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-'Dziennik Ustaw Nr ti 54 Poz. 23, '2.. 25 , 
~---------------------------------------

W tabeli , określonej w § 2 ust. 2: 

ł~ w 'lp. :! p o wymz.ie " FryzjerStwo" ;d-odaje si~ wyr,azy 
ni k.Qsme.t~·k .. :'; " 

2, wip" !j po wyrazie "hafciarstwo" sik r-eśAa :sl.ę , HIt.en}' "itp. " 
i d-odOlj.e sit: wyrazy "maglowanie, pisanie :poda ll, czysz-
czenie obuwia"; , 

3) wip, 11 ' po wyrazac~ "napra wa ' rowerów" dodaje się 
w yBzy "motocykli i samochodów" ; 

4} w lp. 20 pó w yra z,ach "Murarstwo ty n'ka r.sltw;Q bw~ 
w la III e" , dodaje si ę :wy raz y ,,9faz wy"onywiil:mie nagr :\ilb
ków': . 

§ 2. RO.l.porząpzooie wchodzi w życie :z d n iem ogtosże
nia i ma zastosowa nie do wynagrodzeń , należnych Z d okres 
począwszy od r oku podatkowego 1964. 

Minister Fir.iłnsów: J. Albrecht 

/ 
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, ROZPORZĄOZENTE M1NłSTRA 'BUDOWNICTW A I PRZEMYSł.-U MA T'ERłAtÓW 'BUDOwLANVCH 

z dnia 1 lutego 1965 r. 

zmieWiająoe rozponądż:eDie w 'spuwie łn'Vałi fikac~i f.actIowy'ch osób wyłwl!ującydt funkeje tochniane 
w lbudowni'Ct'wie p6~"Sred\'R'Yłu. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 orilZ ,ari. 21 llSt. 1 i :3 usta
wyz dniu 31 styczn ia 1961 r. - Prawo ·pudowlane (Dz. U. 
Nr 7, pozP 46) zarządza , si.ę, ,co następuJe;' 

§ 1. W rozporządzer~iu PrZ€wocl niczącego Komitetu Bu- , 
downiclwa, Urban-is.lyki i Af,(:hitektury z d nid ID wn-eśnia 

1962 r. w sprawie kwałifidtac]ł tad\Gwych OSD:b wyikmatJIjącycb 
funkc je t'e'chniczne ',w budownictwie powszechnym'· (Dz. U. 
Nr 53, poz. 266j wpn)wadz.a się następuj~-e 'l.łulmy : 

1) w § 15 ust. 4 otrzymu je brzmienie: 
;,4. Dla osób, a których m~wa .w mt. 1~], w y s.ta ocza

jącym .dIo'W,ooeill .cn.lbwda pCilKtyki na DlI.t,uowj·e jest 
przedstawienLe 'dyplo mu m'i Sitrza. "; 

2) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Pra ktyka z,awoollwa na budowie, () której mowa 
w H .5-14.. pO\łJilma odbywać się p od na.dzorem 
osób pełniącycb na uanejtn!loowJie odpoWIednie 
fun kc je tedmiczrlP.."; 

3) w § , 31 usL 2 pkl 3 otrzymuje brmiie.nj.e : 

,,3) d.owoc!y odby.cia iplfil,KtyikiwYlIliil':9iiR!llej dD I.lzyskan ia 
li1P1·awl.! i eiiń. priy >itlbi.egalli iu się o upraw.rJ.enia" () któ
r ych mow,a w ~~ 5-:-1.4", 

§ 2. Rnzporządzen.ie wchodZI w zy.cie z dniem oglo- ' 
sze nia. 

M i1nster Budownictwa i Przem:y:shll M.atf!riałlÓw Bllldowlanych: . 
~. Oiewiński 
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ROZI>ORZĄDZBNłE iMlNISlllÓW Ż!EGLUGl. WłlOWIA l OPIEKI SPOŁOCZNEJ, PRZEMYSŁU , Cn;;ŻKIEGO, 
BUDOWNICTWA I RZEMYSŁU MATERIAł.ÓW BUj}()Wł.ANYCH ORAZ KOMUNIKACJI I PREZflSA. 

CENTRALNEGO URZĘDU GOSPODARKI WODNEJ 

z dnia 25 stycznia 1965 r. 

w sprawie be.zpieczeństwa 

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu 11: dma lO Est<Jpada 
1954 r. o przej ęciu przez związki ~awodowe za dal'l w dzie
dzinie wykonywania uslaw o ochronie, bezpieczeń.s twj-e i ru- _ 
gienie pracy oraz sprawowania inspekcji pracy (Dz. U . 
z .1954 r. Nr 52., poz. 260 i z 1960 r. Nr 20, poz. 119) zarządza 
się', co nast~;puje: -

Pr.zepisy wstępne. 

§ 1. RozJ.lorz.ądzenie dotycży ,prac wykonywanych przez 
nurków w skafanorze klasycznym, na ' głębokościach nie 
pIźekr.aczających 00 melrów. ' 

§ 2. Ńmkowanie ' w skaTandrze kl'asy'Cznym na glęboko
śCiach ponad 60 m jestzabToniom~. 

higiPny pracy nurków. 

