuacji.
5/ Przygotowanie obiektów i terenu do prowadzenia działań ratowniczych.
6/ Ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub
innego miejscowego zagrożenia.
7/ Zapewnienie środków finansowych i materiałowych dla realizacji pełnego zabezpieczenia
przeciwpożarowego obiektów i terenów.
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8/ Zaznajamianie pracowników z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi oraz
zapewnienie nadzoru nad ich przestrzeganiem.
9/ Określanie obowiązków i odpowiedzialności kierowników poszczególnych pionów
i komórek

organizacyjnych

oraz

pozostałych

pracowników

za stan ochrony

przeciwpożarowej w ramach ich zakresu kompetencji.
10/ Rozpatrywanie na naradach okresowych, stanu ochrony przeciwpożarowej, wydawanie
stosownych zarządzeń oraz wyznaczanie osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.
§72
Zadania i obowiązki Dyrektora Artystycznego
Do zadań Dyrektora Artystycznego w sprawach ochrony przeciwpożarowej należy
zapewnienie warunków pełnej ochrony przeciwpożarowej w zakresie bezpieczeństwa osób
i mienia podczas wystawianych sztuk teatralnych, a w szczególności:
1/ Nadzorowanie organizacji, przygotowania i realizacji widowiska pod kątem zgodności
z przepisami ochrony przeciwpożarowej.
2/ Dopilnowanie, by osoby związane z realizacją przedstawienia wykonywały wszelkie
czynności i prace w sposób zapobiegający powstawaniu zagrożeń pożarowych.
3/ Osobom znajdującym się na widowni, na scenie i jej zapleczu zapewnienie bezpieczeństwa
i możliwość ewakuacji.
4/ Dopilnowanie, aby organizowane przedstawienie było poprzedzone opracowaniem
koncepcji inscenizacyjnej i projektu scenograficznego w sposób zgodny z przepisami
bezpieczeństwa pożarowego.
§73
Zadania i obowiązki Zastępcy Dyrektora
Zastępca

Dyrektora

odpowiedzialność

w

zakresie

spraw

za stan bezpieczeństwa

ochrony

przeciwpożarowej

pożarowego we wszystkich

ponosi

komórkach

organizacyjnych teatru w zakresie bezpiecznej eksploatacji i stanu technicznego instalacji
i urządzeń oraz wymagań budowlanych.
Do obowiązków Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:
1/ Kierowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
postawionych przed jednostkami organizacyjnymi podległego pionu.
2/ Nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpiecznej eksploatacji instalacji i urządzeń
technicznych stanowiących wyposażenie obiektów i pomieszczeń teatru.
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3/ Zapewnienie osobom przebywającym w obiektach bezpieczeństwa i prawidłowych
warunków ewakuacji.
4/ Zapewnić przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań budowlanych i instalacyjnych.
5/ Brać czynny udział w pracach Komisji Pożarowo-Technicznej, jako jej przewodniczący.
6/ Uwzględniać w pracach remontowych i modernizacyjnych zadania z zakresu ochrony
przeciwpożarowej na wszystkich etapach procesu, od planowania do odbioru włącznie.
7/ Sprawować nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony przeciwpożarowej przez
wykonawców prac remontowych i modernizacyjnych zarówno własnych, jak i firm
obcych.
8/ Egzekwować od wykonawców w toku odbioru robót remontowych i modernizacyjnych,
zgodności realizacji zadania z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.
9/ Egzekwować od wykonawców stosowanie tylko materiałów i urządzeń posiadających
certyfikaty zgodności oraz deklaracje zgodności.
§74
Zadania i obowiązki Głównego Elektryka
Poza wykonywaniem obowiązków określonych w § § 77 i 78, Główny Elektryk jest
zobowiązany:
1. Zapewnić pełną sprawność techniczną instalacji i urządzeń elektrycznych, uziemiających,
odgromowych, oświetlenia ewakuacyjnego.
2. Realizować udokumentowane badania i przeglądy instalacji j/w z częstotliwością
i w zakresie

