
u kontrolowanego, albo karze pozbawienia
wolnoÊci do lat 3.”.

Art. 22. Do dnia 30 kwietnia 2004 r. biokomponen-
ty mogà byç wytwarzane wy∏àcznie z:

1) surowców rolniczych zebranych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

2) produktów ubocznych i odpadów powsta∏ych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 23. Rozporzàdzenie, o którym mowa w art. 12
ust. 6, na rok 2004, Rada Ministrów wyda w ciàgu
14 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy. 

Art. 24. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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1935

USTAWA

z dnia 3 paêdziernika 2003 r.

o zmianie ustawy — Kodeks karny

Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840,
z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r.
Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216,
z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2003 r. Nr 111,
poz. 1061, Nr 121, poz. 1142 i Nr 179, poz. 1750)
w art. 156 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kto powoduje ci´˝ki uszczerbek na zdrowiu
w postaci:

1) pozbawienia cz∏owieka wzroku, s∏uchu, mo-
wy, zdolnoÊci p∏odzenia,

2) innego ci´˝kiego kalectwa, ci´˝kiej choroby
nieuleczalnej lub d∏ugotrwa∏ej, choroby real-
nie zagra˝ajàcej ˝yciu, trwa∏ej choroby psy-
chicznej, ca∏kowitej albo znacznej trwa∏ej nie-
zdolnoÊci do pracy w zawodzie lub trwa∏ego,
istotnego zeszpecenia lub zniekszta∏cenia
cia∏a,

podlega karze pozbawienia wolnoÊci od roku do
lat 10.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1936

USTAWA

z dnia 17 paêdziernika 2003 r.

o wykonywaniu prac podwodnych

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla warunki wykonywania
prac podwodnych oraz zasady i tryb nabywania
uprawnieƒ do ich wykonywania. 

2. Ustaw´ stosuje si´ równie˝ w wy∏àcznej strefie
ekonomicznej wchodzàcej w sk∏ad obszarów morskich

Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „obszarami
morskimi”. 

3. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do:

1) jednostek organizacyjnych podleg∏ych lub nadzo-
rowanych przez Ministra Obrony Narodowej 
i ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych,
z zastrze˝eniem art. 8 ust. 6 i 7, art. 23 ust. 3—7
i art. 28;



2) p∏etwonurkowania w celach sportowych i rekre-
acyjnych.

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) baza prac podwodnych — miejsce zainstalowania
urzàdzeƒ technicznych i wyposa˝enia umo˝liwia-
jàcych bezpieczne przygotowanie i przeprowadze-
nie prac podwodnych oraz czynnoÊci po ich zakoƒ-
czeniu;

2) czynnik oddechowy — stosowane do oddychania
spr´˝one powietrze atmosferyczne, tlen lub mie-
szanin´ oddechowà;

3) dekompresja — kontrolowany proces obni˝ania ci-
Ênienia oddzia∏ujàcego na organizm nurka, prowa-
dzony zgodnie z procedurà prac podwodnych;

4) d∏ugotrwa∏e prace podwodne — prace podwodne,
których czas trwania przekracza 8 godzin, polega-
jàce na jednorazowym, ciàg∏ym pozostawaniu
nurka pod wp∏ywem podwy˝szonego ciÊnienia
w czasie wykonywania prac pod powierzchnià wo-
dy i w czasie przebywania na powierzchni w ko-
morze hiperbarycznej;

5) dzwon nurkowy — zbiornik ciÊnieniowy, którego
konstrukcja i wyposa˝enie pozwalajà na transpor-
towanie nurków pod powierzchni´ wody; 

6) g∏´binowe prace podwodne — prace prowadzone
pod powierzchnià wody na g∏´bokoÊci wi´kszej
ni˝ 50 m;

7) komora dekompresyjna — zbiornik ciÊnieniowy
o konstrukcji i wyposa˝eniu umo˝liwiajàcych pro-
wadzenie pod opiekà lekarza kompresji i dekom-
presji nurków;