Kwaimita.cje i lekarskie . badania mikó-w. , 
,§3. 1. Nurki'f!m może być osoba o odpowiednim sta

nie zdrowia, wi eku i kwalifikacjach zawodowych. 

1. O dQ'(H1'SZCz'f!ill it\ do wyknITyw:a'!'Jia z'awoou lmrl\.-a 'One
ka Komisj'd · Kwalifikacyjna powQą.ana pn-ez Mffiistra Ze- . 
glugi. , 

3. Oso'ba dopuszczona do wykonywania zawodu nurka 
otrzymu je , do1mment kwa1ifikacyjny uprawniający du wy
konywa,l'lia tego zawodu. oTaz ksiązeczkę nurka. 

§ 4. Minister Żeg1ug określa ' kwalif il<;acje -zawQdowe 
wvmag<lne do wykonywania zawodu nurka" stopnie zawo-, 
do we ' nurkó w, skład, :zakres d-zi.ałan~a i tryb pos'tftpowania 
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'Dziennik Ustaw Nr 6 - 55 - Poz. 25 ---------------- -------- ---_._-_.'- .. 

Komisji Kwalifikacyjne j oraz wzór d'okumentów określonych 
w § 3 ust. 3'. 

§ 5 . Każdy r;lIiU:.1il jiący w s.wym Z'ilwomie m ,erek, powl.
nien posiadać a ktualne świadectwo zdrowia, kwalifikujące 
gO do pra[y p'"ucl! wm:lą i o'bestaj;ące · dopuszczalną, maksy
malną głę-OO·kO>Ść nUd'i.0-WallFa. 

§ 6. 1. Kandydaci na m.lrk.ó-w Jilowi.nni. być. poddani 
wstępnym badaniom lekarsk im. 

2. Nwrkowie z.a.lrudnieni w; swym zawodzie powinni być 
p odd aw:ani okresowym bgGiilllom le:kiiUskim w . n~stęi>u}ą_· 

c ych terminach: 

1) raz na rok przy nurkowćl'Oitl do f8' m, 
2) raz na 6 miesięcy przy l1'l'lrKOWil'lTIu gfębfej niż 18 m. 

3. Lekarskie badania okre's'owe' przepf('lwad'za się w po
mif:Sz(Z"eI1'Fn tf-osta:n::Z'Ol'łym J'Yf2e'Z p-Jzedsię-hiorslwo zatru€IJ1ia
jące owków bądi w zakład:rie sJllOle.Cz:n'lID srożbV zfhowia. 

4. Niezależnie od badań określonyc.h w ust. 2 nurko
wip. powinni( być poddawani feka rskim badaniom kontrol
nym: 

'11 po ' każde! chorobie na 'wniosek lekarza, 
2) po każdej przerwie w nurkowaniu trwaią.cej, ponad 3 mie-, 

siące. 

§ 7. Minister Zdrowia i Opieki Społeczne! w porozu
ml.eni'u z M\nislrem Żeglugi or.az Zarządem Głównym Związ
ku Zawodo'wego MCl'ryna·rzy t Portowców US1\llP: 

1) warunki .:zdrowia i wiek, jakim powinni odpowiadać kan
d ydaci na nurków, oraz dopuszczalne odi::h yfeni'a ad 
tych wa'l"unków w s~ós1lnk u do ''JS&Ji>. 2ć1'1.mdnion.yeh w 
zawodzie nurka w ch wili .... wej śc ia w życie niniejs~ego 

rozporządzenia, 
2) za sad'y .przeprowadzania lekarskfch badaN wstę'pnych, 

. 0kJiesowyclJ.. i kOlihliJolnyclJ., ' 
3} wykaz. cho"ób lolThie-IiIlLOJŻHwia,j,ącyCh czas.owe lub s taJe

wykonywanje z"lwodu nurka, 
4) s'poscb przeprowadzania zaprawy w komorze wysokiego 
. ..J i ~J.liieJ.!lła po okresie prr.envy, w. muk.awallliu, 

5} czas. pob'ytumlrka pod wodą I1Id ró:lroycdm g;f~b()kOlŚdćiłCllll,. 

CTCJS>f r01Z.F>lf~an»a, szybkość wy1D.IDzaD\ia sięmulTka do 
stacji rozprężeń, pomiędzy stiK jamiJ @,raz lila powierzch
nię wody, 

6} zasady rcnprężimfa- przy pt>nowmy m nmlwwani'll w t ym 
samym dniu pracy. 

sanitarny - do lekarza hub osC!by w yznaczonej prz~L . ;ego 
spośród członków załoui i sp-ecja·tnie w tym zakresie i-i rze-
szkolonej. "-

§ W . Ko·Ji1'l~l'l'y wys-okie'go clsnrerrra powirrny posiadać 
. urządzenia zapewl'1;a-}ąc e możność' szyM\:.iega padno·szenfa ci
śnienia w okres. .e ule przeluaci!.aj,ą.qm S ID Lnul (O łJ!ajlil'lD iej 

do polo wy wy sokości ciśnienia, pod kt?rym odbywa la silę 
praca, a w ciąu u 15 minut .~ do pełnej wysokości tego ci
śnIenia .... 