określonym

przez Instrukcję Eksploatacji Urządzeń

i Instalacji

Energetycznych oraz przepisy i normy branżowe.
3. Na bieżąco likwidować zgłaszane usterki i nieprawidłowości w zakresie urządzeń
i instalacji, o których mowa w pkt 1.
4. Dopilnować, by osoby obsługujące oraz dokonujące napraw i remontów instalacji,
0 których mowa w pkt 1, posiadały odpowiednią wiedzę i kwalifikacje oraz uprawnienia
określone w przepisach branżowych.
5. Analizować na bieżąco zmiany przepisów eksploatacyjnych urządzeń i instalacji, o których
mowa w pkt 1 i zapoznawać ze zmianami podległych pracowników oraz kierowników
komórek organizacyjnych eksploatujących te urządzenia (instalacje).
6. Analizować i opiniować na bieżąco projekty inwestycyjne (remontowe) urządzeń
1 instalacji j/w oraz dokonywać odbioru technicznego od wykonawców.
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7. Określać sposoby wykonywania i zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem
pożarowym oraz sprawować nadzór nad nimi - w przypadku ich występowania przy
instalacjach i urządzeniach wymienionych w pkt. 1.
8. Brać czynny udział w pracach Komisji Pożarowo-Technicznej, jako jej członek.
9. Egzekwować od wykonawców zewnętrznych stosowanie tylko materiałów i urządzeń
posiadających certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności.
10. Zapewnić zgodność rozwiązań projektowych dokumentacji inwestycyjnych z wymogami
ochrony przeciwpożarowej poprzez egzekwowanie od wykonawców dostarczania
dokumentacji

uzgodnionej

w

zakresie

zgodności

z

wymaganiami

ochrony

przeciwpożarowej.
§75
Zadania i obowiązki Kierownika Działu Technicznego
Kierownik Działu Technicznego ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za stan
bezpieczeństwa pożarowego w komórkach organizacyjnych podległego pionu oraz za nadzór
nad realizacją przez te komórki zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Poza wykonywaniem obowiązków określonych w §§ 77 i 78, do zadań Kierownika Działu
Technicznego należy w szczególności:
1/ Kierowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
postawionych przed jednostkami organizacyjnymi podległego pionu,
2/ Zapewnienie przestrzegania zasad bezpiecznej eksploatacji instalacji i urządzeń
stanowiących wyposażenie zajmowanych obiektów i pomieszczeń,
3/ Zaznajamianie pracowników z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi oraz
zapewnienie nadzoru nad ich przestrzeganiem,
4/ Dopilnowanie, aby podlegli pracownicy

związani z przygotowaniem i realizacją

przedstawień, wykonywali wszelkie czynności i prace zgodnie z przepisami ochrony
przeciwpożarowej.
5/ Dopilnowanie, aby organizowane przedstawienie było poprzedzone opracowaniem
koncepcji inscenizacyjnej i projektu scenograficznego w sposób zgodny z przepisami
bezpieczeństwa pożarowego.
6/ Dopilnować by podłogi, podesty, schody, trapy, pochylnie i wszystkie konstrukcje
sceniczne, a także kurtyny, kulisy, horyzonty i posadzki sceniczne były wykonane
z materiałów niepalnych,

trudno

zapalnych

lub palnych

zaimpregnowanych

przeciwogniowo co najmniej do stopnia trudnozapalności.
7/ Znać charakterystykę pożarową sprowadzanych i magazynowanych materiałów.
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8/

Zapoznawać podległych pracowników z charakterystyką pożarową kupowanych
materiałów

