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SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MIEJSC REALIZACJI WIDOWISKA 
 

1. Dopuszczalne obciążenie podłogi sceny i estrady oraz podłóg nieruchomych: zapadni scenicznej, 
sceny obrotowej i wózka scenicznego nie może być mniejsze niż 5 kN/m2, a podłogi zapadni osobo-
wej mniejsze niż 2 kN/m2. 

2. Dopuszczalne obciążenie podłogi zapadni scenicznej w ruchu nie może być mniejsze niż 2,5 kN/m2,  
a zapadni osobowej mniejsze niż 1,5 kN/m2. 

3. Dopuszczalne obciążenie podłóg wózków scenicznych i scen obrotowych w ruchu nie może być 
mniejsze niż 1,5 kN/m2. 

4. Dopuszczalne obciążenie podłogi sceny i estrady lub ich poszczególnych fragmentów nieruchomych  
i w ruchu, to jest zapadni scenicznych i osobowych, wózków scenicznych i scen obrotowych opisuje 
się na tablicy informacyjnej umieszczonej w dobrze widocznym miejscu przy głównym wejściu na 
scenę lub estradę. 

5. Dopuszczalne obciążenie podestów, schodów, trapów roboczych, pochylni i innych podobnych ele-
mentów nie może być mniejsze niż 2 kN/m2. 

6. Odstępy między deskami sceny nie mogą być większe niż 5 mm. Odstępy między ruchomymi ele-
mentami podłogi sceny, takimi jak: zapadnie, wózki sceniczne, sceny obrotowe, oraz między rucho-
mymi i stałymi elementami podłogi scenicznej nie mogą być większe niż 20 mm. Podłogi sceniczne 
muszą być pozbawione zadzior, wystających elementów oraz niezabezpieczonych otworów. Uszko-
dzone elementy podłóg należy wymieniać w całości. 

7. Schody i trapy sceniczne nie mogą mieć stopni wyższych niż 200 mm. 

8. Nachylenie pochylni scenicznych nie może przekraczać 25%, z tym że podłogi pochylni o nachyleniu 
większym niż 17% muszą być pokryte szorstką fakturą lub posiadać poprzeczne listwy, z wyjątkiem 
przypadków gdy wykonawcy przebywający na tych pochylniach będą posiadali obuwie zapewniające 
odpowiednią przyczepność. 

9. Krawędź sceny i estrady od strony widowni musi być wyraźnie oznaczona, np. białą lub żółtą linią  
(listwą) o szerokości nie mniejszej niż 50 mm lub linią lampek (diod), w odległości od krawędzi nie 
mniejszej niż 200 mm. 

10. Maksymalna prędkość ruchu zapadni scenicznych nie może przekraczać 0,8 m/sek., a zapadni oso-
bowej – 1,2 m/sek. 

11. Maksymalna prędkość ruchu wózków scenicznych i obwodowa prędkość scen obrotowych na krawę-
dzi nie może przekraczać 0,8 m/sek. 

12. Urządzenia techniczne sceny i estrady muszą być zabezpieczone przed możliwością samoczynnego 
uruchomienia. 

13. Urządzenia służące do podnoszenia dekoracji, rekwizytów i urządzeń technicznych muszą mieć wy-
raźnie oznaczony dopuszczalny udźwig, z uwzględnieniem wpływu sposobu umieszczenia lub podwie-
szenia obciążenia. 

14. Do podwieszania dekoracji, rekwizytów i urządzeń używa się wyłącznie lin lub taśm plecionych, o od-
powiedniej wytrzymałości, posiadających stosowne atesty. Zabronione jest stosowanie drutów, prę-
tów i żyłek. 

15. Łańcuchów używa się wyłącznie do zabezpieczenia urządzeń odrębnie zamocowanych lub zawieszo-
nych na linach i taśmach. 

16. Urządzenia techniczne, dekoracje, elementy wyposażenia sceny i estrady oraz inne przedmioty 
umieszczone nad sceną mocuje się za pomocą przeznaczonych do tego uchwytów, posiadających 
stosowne atesty, lub zawiesza na linach i taśmach oraz dodatkowo zabezpiecza odrębnym zawie-
siem, nieprzenoszącym obciążenia w normalnych warunkach. 

17. Urządzenia służące do podwieszania lub podciągania do góry wykonawców projektuje się i wykonuje 
tak, aby zapewniały bezpieczeństwo możliwe do uzyskania wszelkimi dostępnymi środkami. Zawiesie 
urządzenia nie może być opuszczane niżej niż 0,5 m nad podłogą. 

18. W wyposażeniu sceny i estrady muszą się znajdować: 

1) bariery dostosowane do montażu na podestach, schodach, trapach, pomostach, pochylniach  
i elementach dekoracyjnych, na których przebywają wykonawcy, o konstrukcji uniemożliwiającej 
wysunięcie się osób pod barierą; 



2) przenośne lampy do oświetlenia schodów, zwężonych przejść za kulisami i w otoczeniu sceny lub 
estrady lub innych miejsc, gdzie występują jakiekolwiek zagrożenia, zasilane z baterii lub akumu-
latorów o napięciu bezpiecznym; 

3) dywaniki do przykrywania kabli leżących na podłodze. 

19. Garderoby wykonawców wyposaża się w toaletki aktorskie lub stoliki, krzesła lub fotele, lustra, 
oświetlenie umożliwiające charakteryzację, wieszaki na kostiumy, zamykane szafki na ubrania  
i umywalki z ciepłą i zimną wodą oraz środki do mycia i usuwania charakteryzacji. Jeżeli w zaaran-
żowanych na garderoby pomieszczeniach nie ma możliwości zainstalowania umywalek, muszą być 
one umieszczone możliwie najbliżej garderób. 

20. Bezpośrednio przy garderobach lub w ich pobliżu muszą znajdować się toalety i kabiny natryskowe. 
Wymaganą liczbę misek ustępowych i pisuarów oraz kabin natryskowych, a także maksymalną odle-
głość do nich, określają ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli w otoczeniu zaaran-
żowanych na garderoby pomieszczeń nie ma możliwości zainstalowania kabin natryskowych, musi 
być stworzona możliwość skorzystania przez wykonawców z takich kabin w innym miejscu, w możli-
wie najkrótszym czasie po zakończeniu widowiska lub próby. 

21. Minimalna powierzchnia pomieszczenia garderoby wynosi: 

1) 4 m2 na osobę w garderobach indywidualnych – dla 1 do 3 osób, ale nie mniej niż 8 m2; 

2) 3 m2 na osobę w garderobach zbiorowych – dla więcej niż 3 osób, ale nie mniej niż 15 m2. 

22. Do powierzchni garderoby nie wlicza się powierzchni przylegających toalet, natrysków, magazynków 
podręcznych i innych pomieszczeń. 

23. Pomieszczenia lub wydzielone przestrzenie do odpoczynku pracowników technicznych wyposaża się 
w stoły i krzesła. Minimalna powierzchnia pomieszczenia lub wydzielonej przestrzeni do odpoczynku 
pracowników technicznych wynosi 1,5 m2 na osobę, nie mniej niż 8 m2. 

24. Wymagania dotyczące szatni dla pracowników technicznych określają ogólne przepisy bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. 

 