.§, 11. 1.. DUŻa komora powinna pusiadać' przedsionek 
z ryieza.leżną (a.s'Jimąl reg,uJacją ciśnienia, la.k ahy m.ożna 
było wctJOdzić z zewnątrz do przedsionka, a z prz.edslot.lIi.ći1 -
do Kom ory i odwrotnie bez konieczności z.mia ny· cisnie nia 
w same-j' k:ommze:. 

2. J)uia komora powinna być na tyJe obs:l€·rha, .' aby 
mogła' pomieścić osobę reżącą na noszach oraz cIwie osoby 
swobodnie poruszające się w czasie udzielania pomocy. 

3. Ściany cJIużef komory pcwrmry być wyfozane ma
terialtem źle pn:ewc-dzącym deplv. 

4 . . DużLl komora powinna posiadać śluzę do podawania' 
lekó-w i posHkó'w oraz jedno fub- dwa okienka do o·bserwo
wania ludzi wC'WJ'l'ątrz kom~)f'f. 

5. Duża kOIl101i3 pow.innil mieL:. og~rzeWiIDJiie, oS,wietlenie 
e lektryczne, telefon, manometry ,:l.8Ji>flJ.ętn:ny i wewn~bI'Zny}. 

termometr, zawory do regulowan ia ciśn ienia i wenlylac ji. 
apcllra,t tllilb irillala'.tol' 1ll!.el'llOrw"f. ap1IeCZKę pierwszej j!l.O 1100 C y, 
R·Os,ze luh hlfżk.o 'z, czyslą: p'ośde-lą, tabele .... r«Jz:prę2ani:.a ~ sy-
g;o.a.łi.J.w kod:l!JI nmkOJWeglo,. . 

§ 12. EkiJ)om nurkowym należy zapewnić ko'Czys lanie 
z .tadatl'llf, poooeSlczelfr Gfa -odpoczynku C)Jaz z:na'sllępująi:ych 
un:ąd7.eń ni:gjenic.=a-sa:l1lilar~ch : UTll.yY<l.łim, nat.rysków 
z ciepłą wodą, ustępów, szat.rti z SliIIlillami na odzież damo-

. wą. wboczą i ochron,ną. suszarni na odzież robocz.ą. W ba
zie nurkowej powinno byĆ" pomies?-,czellie pneznaczone do , 
ubierania i ruzhieranIa nurka. 

§ 13. Nurkom należy zapewnić w czasie pracy IJłFZy
rządzoną do picia kawę nat uralną słodzoną (0,03 kg kawy 
dla każdego nurka na chiE!ń pracy)'. 

§ 14. Bazy nu rk owe na jedlJostkach pływających! nile 
podlegających nadzuro"j i t , ~chnicznem u spruwowanert{u prLez 
instyttlcię kfasyfIkocvjną "Parski . lZejestr S~atkć-w" powin
nv' odpo\V1adać wilrunkom' ustafonym przez Mirrfs~ra Że
glugi. 

Wyposażenie bazy' i ekip nurko wych. 
. , § 15. 1. Ekipa nurkowa powinna być WypoSLlżtnilia w 

. § S. 1. Ęazę nurkową stanowi. j,ednos.tka p.ływaJąca lub . czasie pracy w na~tępuią( y s przę t: 
sta.nowisk.u pracy' urzą,dzone JW kons.trukcii nośnej nad wo- 1~ pompp, ' rączl1ą pozwala Jącą na jednocz.psne do pr (l.wadza-
dą bądż na lądzie, z którego ekipa lti.b ekipy nurkowe wy- nie powietrza co najmniei dla dwóch ~urk.').w ([l.ra c uią-
konują prace .. podwodne. . - ceuo oraz rezerwowego) i. posiad'aj C)cą wyclaj nosĆ' po-

t wiletrr.a na ka:roeuo' n urka mim:il1flll!Im 0,05 .!J!il'cmrn. przy 
2. Każda . haza . powinna być wyposażoha w apteCZKę: dśnierulill bezwz:gJ:ędnym dlka; crlanej: głięboll oo5c T rmrlv.wa-

zaopatrzoną w środki pierwszej pomocy. nfil . ódbo 

§ 9. 1. Bazy nurkowe powinny .być ~aopalrzone w na- 2)' sprężarKę ptl'meh"zl1'ą o Wl'diajnO'Ścii powietF7"cr 00 kaożd-e-
stępujące komory wysokiegq clśnienia " (Śluzy ' lecznicze): go mwka mini.Tl'F~mt ()I, ~Jó m'l:fmiFl-. pny d:~ruel!1'iu bez-

1) przy nurkowaniu na gfębokości 1~18 m - w małą ko- wzulędnym (lla danej glqbokości nurkowania . 
morp" 