9/

Sprawować

nadzór nad przestrzeganiem

przepisów

ochrony

przeciwpożarowej

w podległych magazynach.
10/ Brać czynny udział w pracach Komisji Pożarowo-Technicznej, jako jej członek.
11/ Uwzględniać w pracach remontowych i modernizacyjnych zadania z zakresu ochrony
przeciwpożarowej.
12/ Sprawować nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony przeciwpożarowej przez
wykonawców prac remontowych i modernizacyjnych zarówno własnych, jak i firm
obcych.
13/ Określać sposoby wykonywania i zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem
pożarowym oraz sprawować nad nimi nadzór - w przypadku ich występowania podczas
prac remontowych lub modernizacyjnych.
§76
Zadania i obowiązki Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego.
Poza wykonywaniem obowiązków określonych w §§ 77 i 78, do zadań Kierownika
Działu Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności:
1/ Kierowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
postawionych przed jednostkami organizacyjnymi podległego pionu.
2/ Zaznajamianie pracowników z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi oraz
zapewnienie nadzoru nad ich przestrzeganiem.
3/ Wyposażać obiekty w podręczny sprzęt gaśniczy - gaśnice.
4/ Wyposażać hydranty wewnętrzne.
5/ Wyposażać obiekty w odpowiednie ilości instrukcji alarmowych, tablic informacyjnych,
oznakowanie pożarowe i ewakuacyjne.
6/ Zapewnić ład i porządek na drogach komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych
służących do ewakuacji ludzi i mienia, na terenach otwartych oraz na drogach
pożarowych.
7/ Brać czynny udział w pracach Komisji Pożarowo-Technicznej, jako jej członek.
8/ Sprawować nadzór nad gospodarką rezerwowymi kluczami do pomieszczeń i obiektów.
9/ Sprawować nadzór nad realizacją przez pracowników portierni obowiązków określonych
w § 80 niniejszej instrukcji.
10. Zapewnić pełną sprawność techniczną drzwi dymoszczelnych.
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11. Utrzymywać instalację telefoniczną (w tym również bezpośrednie połączenie telefoniczne
z Państwową Straż Pożarną) w pełnej sprawności technicznej - na bieżąco likwidować
zgłaszane usterki.
§77
Zadania i obowiązki kierowników wszystkich szczebli zarządzania, w tym mistrzów
i brygadzistów.
Kierownicy wszystkich szczebli zarządzania ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność
za stan ochrony przeciwpożarowej w podległych im komórkach organizacyjnych oraz za
nadzór nad realizacją przez te komórki, nałożonych na nie zadań w zakresie ochrony
przeciwpożarowej.
Poza wykonywaniem obowiązków określonych w § 78, kierownicy wszystkich szczebli
zarządzania są zobowiązani do organizowania, utrzymania i nadzorowania stanu ochrony
przeciwpożarowej w podległych komórkach organizacyjnych, a w szczególności:
1/ Prowadzić stałą kontrolę stanu bezpieczeństwa pożarowego w podległej jednostce
organizacyjnej i obiektach (pomieszczeniach).
2/

Zaznajamiać podległych pracowników z zagrożeniami pożarowymi występującymi
w podległej komórce, sposobami przeciwdziałania powstawaniu pożarów i innych
miejscowych zagrożeń, rozmieszczeniem sprzętu i urządzeń gaśniczych i ratowniczych,
zasadami ewakuacji widzów oraz postępowaniem w przypadku zaistnienia pożaru.

3/ Szkolić nowoprzyjętych pracowników w ramach instruktażu na stanowisku pracy, ujmując
w programie szkolenia zagadnienia ochrony przeciwpożarowej.
4/

Organizować doraźne szkolenie w przypadku zmiany techniki lub technologii pracy
w komórce, zastosowania innych urządzeń lub materiałów, obejmujące zaznajomienie
pracowników z wynikłymi z zastosowanych zmian zagrożeniami pożarowymi oraz
obowiązującymi

w

nowych

warunkach

przepisami

i

zasadami

ochrony

przeciwpożarowej.
5/ Utrzymywać w pełnej sprawności technicznej urządzenia i instalacje elektryczne,
wentylacyjne, sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe oraz drogi ewakuacyjne.
6/ Zapewnić przestrzeganie zasad bezpiecznej eksploatacji instalacji i urządzeń stanowiących
wyposażenie zajmowanych obiektów i pomieszczeń.
7/ Usuwać wszystkie niedociągnięcia mogące spowodować pożar.
8/

Współpracować z inspektorem ds. ochrony przeciwpożarowej w zakresie spraw
związanych z bezpieczeństwem pożarowym w podległych jednostkach organizacyjnych.

