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OPINIA 

z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

 W związku ze zleceniem Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury, ul. Goplaoska 

42, 02-954 Warszawa w sprawie wydania opinii dot. planowanej lokalizacji sceny w sali kinowej nr 2 

Kina Praha przy ul. Jagiellooskiej 26 w Warszawie na potrzeby funkcjonowania w niej teatru, na 

podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej w Sali nr 2 kina Praha w dniu 11.09.2019 r. oraz 

udzielonych przez Zleceniodawcę informacji, pozytywnie opiniuję możliwośd wprowadzenia sceny 

przy uwzględnieniu poniższych warunków: 

 Wszystkie elementy sceny (w tym konstrukcja i podesty) muszą byd wykonane z materiałów co 

najmniej trudnozapalnych, 

 Do aranżacji i wykooczenia wnętrza nie mogą byd stosowane materiały (np. kotary sceniczne) 

łatwo zapalne, tj. posiadające klasę reakcji na ogieo: D-s2,d0; D-s3,d0; D-s31,d1; D-s2,d1; D-

s2,d2; D-s3,d2; E-d2; E; F, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub 

intensywnie dymiące tj. posiadających klasę reakcji na ogieo: A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2; B-

s3,d0; B-s3,d1; B-s3,d2; C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2; D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2; E-d2; E; F. 

 Zarówno ze sceny jak i pomiędzy sceną a stałymi elementami siedzeo najbliższego rzędu należy 

zapewnid szerokośd przejścia min 0,9m, 

 Po wprowadzeniu do pomieszczenia sali kinowej nr 2 sceny należy przestrzegad, aby łączna 

liczba osób przebywających jednocześnie w tej sali (np. podczas spektakli) nie przekraczała 300. 

Jednocześnie informuję, że w myśl Art. 4 ust. 1 i 1a Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 137 ze zm.) odpowiedzialnośd za realizację obowiązków z 

zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym przede wszystkim przestrzeganie przeciwpożarowych 

wymagao techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, zapewnienie osobom 

przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeostwa i możliwości 

ewakuacji oraz przygotowanie budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji 

ratowniczej ponosi właściciel budynku  lub przejmuje ją – w całości lub w części – jego zarządca lub 

użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. 
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Niniejsza opinia nie obejmuje zagadnieo dotyczących prawidłowości występujących w całym 

obiekcie kina rozwiązao techniczno-budowlanych oraz zastosowanych w nim urządzeo i zabezpieczeo 

przeciwpożarowych w odniesieniu do wymagao przepisów techniczno-budowlanych  

i przeciwpożarowych, ponieważ nie wchodzi to w zakres opinii. 

 

 
 
Otrzymują: 
Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury 
ul. Goplaoska 42 
02-954 Warszawa 