, 2) przy n1:łFkowaniu il.a 9:1ęb~kości wtęks2ej. llliż 118 m -
w duiat, dwupnedzia.1o-wą kOID.OJfę;· Uai w(!)dil(:h. s.róqJ,lą

dowych można stosować małą komorę. 
" 

2. Komory wysokieg:o dś.ni.enia powinny byćs.lil l e go
\owe do użytku. 

-
3 . . Nadfzó-r technic.-111Y . nad komorami należy do specja-

listy wyzna-cŹoneg(')' przez kierownika zakładu pracy, a rradzór 
,/ 

2. rm-sta~a;cja' po·wji~'~]'zna p(;);Wfnna byt .Ka k l~:rzącJ.·Hm a, 

aby w każdej di.~,ifi Fl'\'00-Enił &y-l!o> dołączyi" """,-ta j:J(>wip.~vz
nego nurka rezerwowe·go ce lem ra.towania nurka znaj,duj,ące
g'o się pod WOdą. 

§ 16-. t. Na stacji Sp1l'f;żću e-ł powielnJII,!cPJ; ~ / ~ S I)r~ŻiłF"ek 

]!l0-W1IIl'ły całko'wide ptJokryw(ł(i: Z<llPotneOO\:"aI11e, 9' t/3· -

po-W~Hl1'a stanowiĆ" re'l r~IW~. Pny uslamemi" fynt o '2 spr:ę

ż,ueok (jednej c2ytilinej druqiiej zclpas-owe-j1 kaid!a z nich 
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Oziennik Ustaw Nr 6 - 56 

powinna mieć wydajność pokrywającą całkowicie zapotrz~
bowanie. 

2. $prężarka· . zapasowa 'powinna w czasie pracy nurka 
· pod wodą pracować na obrotach :jałowych. 

3. Powietrze ze sprężarki powinno przechodzić do zbior
nika. 

4. Jeżeli zbiorniki, do których jest tłoczone powietrze, 
posiadają zapas 'powietrza pozwalający na normalne w;ynu
rzenie się 2 ' nurkow, sprężarka" zapasowa moze być nieczyn
na, . pod warunkiem, że. jest gotowa do natychmiastowego 
uruchomienia. 

5. Zbiorniki powietrzne powinny być zaopatrzone · w 
urządzenia do regulowa.nia tempera lury powj.etrza (ogrzewa
n Ia i chłod2Emia} oraz w tennometr. Zbiorniki powinny być 
zahezpieclione. przed skraplaniem się pary. 

, , ' 

5. ' Powietrze z pol'np i sprężarek ni~ powinno zawierać 
zanieczyszczeil w ~tężeniach szkodliwych lub uciążliwych 

dla zdrowia nurka. 

7. Każdy wylot powietrzny ze zbiornika należy zaopa
trzyć w dwa zawory dławiące z manometrami lub z jednym 
manometrem podwójnym, umieszcżone szeregowo. Węża po
wietrznego należy dołączać do wy!ootowego zaworu tak, aby 
powietrze, przechodziło przez' dwa zawory.. ' 

§ 17. 1. Jeżeli źródłem zaopatrzenia nurka w powietrze 
są butle, ekipę należy zaopatrzyć co najmniej w trzy butle 
o po jem'ności 40 l każda, zawierające sprężone powietrze ' 

· pod ciśnieniem 150 at. ' 

2. Przy !lurkowaniu na głębokościach Większych niż 
35 m ekipę nurKową należy zaopatrzyć co najmniej w dwie 
balerie butli, p.o trzy ,butle każda. .. 

J.. Wyłot powietrza w baterii butli należy zaopatrzyć 
w d.wa . podwójJ.le' reduktor')! z manometrami 'IN ten sposobi 
aby wąż powietrzny był, dołączony do re9,uktora wyloto
wego. 

4. Powietrze w butlach nie powinno zawierać żanie
czyszCZe!l w stężeniach szkodliwych lub uciążliwych dla 
nurka. 

5. Przy użyciu sprężoneqo powietrza zbLltli naJeży w 
czasie pracy 'nurka dostarczaĆ je tylko z dwóch bulli; trze
cią butlę , z której wolno dostarczać powietrze nurkowi tyl
ko w czasie jego wym .. lrzenią~ należy pozoslawić jak.o z,a
pasową· 

6. VV czasie stosowania sprężonego ' powietrza do od
dychania, minimalne zapotrzebowanie powie trza powinno 
wynosić 0,127 m3/min. na jednego nurka. 

7. Ciśnienie powietrza w butlach powinno być wyższe. 
co najmniej o 15 at od ciśnienia, pod którym pracuje nurek 
pod wodą. , Gdy spadek €iśnienia w butli zbliża się do tej 
gr-anicy, należy nurka wyciąTlnąĆ ,na powierzchnię, dostar,. 
czając w czaśie wynurżania powietrze z trzeciej, zapaso
wej butli. 