9/ Nadzorować uporządkowanie przez pracowników stanowisk pracy po jej zakończeniu.
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10/ Wykonywać polecenia pokontrolne w zakresie ochrony przeciwpożarowej
11/ Zapoznawać podległych pracowników z charakterystyką pożarową i kartą charakterystyki
stosowanych materiałów niebezpiecznych.
12/ Wyciągać konsekwencje służbowe w stosunku do pracowników nie przestrzegających
przepisów przeciwpożarowych oraz nie wykonujących poleceń pokontrolnych, jak
również

nie

realizujących

nałożonych

na

nich

zadań

z

zakresu

ochrony

przeciwpożarowej.
13/ W przypadku zaistnienia pożaru, kierować ewakuacją oraz działaniami ratowniczymi
w obrębie swojej komórki organizacyjnej do czasu przejęcia kierownictwa działaniami
przez przełożonego wyższego szczebla lub dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Państwowej Straży Pożarnej.
§78
Zadania i obowiązki wszystkich pracowników bez względu na zajmowane stanowisko pracy.
Wszyscy pracownicy ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa
pożarowego na swoim stanowisku pracy, za stosowanie i przestrzeganie przepisów i zasad
ochrony przeciwpożarowej oraz za realizację nałożonych na nich zadań z zakresu ochrony
przeciwpożarowej.
Wszyscy

pracownicy

zobowiązani

są

znać

i

przestrzegać

przepisy

ochrony

przeciwpożarowej, a w szczególności:
1/ Znać i przestrzegać obowiązujące przepisy przeciwpożarowe w zakresie zapobiegania
i zwalczania pożarów.
2/

Posiadać umiejętność postępowania w przypadku zaistnienia pożaru, organizowania
i prowadzenia ewakuacji widzów oraz gaszenia pożarów w zarodku.

3/ Znać zagrożenia pożarowe występujące na swoim stanowisku pracy oraz w całym teatrze.
4/

Brać udział w szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ćwiczeniach
ewakuacyjnych.

5/ Usuwać lub poprzez zgłoszenie przełożonym powodować usunięcie nieprawidłowości,
które mogą stać się przyczyną pożaru.
6/ Zwracać uwagę na przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych przez publiczność i inne
osoby przebywające w teatrze.
7/ Przestrzegać czystości i porządku na stanowisku pracy.
8/ Znać rozmieszczenie środków alarmowania oraz sposób ich użycia.
9/ Eksploatować tylko sprzęt, aparaturę, maszyny i urządzenia w stanie pełnej sprawności
technicznej.
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10/

Przed zakończeniem pracy sprawdzać czy zostały wyłączone wszystkie urządzenia
elektryczne oraz pozostawić na stanowisku ład i porządek.