8) komora hiperbaryczna — zbiornik ciÊnieniowy
o konstrukcji i wyposa˝eniu umo˝liwiajàcych prze-
bywanie w nim nurków w warunkach sztucznie
wytworzonego podwy˝szonego ciÊnienia atmos-
ferycznego w czasie prowadzenia d∏ugotrwa∏ych
lub g∏´binowych prac podwodnych albo w celu
przeprowadzania dekompresji; 

9) kompresja — kontrolowany proces wzrostu ciÊnie-
nia oddzia∏ujàcego na organizm nurka, prowadzo-
ny zgodnie z procedurà prac podwodnych;

10) nurek — osob´ wykonujàcà prace pod powierzch-
nià wody w sprz´cie nurkowym albo pozostajàcà
w warunkach sztucznie wytworzonego podwy˝-
szonego ciÊnienia atmosferycznego;

11) obiekt zanurzalny — dzwon nurkowy, pojazd pod-
wodny, batyskaf lub inne urzàdzenie przeznaczone
do przebywania w nim osób w czasie wykonywa-
nia prac podwodnych;

12) organizator prac podwodnych — osob´ fizycznà,
osob´ prawnà oraz jednostk´ organizacyjnà nie-

majàcà osobowoÊci prawnej, Êwiadczàcà us∏ugi
w zakresie prac podwodnych oraz organizujàcà te
prace;

13) prace podwodne — czynnoÊci wykonywane przez
osoby pozostajàce pod powierzchnià wody
w sprz´cie nurkowym lub w warunkach sztucznie
wytworzonego podwy˝szonego ciÊnienia atmos-
ferycznego, a tak˝e czynnoÊci wykonywane na
powierzchni przez osoby organizujàce te prace
oraz obs∏ugujàce urzàdzenia bazy prac podwod-
nych;

14) prace podwodne na ma∏ych g∏´bokoÊciach — pra-
ce prowadzone pod powierzchnià wody na g∏´bo-
koÊci do 20 m;

15) prace podwodne na Êrednich g∏´bokoÊciach —
prace prowadzone pod powierzchnià wody na g∏´-
bokoÊci od 20 m do 50 m;

16) prace podwodne wykonywane w trudnych warun-
kach — czynnoÊci wykonywane pod powierzchnià
wody w nocy, w czasie opadów atmosferycznych,
przy temperaturze powietrza lub wody ni˝szej ni˝
4° C, przy temperaturze powietrza wy˝szej ni˝
25° C, temperaturze wody wy˝szej ni˝ 35° C, gdy
widzialnoÊç w toni wodnej jest mniejsza ni˝ 1 m,
przy pr´dkoÊci pràdu wody wi´kszej ni˝ 0,5 m/s
i w akwenach górskich po∏o˝onych powy˝ej
300 m nad poziomem morza; 

17) procedura prac podwodnych — sposób post´po-
wania przy wykonywaniu prac podwodnych, okre-
Êlajàcy kolejnoÊç wykonywanych czynnoÊci, ro-
dzaj sprz´tu nurkowego, g∏´bokoÊç zanurzania, ro-
dzaj i czas dekompresji, dopuszczalny czas pracy
i przebywania w warunkach podwy˝szonego ci-
Ênienia, d∏ugoÊç przerw pomi´dzy kolejnymi zanu-
rzeniami, zasady asekuracji, ∏àcznoÊci i post´po-
wania w przypadku awarii lub wystàpienia obja-
wów choroby dekompresyjnej;

18) sprz´t nurkowy — wyposa˝enie i urzàdzenia tech-
niczne nak∏adane bezpoÊrednio na cia∏o nurka,
sk∏adajàce si´ z aparatu oddechowego lub innego
urzàdzenia doprowadzajàcego czynnik oddecho-
wy, skafandra, Êrodków ochrony g∏owy, odzie˝y
ocieplonej i ochronnej, butów lub p∏etw, kompen-
satorów p∏ywalnoÊci, pasów noÊnych, stela˝a, liny
sygna∏owej, no˝a, narz´dzi oraz wyposa˝enia do-
datkowego;