8. Przed kpżdorazowym zejściem nurka pod wodę pOr 
wiIlna hyć s.prawdzO:Re cii.n.ienie baterii hutli. 

9. Zamiast butli określonych w ust. 1 mogą być zasto
sowane butle o innych pojemnościach i ci~nieniu pod wa
runkiem; że będą one zapewniały nurkóm odpowiednią ilqść 
powietrza po(i wymagap:ym Ciśnieniem na cząs nurkowania 
oraz rozprężania; -zapas Ciśnienia w stosunku do gł~bokości 

· nmkowania powinien wynosić conajml)iej 1S%
, a zapa:;; 

ilości powietrza - co najmniej 30%. 

Poz. 15 

, 
10. Przy stosowaniu butli o ciśnieniu powietrza do 25 at 

można stosować zawory, a w razie stosowania ci :~nienia .po- , 
wyżej 25 at - naieży sLosować reduktory. 

" § 18. 1. Stacje rozdzielcze sprężo~ego powietrza dla 
użytku nurków powinny być tak skonstruowane, aby za
pewniały kont.rolę dostarczonego powietwa oraz niezawod
ność i szybkość manewrowania. 

2. Stacja' rozdzielcza spręzone~JO powietrza powinna ' być ' 
obsługiwana przez wykwalifikowanego nurka lub sygnali-
stę przeszkolonego w tym zakresie. . 

§ 19. 1. Ekipa nurkowa powinna być wyposazona co 
najmniej w dwa zestawy ' następują<:,ego sprzętu: 

1) hełm nurkowy z telefonem, 
' 2) 2 komplety węży do powietrza: czynny i zapasowy, 
3) ciężarki w ilości i o wadze zaleznych od szybkości 

prądu, 

4) buty . o podeszwach umocowanych w sposób uniemożli, ' 
wiający oderwanie się ich w czasie nurkowania, 

5) ubranie nurkowe (skafander) nie przepuszczające wody, 
ani powietrza; zaleca się wyposażen ie skafandra w za~ .' 
wory ,wentylacyjne, 

6) pas skórzany, 
7) specjalny nóż w pochwie, 
8) wełniany sweter, bielizna, dlugie pcńczochy, ł'ękawice 

i czapeczka, 
9) rękawice gumowe; 

10) nożyce do cięcia węża ze spiralą. 

2, Przy temperaturze wody w pobliżu 0° bielhna ' weł
niana nurka powinna składać się z 2-4 kompletów. 

3. \V miarę potrzeby - należy nurkom dos.tar-czać ska
fandlY tzw., zimowe, których rękawy zak,m'l€:zone są, ręka-, 
wicami. 

§C, 20. 1. Dezyn1ekcję hełmó.w i skafandraw należy prze
pro-wadzać co najmniej raz na tydzień,J'X?" ic8'Żff'rrnz<tcho
towaniu nurka na chorobę zakażną, przy zmianie nurka oraz 
na każdorm;:owe żąŁlanie lekarza. 

2. Bieliznę wełnianą należy zmiemae , nie rzadziej niż 
raz na dwa tygodnie, dezynfekować po każdym zachorowa
niu nurka na chorobę zakaż,ną i na każdorazowe ' żądanie 

' lekarza. 

,3., Węże do pov,Tietrza powinny być de:r:ynfekowane 
przed oddaniem do użytku, okresowo raz na kwartał, po 
każ,dej zakażnej chorobie nurka oraz na każdorazowe żą

danie . lekarza. 

4. Zbiorniki sprężonego powietrza przy spn;żarkach na
leży ługować corocznie przed rozpoczęciem sezonu nurko
wania. 

§21. L 'Ubrania . nurkowe, bieliznę ciepłą. oraz ' wśzelki 
sprzęt nurkowy d.cstiJ[cza nurkOll1 przedsiębiorstwo zatrudnia
jące nurków na swój koszt. 

2. Na koszt przed~ięhiorst wa 
nież ' pranie bielizny; konserwację 
bielizny i sprzętu. 

przeprowadZa się rów
dezynfekcję ubrania,. 

§ 22. 1. Nurek powInIen być ' wyposażony w telefon. 
Posł1jgiwaniesię liną sygnałową ' zamiast telefonu może m~ec . 

'miejsce tylko przy pracach na w0<ipch stoj i1cych i przy 
głębokości nie przekraczające j 13 m oraz 'IN razie awarii 
telefonu, jeżeli nastąpiła yna w czasie pracy pod wod<ł. 

, . 1 
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2. Telefoniczne urządzenia powinny odpowiadać wy
maganiom · techniczn ym i morskim w zakresie pracy pod
wodnej. 

3. W razie użycia kabla tElefonicznego odpowiedniej 
wytrzymajości może on spełniać rolę liny syg!lałowej. 

4. Każdy nurek powinien umieć posługiwać się liną 

sygnałową. Zasady sygnalizacji liną ustali Minister Żeglugi. 

§ 231 1. W miarę potrze by ' ekipy nurkowe powinny być 
wyposażone w odpo\ovie ctnie rusztowania podwodne i czło 

ny ułatwiające ąurkowi pracę i zabezpieczające go przed 
upadkiem. 

2. Przy pracach na , głębokościach p.onad' 20 Ul baza 
powinna ' być WYP~żoiIa w rusztowania, p:omosty lub inne 
urzą6zeniado rozprężania podwodnego. 