11/ W przypadku pożaru lub innych miejscowych zagrożeń brać czynny udział w ewakuacji
ludzi oraz działaniach ratowniczych, podporządkowując się ściśle kierującemu
działaniami.
§79
Zadania i obowiązki magazyniera.
Poza obowiązkami określonymi w § 78, magazynier jest zobowiązany:
1/ Znać charakterystykę pożarową magazynowanych materiałów.
2/ Przestrzegać warunki ochrony przeciwpożarowej w toku magazynowania materiałów
palnych.
3/ Utrzymywać instalacje elektryczne oraz sprzęt gaśniczy w magazynie w stanie pełnej
sprawności technicznej.
4/ Na bieżąco usuwać z magazynu zbędne opakowania.
5/ Składować materiały palne w odległościach nie mniejszych niż 0,5 m od urządzeń
i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury
przekraczającej 373,15 K (100°C).
7/ Przestrzegać zakazu składowania materiałów w korytarzach magazynów oraz zakazu
zastawiania dostępu do sprzętu gaśniczego i hydrantów, wyłączników elektrycznych oraz
wyjść ewakuacyjnych.
8/ W przypadku pożaru udzielać dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej pełnej informacji
na temat składowanych materiałów i stwarzanych przez nie zagrożeń.
§80
Zadania i obowiązki Portiera - Informatora.
Poza wykonywaniem obowiązków określonych w § 78 w/w osoby są zobowiązane:
1/ Umieć obsługiwać i prawidłowo zareagować na sygnały optyczne i akustyczne wysyłane
przez centralkę sygnalizacji pożaru.
2/ Alarmować Państwową Straż Pożarną o zaistniałym pożarze.
3/ Powiadomić Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora o powstałym zagrożeniu.
4/ Powiadomić pracowników technicznych (wg potrzeb) - elektryk, maszynista, akustyk,
konserwator.
5/ Wskazać dowódcy Państwowej Straży Pożarnej miejsce pożaru.
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§43

Zadania i obowiązki Służby Asystencyjnej (strażaków)
Strażacy pełniący służbę asystencyjną mają za zadanie obserwowanie ruchu w teatrze
w czasie odbywających się przedstawień (podczas trwania prób spektakli - na scenie).
Poza wykonywaniem obowiązków określonych w § 78, do zadań i obowiązków strażaków
należy w szczególności:
1/ Znajomość rozmieszczenia w teatrze gaśnic, hydrantów, przycisków przeciwpożarowych,
stałych urządzeń gaśniczych oraz umiejętność ich prawidłowego uruchomienia.
2/ Znajomość zasad przeprowadzenia prawidłowej i skutecznej ewakuacji publiczności, po
wystąpieniu zagrożenia jej bezpieczeństwa.
3/ Przed rozpoczęciem przedstawienia lub innej imprezy artystycznej, sprawdzenie:
-

działania telefonu bezpośredniej łączności z Państwową Strażą Pożarną,

-

drożności dróg oraz przejść i wyjść ewakuacyjnych,

-

dostępu do sprzętu gaśniczego,

-

widowni, sceny i pozostałych pomieszczeń, czy nie występuje zagrożenie
bezpieczeństwa pożarowego.

4/ W czasie trwania przedstawienia dopilnować, aby drzwi ewakuacyjne nie były
pozamykane na klucze, kłódki itp. oraz dopilnować zakazu dostawiania na widowni
dodatkowych ruchomych krzeseł, taboretów, ławek.
5. Po skończonym przedstawieniu:
-

dokonać przeglądu widowni, sceny i jej zaplecza, garderób oraz pozostałych
pomieszczeń,

użytkowanych

na

potrzeby

wystawienia

spektaklu,

celem

stwierdzenia, że bezpieczeństwo pożarowe jest zachowane,
-

dopilnować, aby po przedstawieniu żelazna kurtyna przeciwpożarowa została
opuszczona.