19) szczególnie niebezpieczne prace podwodne —
czynnoÊci wykonywane pod powierzchnià wody
z zastosowaniem materia∏ów wybuchowych lub
pirotechnicznych, przy ska˝eniu niebezpiecznymi
substancjami lub preparatami chemicznymi, przy
ci´ciu i spawaniu metali, przy poszukiwaniu, prze-
noszeniu i rozbrajaniu min lub amunicji, a tak˝e
przy prowadzeniu prób nowego sprz´tu nurkowe-
go lub sprawdzaniu nowych technologii prac pod-
wodnych.
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Rozdzia∏ 2

Warunki wykonywania prac podwodnych

Art. 3. Wykonywanie prac podwodnych powierza
si´ osobom posiadajàcym wymagane uprawnienia za-
wodowe i odpowiedni stan zdrowia.

Art. 4. 1. Prace podwodne mo˝na organizowaç, je-
˝eli posiada si´ certyfikat potwierdzajàcy spe∏nianie
wymagaƒ systemu zarzàdzania bezpieczeƒstwem i hi-
gienà pracy, wydany przez jednostk´ certyfikujàcà,
zgodnie z przepisami o certyfikacji. 

2. System zarzàdzania bezpieczeƒstwem i higienà
pracy obejmuje w szczególnoÊci procedury prac pod-
wodnych, nadzór nad stanem technicznym sprz´tu
nurkowego i bazy prac podwodnych oraz uprawnienia
osób wykonujàcych prace podwodne. 

Art. 5. Ustawienie bazy prac podwodnych nie mo-
˝e stwarzaç zagro˝eƒ dla ˝eglugi lub Êrodowiska.

Art. 6. 1. Wykonywanie prac podwodnych na ob-
szarach morskich i Êródlàdowych drogach wodnych
wymaga uzyskania zezwolenia w∏aÊciwego miejsco-
wo dyrektora urz´du morskiego albo dyrektora urz´du
˝eglugi Êródlàdowej, wydanego w drodze decyzji ad-
ministracyjnej, na wniosek organizatora prac podwod-
nych. 

2. W∏aÊciwy miejscowo dyrektor urz´du morskie-
go albo dyrektor urz´du ˝eglugi Êródlàdowej, na
wniosek organizatora prac podwodnych, mo˝e wydaç
zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, upowa˝niajàce
do wielokrotnego wykonywania prac podwodnych na
ma∏ych g∏´bokoÊciach z terminem wa˝noÊci do 6 mie-
si´cy.

3. Za wydanie zezwolenia, o którym mowa
w ust. 1, pobiera si´ op∏at´ w wysokoÊci okreÊlonej
w za∏àczniku; op∏ata stanowi dochód bud˝etu paƒ-
stwa.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, do∏à-
cza si´ kopi´ certyfikatu, o którym mowa w art. 4
ust. 1.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mor-
skiej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory wnio-
sków i zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2,
z uwzgl´dnieniem rodzaju wykonywanych prac pod-
wodnych, miejsca i terminu ich prowadzenia, a tak˝e
sposobu ich oznakowania.

6. Przed wydaniem zezwolenia organ, o którym
mowa w ust. 1, mo˝e przeprowadziç kontrol´ wa˝no-
Êci dokumentów potwierdzajàcych posiadanie upraw-
nieƒ zawodowych przez osoby wykonujàce prace pod-
wodne, stanu technicznego sprz´tu nurkowego oraz
wyposa˝enia bazy prac podwodnych.

Art. 7. 1. Uzyskanie zezwolenia, o którym mowa
w art. 6 ust. 1, nie jest wymagane w przypadku usuwa-
nia zagro˝enia dla ˝ycia ludzkiego, koniecznoÊci za-
pewnienia bezpieczeƒstwa ˝eglugi albo zapobie˝enia
zanieczyszczeniu Êrodowiska.

2. O podj´ciu prac podwodnych majàcych na celu
usuwanie zagro˝enia dla ˝ycia ludzkiego, zapewnienie
bezpieczeƒstwa ˝eglugi albo zapobie˝enie zanieczysz-
czeniu Êrodowiska organizator prac podwodnych bez-
zw∏ocznie powiadamia w∏aÊciwego miejscowo dyrek-
tora urz´du morskiego albo dyrektora urz´du ˝eglugi
Êródlàdowej. 