I 

3. Przy pracach, przy · których mO:lna pode'jrzewać istnie
nie różnicy poziomów w zbiorniRach wody (zapory wodne, 
pompowanie wraków itp.), należy stosować specjalne zabez
pieczenie chro~jące prz'ed mozli wością przyssania nurka. 

§ 24. 1. Bazę należy zaopatrzyć w drabinę do schodze
nia nurka pod wodę, umocowaną w sposób zabezpieczający 
ją przed ze rwaniem. . 

i - Drabina 'powinna być w czasie pracy zanurzona w 
wodzie co najmniej na głębokość 1,5 m, a jej pochylenie 

. W stosunku do piónu powinno wynosić 20°-25° . 

§ 25. W bazie powinien znajdować się komplet narzę

dzi potrzebnych do pracy p'od wodą i komplet kluczy po
trzebnych do s : l rzętu n.urkowegó oraz - w razie potrzeby -
reflektory napowie1:rzne i · podwodne wraz ze źródłem prą

d u ele.k.trycz.n'~99 . 

§ 26. 1. Bazę.. należy zaopatrzyć w potrzebne liny, a w 
szczegóIneśd: 

q w liny zęjściowe, służące do zejścia mu-ka na dno., 
2) w liny. dystansowe, 

3) w liny sygnałowe, 

4) w zawie's ia linowe (stropy)" 

5) .w liny pomost\.! rozprężen ia, znakowane co 3 m kolo
rowymi tasiemkami. 

ó1.. Materiał, konstrukcja oraz dopuszczalne obciążenie 

roboc7e lin powinno być uzależnione od ich ' przeznaczenia 
i warunków pracy, przy zachowaniu nie mniejszego' niż 

7-krotny wspÓłczynnikabezpie~zeństw!ł' , 

§ 27. 1. Użytkowanie i przechowywanie butli z gazami · 
technic~nymi powinno odbywać siq w sposób wykluczający 

możliwość 'Za nieczyszczenia powie trza pobieranego dla nur-
ków do oddy chania. ' , 

2. Butle powinny być umocowane w sposób zapobiega
jący sa moczy.nne j ' zlJlianie . ~oł ().żenia butli. 

§ 28: Przy pL'acach podwodnych z urządzeniami elek
tryczn ymi pod napięciem wyższym niż 12 V (spawani" e lek
tr yczne i cięcie, narzędzia .elek try czne. o świetIenię itp.) nu
rek je st obowiązanytiżywa'ć rękawic o odpowiedniej opor
nośd oraz hełmu odpowiednio izolowatlego dla ochrony 
przed przebiciem elektryc.znym ... : 

§ 29. Warunki techniczne- sprzę tu, urządzejJ. i narzędzi 

. nurk ow ych,. sposoby. rodzaje j ' ter miny ich badań i legali
za r: ji oraz wzory ksiązeczek kontro lnyah okreś li Minister 
Zeg lugi. 

P~ace nurkowe. 

§ 30. 1. Ekipa nurkowa powinna składać 

1) wykwalifikowanego kierownika robót (lub upoważnio
nego przez niego pracownika). 

2) c.o najmniej dwoch nurk ów, .>: ktqrych jeden pra-c uj e pod 
wodą, a druyi, ubrany (bez '!1ełmu), jes t. gotowy w każ~ 

dej chwili .do ze jścia pod WOdę w razie 'potrzeby rato
wania pierwszego nurka, 

3) sygna listy, 

. 4) obsługi sprzętu zaopatrującego nurka w powietrze. 

2. Przy pracach na , głębokości nie przekracz'ającej 13 n' 
zamiast drt1giego nurka może ubezpieczać pracującego' nur
ka ratownik wyposazony w lekki sprzęt mukowy t~łełwo

nurek}. Na wodach stoJąq~cb, PJzy badaniu na głęb&kości 

nie pIzekra<:zaj.ącej 13 ni. szczelnych bud0wl~ hydrotechnicz
nych me spiętrzających wody, ni.e wym.aga sili asekurcrwą
nia przez drugiego nurka. 

§ 31. 1. W bażie nurkowe j pGwin ien być, wyszkolony 
ratownik dla niesienia pierwszej pomocy w nagłych wy
padkach. 

2. Przy pracach na głębokości n ie przekrac~aj ącej 13 m 
należy za pewnić możność niezwłocznego wezwania . le karza. 

3. Przy' pracach na głębokości ponad 13 do 30 m w b'a 
zie nurkowej powinien znajdować się lekarz lub ·felczer. 

4. Przy pracach na głqbokości większef Hiż 30 m w ba
zie nurk?we j powinien zri ajdować się lekarz. 

5. Opieka lekarska, o której mowa w ust. 3 i 4, po
winna być zapewnlona również w dąg.u,24 godzin i>0 wyj
ściu - nurka. z wody. 