6/ W przypadku powstania pożaru w czasie przedstawienia, kierowanie akcją ratowniczogaśnicządo momentu przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej.
7/ Dopilnować przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych przez widzów oraz
pracowników teatru w pomieszczeniach budynków teatru.
§82
Zadania i obowiązki Bileterek - Szatniarek
Poza wykonywaniem obowiązków określonych w § 78, do zadań i obowiązków bileterekszatniarek w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy:
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1. Umieć postępować w przypadku powstania pożaru - znajomość alarmowania oraz sposoby
użycia gaśnic.
2. W przypadku wystąpienia zagrożenia prawidłowo organizować i prowadzić ewakuację
publiczności.
3. Egzekwować zakaz palenia wyrobów tytoniowych w budynkach teatru.
§83
Zadania i obowiązki Inspektora ds. Ochrony Przeciwpożarowej.
Poza obowiązkami określonymi w § 78 Inspektor ds. Ochrony Przeciwpożarowej jest
zobowiązany:
1/ Kontrolować wyposażenie obiektów w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe.
2/ Dokonywać analiz i kontroli warunków ewakuacji widzów oraz pracowników teatru.
3/ Kontrolować stan ochrony przeciwpożarowej oraz przestrzeganie przez pracowników
przepisów przeciwpożarowych.
4/ Przedkładać Dyrektorowi informacje o stanie ochrony przeciwpożarowej.
5/ Brać udział w opracowywaniu i kontroli realizacji planów dostosowania obiektów do
wymagań ochrony przeciwpożarowej.
6/ Występować z wnioskami do kierowników komórek organizacyjnych o usunięcie
stwierdzonych uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz informować
Dyrektora o stanie realizacji tych wniosków.
7/ Brać czynny udział w pracach Komisji Pożarowo-Technicznej, jako jej członek.
8/ Współpracować z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej.
9/ Współpracować z Głównym Księgowym w zakresie planowania i zabezpieczenia
finansowego wydatków na ochronę przeciwpożarową.
10/ Współpracować z Zastępcą Dyrektora w zakresie organizacji ćwiczeń ewakuacyjnych.

ROZDZIAŁ 11
Sposoby zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi
oraz treścią niniejszej instrukcji
§84
Pracownicy teatru, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią niniejszej instrukcji zostają
zapoznani podczas:
- szkolenia wstępnego z zakresu bhp i ppoż w ramach instruktażu ogólnego,
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- szkolenia okresowego z zakresu bhp i ppoż.
Wstępne

szkolenie

pracowników

nowo

przyjętych

polega

na

zapoznaniu

ich

z postanowieniami Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz:
-

rozmieszczeniem i obsługą gaśnic,

-

sposobami alarmowania straży pożarnej na wypadek powstania pożaru,

-

lokalizacj ą urządzeń przeciwpożarowych.

Fakt zapoznania się pracownika z treścią instrukcji zostaje potwierdzony podpisem w jego
karcie szkolenia wstępnego, która przechowywana jest w aktach osobowych.
§85
Z przepisami przeciwpożarowymi pracownicy teatru zapoznawani są zgodnie z zarządzeniem
nr 7/05 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie
organizacji i szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej.
Obowiązują następujące formy szkolenia pracowników:
•

szkolenie wstępne - instruktaż ogólny,

•

szkolenie wstępne - instruktaż stanowiskowy,

•

szkolenie okresowe
§86

1. Szkolenie wstępne - instruktaż ogólny obowiązuje wszystkie osoby nowo przyjęte do
pracy - przed dopuszczeniem do pracy. Przeprowadza je osoba prowadząca sprawy ochrony
przeciwpożarowej w teatrze.
2. Szkolenie wstępne - instruktaż stanowiskowy przeprowadzają kierownicy działów lub
mistrzowie dla podległych sobie pracowników -

przed dopuszczeniem do pracy.

3. Szkolenie okresowe dla pracowników teatru, przeprowadza — na zlecenie teatru zewnętrzna jednostka organizacyjna uprawniona do prowadzenia działalności szkoleniowej
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie odrębnych przepisów.
§87
Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej winny być prowadzone wg programu
obejmującego:
-

podstawowe zasady profilaktyki przeciwpożarowej,

-

obowiązujące przepisy przeciwpożarowe,

-

zasady postępowania w przypadku zaistnienia pożaru,
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-

zasady prowadzenia ewakuacji z obiektu,

-

techniczne zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu teatru,

-

umiejętność posługiwania się gaśnicami,

-

znajomość „Instrukcji postępowania na wypadek pożaru",

-

znajomość niniejszej „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego".

ROZDZIAŁ 12
Postanowienia końcowe

§ 88

1. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązuje wszystkich pracowników Teatru
im. Wilama Horzycy w Toruniu oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy
cywilno-prawnej.
2. Z treścią niniejszej instrukcji zapoznać należy wszystkich pracowników teatru,
szczególnie w zakresie ewakuacji ludzi, postępowania w przypadku powstania pożaru
lub innego miejscowego zagrożenia oraz zadań i obowiązków w zakresie ochrony
przeciwpożarowej.
3. Kierownicy działów przekażą (do dnia określonego w zarządzeniu o wprowadzeniu
„Instrukcji ..." w życie) inspektorowi ds. bhp i ppoż. imienne wykazy podległych
sobie pracowników, poświadczone ich podpisami o przyjęciu do wiadomości
i przestrzegania postanowień niniejszej instrukcji (wzór wykazu pracowników
stanowi zał. nr 5).
4. Pracownicy nowo zatrudnieni zapoznawani są z instrukcją zgodnie z postanowieniami
§ 84 niniejszej „Instrukcji..."

0 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO 0
Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu

Załącznik nr 1 do
Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Wykaz telefonów alarmowych

POGOTOWIE RATUNKOWE

-

999

STRAŻ POŻARNA

-

998

POLICJA

-

997

STRAŻ MIEJSKA

-

622 58 77

POGOTOWIE ENERGETYCZNE
POGOTOWIE ENERGETYKI CIEPLNEJ
POGOTOWIE WODOCIĄG-KANALIZAC.

(986)
-

991
993
- 994

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA N
WYPADEK POŻARU
1. Zasady alarmowania w przypadku powstania pożaru:
Każdorazowo w przypadku zauważenia pożaru alarmuj Państw
Pożarną:
- telefonicznie:

numer alarmowy Państwowej Straży Pożarnej
- telefonem bezpośredniej łączności,
- uruchamiając przycisk alarmowy.
Zgłoszenie o pożarze winno zawierać następujące informacje:
• nazwisko i imię osoby zgłaszającej,
• informację o pożarze oraz dokładny adres obk
• krótką informację o sytuacji zawierającą następujące elementy:
> orientacyjna ilość osób w obiekcie,
> miejsce występowania ognia i zadymienia.
2. Zasady postępowania pracowników w przypadku powstania pożaru:
Każdy pracownik, który zauważył pożar (ogień, zadymienie), lub który został
o takim zjawisku poinformowany przez widza spektaklu, jest zobowiązany
natychmiast poinformować o tym
Portiernię - nr teł: 14 lub 29
a następnie:
• aktywnie włączyć się w akcję ewakuacjif
• podjąć próbę ugaszenia pożaru w zarodku przy pomocy gaśnic
oraz hydrantów przeciwpożarowycł
• bezwzględnie podporządkować się poleceniom Dyrektora Teatru,
a po przybyciu Państwowej Straży Pożarnej, jej dowódcy.
3. Pracownik Portierni jest zobowiązany do:
• zaalarmowania Państwowej Straży Pożarnej (na zasadach określonych w p.l),
• powiadomienia Dyrektora Teatru,
• powiadomienia pracowników technicznych: elektryka nr tel: - 64
montera dekoracji sceny nr tel: - 63
wyznaczenia pracownika do wskazania dowódcy Państwowej Straży
Pożarnej dokładnego miejsca pożaru.
4. Dyrektor Teatru (lub osoba go zastępująca) jest zobowiązany:
• ogłosić i zorganizować sprawną ewakuację z budynku,
kierować działaniami ratowniczymi do czasu przybycia Państwowej Straży
ożarnej,
udzielać wszelkich niezbędnych informacji dowódcy Państwowej Straży
Pożarnej.