§ 32. Ekipie nurkowej ' należy zapewnić: odpowiednio 
do danych warunków · pr,acy możliwie najszy bszy środek 
traJ'l.spe·rt.u · na wypadek konreczności przywiezi€mi'a } e.kar·za 
lub przewiezienia chorego. -, 

§ 33. Kierownik robót lub upoważniony przez niego 
pracownik jest odpowiedzialny za dostarczenie nurkowi od
p0wi(~dni e j ilosci powietrza podciśnieniem odpowiednim d la 
danej · głębokośei. a także je st ?bowiązan y: 

l) u stalić w porozumieniu z , nurkiem zadania. jakie nu rek 
ma wykonać w czasie z;j,n·urzenia. i zadania te wpisać 
do "dziennika robót przed z.anurz l~niem nui"ka, a po 
wynurzeniu nurka, zgodnie z uzyskanymi . informac jami, 
wpi sać sposób wy konania ' zadań nurka. 

2) być w 'stałym kontakcie z · nurkiem przy pomocy tele"
tonu (l ub gdy to je st dOpl:lszczalne - przy pomocy lin y 
syg nało wej), 

3) staje obserwować manometry, 

4) wydawać odpa'wiednie zarządzenia , obsłudze sprzętu zao
patrującego nurka w powiet.rze. 

5) przestrzegać dozwolone j szybkości ' zanurzania się · i wy
. nurzania się nur ka. 

§ 3 '1. . 1. ' Sygna l.isl il i pracownicy obsługujący pompę 
lub s prężarkę nie rno§ ćl być podczas obstug~i nurka zatrudnie
ni równocześni e przy innych pracach. 

2. Przed zej~c i f:m nurka pod wodę najeży dokł~dnie 
spra wdzi~ );prawno ść d zia łani a w szelkich urz.ąd zeń technicz
n ych. s tan skafandra i hełmu oraz pozostałego s!Jrzętu za
pewniaj . .jcego . bezpieczną pracę nurka. 
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§ , 35.1. W · razie .·złega.:, samopGc.:zucia nurka nie wolno 
zlecać nurkowania bez uzyskapia opinii ' lekClrza. 

2. Nie wolno rozpoczynać n'urkowania przed, dos.tatecz
. nie pewnym umocowaniem jednost)U pływającej, jeieIf nie 

posiada ODa sp.ecj,wlne.go, 1!lrzą.dz~ll1ia umożliwia.jąc.eglo nUf-
kowanie w rucnu. ' 

3'1 Zabrania się I)UIkowania, g?y s.tan morza w ' miejsc.u 
wykorrywania pracy przekracza 3'" w sliiali Beauforta, 'a na 
rzekach - przy szybkości prądu przekraczającej' 1,2 m /sek., 

' or~z g;d'y Drak jest specjaTnl(go zabezpieczenia. 

§ 36. 1. Schodzenie nurka (zanurz~ nie) . Perl w0dę, po
winnb Qd.hywa.~ się z. sz:ybkoś.dą; iJie. prz.e~acza,jącą. 7. ID/min. 

2. Sygnalista jest obowiązany do czuwania nad utrzy
JmClln.iem zwj~J pnewodt'lw . 71ółpewnjCJj.ącVich be-zpi:eczefutwo 
JJtIlvka. 

Pl"ZąłS>ykoU€9we. 

§ 37. 1. Nurkowie zatrudnieni w cłp..wili wej,ścia .\V ży- . 
cie rozporządzenia J)odlegają weryfikacj;iprżez Komisj'ę. Kwa
lifi}{.acy jną. 

Poz.. 25, .26, 27 i 28 -_ ... _ ._ ...';. '.,---

2 . . Zas.ady i tryb pr:z:eprowad !.an~ iJ. weryfikacji ustali Mi
nister Zeg fugi. 

§ 38. Przepisy' §§ 9-11 należy wprowadzić' w życie w 
l!I1ła.rę· ~.upełnienia l odpowie.dnie~owyposażeJóJ.ia w komory 
~.." y sokieg,o. !LiŚJiienia oraz. przeszkolenia personelu, w tenni
hie jednak nie dłuższym niż 2 łala od dnia wejścia w ży
cie r07.:ponąózeni:a .. 

§ 39. Rozporządzenie wchodzi w życie z ' dniem ogło
sze·nia. 

Mfnts-tet Zegl1:l'gt:, w z. J. Wiścrj'ews.ki 

Minister. Zdrowia i O pieki Społecznej: w z. B. Bednarski 

MiiIJJi!steF Pr,zemys,ru 9ężltiiego: w z. J . .sz:~W'czyk 
MinIste r Bl!I'ITcrWIl'idwar Pnel'l'l'y 'ihl Materiałów BtJ«toWrćtńy:rb~ 

M; Ofew'iilsAJ 

MiJtJ.i..sJIel1 Ka.t11.1!lDlik.ac j,L:. P, Lew iĆbSki . 