DYREKTOR
TOR
T o r u ń , styczeń 2011

it o Obrodzka-Świętek

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
POŻAROWEGO
(dla widzów)

Ze względu na niebezpieczeństwo powstania pożaru,
na terenie Teatru zabronione jest:
palenie tytoniu we wszystkich pomieszczeniach
Teatru.
Każdorazowo w przypadku zauważenia pożaru
lub innego zagrożenia natychmiast powiadom
obsługę Teatru, po czym spokojnie opuść obiekt.
Również, w przypadku ogłoszenia przez
pracownika Teatru ewakuacji spokojnie opuść
obiekt.
Podczas ewakuacji należy bezwzględnie
podporządkować się poleceniom pracowników
obsługi Teatru.

J

Obiekt opuszczamy przez wskazane przez
obsługę Teatru wyjścia.
Kierunki ewakuacji są oznakowane strzałkami
wskazującymi kierunek ewakuacji, a wyjścia
oznakowane tablicami „wyjście ewakuacyjne".
DYREKTOR
E I T O R
grfOhrodńa-Świętek
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Załącznik nr 4 do „Instrukcji
Bezpieczeństwa Pożarowego"

Teatr im. W.Horzycy
Toruń

Toruń, dnia

ZEZWOLENIE
na wykonanie pracy niebezpiecznej pod względem pożarowym
1. Miejsce wykonywania prac
2. Rodzaj wykonywanych prac
3. Zagrożenie pożarowe występujące w miejscu wykonywania prac

4. Wymagany sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego miejsca wykonywanych prac

5. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i zabezpieczenie przeciwpożarowe miejsca prac:
podpis
(imię i nazwisko)

podpis
(imię i nazwisko)

6. Wykonawca prac:

podpis
(nazwa firmy - imię i nazwisko)

7. Osoby odpowiedzialne za nadzór i kontrolę w toku wykonawstwa prac:
podpis
(imię i nazwisko)

podpis
(imię i nazwisko)

8. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli rejonu prac, po ich zakończeniu:
podpis
(imię i nazwisko)

podpis
(imię i nazwisko)

WYRAŻAM ZGODĘ NA WYKONANIE PRAC W DNIU
W GODZINACH OD

DO

(pieczątka i podpis zezwalającego)

Załącznik nr 5 do
Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

WYKAZ
pracowników zapoznanych z treścią Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Ja niżej podpisany/na oświadczam, że zostałem/am zapoznany/na z postanowieniami
Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu, szczególnie
z zadaniami w zakresie zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów, organizowania
i prowadzenia ewakuacji ludzi z budynków teatru oraz z zadaniami i obowiązkami na wypadek
powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.
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1
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Nazwisko i imię

Data

Podpis

Legenda
gaśnica
hydrant
przycisk pożarowy
— kierunek ewakuacji
\
_ - drzwi d y m o s z c z e l n e

Magazyn sprzętu
Pokój montażystów

Węzet
wodny

elektrycznego
Ido b u d y n k u
Warsztat
_zaplecza

Kawiarnia
"Maska"

1,1

/

do b u d y n k u
zaplecza

rekwiz.
Magazyn
materiałowy

Biuro
magazynu

Pokój
socjalny
sprzątaczek

Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
Piwnice

•Stacja

transformator

Pom*
konserw.

Wyk. M.Orcr/Kowski

Leg(

a

U - gaśnica
hydrant
> - kierunek ewakuacji
[O] - p r z y c i s k a l a r m o w y ( R O P )

H - telefon a l a r m o w y do P S P
E - wyjście ewakuacyjne
- kurtyna żelazna
(podnoszona/opuszczana)

G a r d e r o b a 12

Perukarnia

Szatnia 2
Korytarz 2
Strażacy

Magazyn

Widownia

Główny
bileter

Rekwizytornia

Obsługa
widowni,

Korytarz 1

Szatnia 1

Garderoba 2

Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
Parter

Garderoba 1

Wyk. MOrczykowski

ARKUSZ
Lp.

Data

Rozdział

AKTUALIZACYJNY

Zagadnienie aktualizacji

Nazwisko i imię
Podpis

Podstawa
aktualizacji