p.)jez.e's, Ce-nqa..J:nnegtó U1iZ~hl; G~poo.ark.iWoonej, : J. GJcdu!lsld 

" 
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OSWlAOCl.ENIE' RZĄDOWE 

z. Ei.lIDia ·,25 listopada 1964 r. ' 

w sprawie przystąpienia Kenii do MiędZVR.rrod'oweg() porozułlltielltłit o tdwouefti.u w Par1fiu Mtęft~YD"'FOd()wegi& Urxędu 
dloa lwaJczaniaEpizootii, . podpisanego: wPacl'y'iu aBia 25. stycaia 1o!),2,4 r. ~ 

Podaje się niniej szym do wiadomości:, ±e zgodnie z art. 6 . Nr 108, poz. 767), Rząd Kenii złożył Rządowi Francji ~nia 
Mi;ęcbytllal!od~W'ego, JMlrmlXlml.i!ewóll (i)i U!lwcwz:emm W! Paryżu 28 s:re rpnia 1%4 r . dlCl'ku'l11e'rrt p'l' żysrą'p'iienia do powyżsZego ' 
Międzynarodoweg;@ Ur?ęrilu: Cihla .:lwaUczamirllćil: Epi i!oorii:, poopii- pO'l!ozumie'nia. 
sanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r. (Dz. U. z 1925 r. 

Mfl11iste'r Spraw Za'granirznyc-h: w z. J. Wjfl'1ewicz 

27 
. OSWłAI>CZENIE RZĄDOWE 

·z dJm!iJa 27 1i1stopada 19'64 r. 

w sprawi~ przystąpienia Zjednocz~nej Republ'i'ki Tanganiki i Zanzibaru oraz Nigeru do Konwencj~ o uznawaniu 
i ' wykonywaniu. zagrankzll.,y€h oli:,;eczeń cubiuażawych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca W58 r. 

Podaj;es-ię; 1i11JóJ.leJ!S:z.y!lIi1 aG) wi'iil.do.moŚ'C.i, że z'9.odnie 
. z art. IX Konweli1cc1i o ~waJlliu. ił w)f.kQD..ywalJ!iu la.g.rar
.nieznych orzeczeń arbitra żowych, sporządzonej w Nowym 
JI(!JIiTlln!ll allll'iJa\ lJ(i1' C:Z'el!:Wlral Hl68 r. (:fu. lU'. z. 1%2 u .. Nr 9, 
]iY(!)tzi • . 41 1)'.IJJas~ęp'tLj.ąli:.e palh.stwaJ .' zlG>~ł.ySekliel!iii')".zo'wi Gerie
p·a.lnemu. (Qrg;anmcrji . ltWrllldów Z.~'€d:n:oci6 n'l!'«:1lu sW'o-je doku
~;m)ty pf'2tY'SI':ąpiemi1a 00 powyas<l'ej: kOIl1weJ1lJ€.j i:· 

Zj,e dnocżona Republika 
Tang:anilU i ZanŻilJaru • ' . • dnia 1'3' 'Pa"Ź;d7:ferni~a t964 r. 

z zastrzeżeniem, uczynionym zgodnie z Cl'rl; I ust. · 3 
Konwencji, że Rząd Zjednoczonej' RepuOliki Tanganiki 
i Za1n.zib.a.IJU b-ędzie- slosawal. KcmweDcjędo u.znaw~nia 
i wyko;ll.j?raJil ia orz.e.cze:ń. W}fdijfWamych.' jedyni:~ na ob· 
sZarze' inneg,o Umawiaj.ą€eg,o s;i.ę, Państwa. 

Niger. • i • l I J • f I ' dnia 14 IP'aźd7:iernr1ta l%4 1'; 

l\1ini'ster, Spraw Zagranicznych: w z. M. Naszlłowslil 
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os,WłADC.ZENIE RZĄDOWE 

z dnia 8 grudnia. 19.64 t. 

w sprawie przystąpienia Kenii , do . KQnweM.ji . (» 1ł~ostajn~ liet,łóJ-ydl pIttllWid!eł. ~~:.ąc.'Ye:k mlęlłzvuar.0tł.ówege' 
przewozu lotniqego, ; podpisanej . w WalfSllawie dllła, n . paż,memib l!92!J r. . 

F'b'<'licrje- !Jię' l'lil'liiie>jszy'll1' dlo' wi-ćild'oOlJ:'llIooCil, że' z!lIo;d'rnte- z &nt. 36 . 
K onwencj i o uj ednosta!jiFriJe.rnf.tlt n-i-eUl!5Jnyc:-t:J. JIlrarwi.d!cl, aCiTity~'lą
c.ycłi międzynarodowego QTzewozu lotniczego, podpisanej "'! 
Warszawie dnUl 12 paldziel'ni'lta 1'~2~' 1-. ~DZ'. U. 1: 19"33 r. 
Nr g, poz. 49')', Rząd' Kenii :doŹ'y"ł' d'rrra T paźd'ziernik:ćl 1904' r. 

:Rządowi ID'Q'fskre'J R'zeczypos'fJ:olite'j LudvweJ swój efoku:m:e'll'~ 
przystą.pienia do wymienionej' kO'l'lwe-nc:j'f 'l! ważnością od 
dnia 12g,rudnia 1963 r., jako .od daty u zyskania niepodłe
g:foscf. 
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