Rozdzia∏ 3

Bezpieczeƒstwo wykonywania prac podwodnych

Art. 8. 1. Organizator prac podwodnych jest odpo-
wiedzialny za stan bezpieczeƒstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu prac podwodnych, a tak˝e jest
obowiàzany wyznaczyç kierownika prac podwodnych.
Pracami podwodnymi kieruje kierownik prac podwod-
nych.

2. Kierownik prac podwodnych jest obowiàzany:

1) przeprowadziç ocen´ ryzyka zawodowego w miej-
scu zamierzonego wykonywania prac podwod-
nych oraz poinformowaç osoby wykonujàce prace
podwodne o ryzyku zawodowym i zastosowanych
Êrodkach zmniejszajàcych ryzyko; 

2) opracowaç i stosowaç bezpieczne procedury prac
podwodnych;

3) stosowaç sprz´t nurkowy i wyposa˝enie bazy prac
podwodnych odpowiednie do rodzaju wykonywa-
nych prac; 

4) skierowaç do pracy pod powierzchnià wody nurka
o wymaganych uprawnieniach zawodowych i za-
pewniç jego asekuracj´ przez drugiego nurka b´-
dàcego w gotowoÊci do udzielenia w ka˝dej chwi-
li niezb´dnej pomocy;

5) zapewniç utrzymywanie w stanie sprawnoÊci tech-
nicznej sprz´tu nurkowego, urzàdzeƒ technicznych
i wyposa˝enia bazy prac podwodnych, w tym za-
pewniç sta∏à obs∏ug´ przez operatora systemów
nurkowych urzàdzeƒ doprowadzajàcych czynnik
oddechowy, je˝eli jest to konieczne ze wzgl´du na
rodzaj zastosowanego sprz´tu nurkowego;

6) prowadziç dziennik prac podwodnych;

7) dokonywaç w ksià˝eczce nurka zapisów o czasie
przebywania pod powierzchnià wody lub w wa-
runkach sztucznie wytworzonego podwy˝szonego
ciÊnienia atmosferycznego; 

8) zapewniç nurkowi opiek´ medycznà, a w przypad-
ku wystàpienia nag∏ej dekompresji zapewniç bez-
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zw∏oczne przetransportowanie nurka do miejsca,
gdzie b´dzie mo˝na udzieliç mu specjalistycznej
pomocy medycznej;

9) przygotowywaç i prowadziç prace podwodne
zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi w przepi-
sach dotyczàcych bezpieczeƒstwa i higieny pracy.

3. Dziennik prac podwodnych, o którym mowa
w ust. 2 pkt 6, wydaje, na wniosek organizatora prac
podwodnych, i rejestruje jego wydanie w∏aÊciwy miej-
scowo dyrektor urz´du morskiego albo dyrektor urz´-
du ˝eglugi Êródlàdowej.

4. Za wydanie dziennika prac podwodnych pobie-
ra si´ op∏at´ w wysokoÊci okreÊlonej w za∏àczniku;
op∏ata stanowi dochód bud˝etu paƒstwa.

5. Osoba wykonujàca prace podwodne jest obo-
wiàzana do wykonywania powierzonych jej czynnoÊci
w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeƒ-
stwa i higieny pracy oraz dostosowania si´ do wyda-
wanych w tym zakresie poleceƒ i wskazówek.

6. Minister Obrony Narodowej, majàc na wzgl´-
dzie specyfik´ prac podwodnych wykonywanych na
rzecz obronnoÊci, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
warunki bezpieczeƒstwa wykonywania prac podwod-
nych w jednostkach organizacyjnych podleg∏ych lub
nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
majàc na wzgl´dzie specyfik´ prac podwodnych wy-
konywanych na rzecz bezpieczeƒstwa i porzàdku pu-
blicznego, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki
bezpieczeƒstwa wykonywania prac podwodnych,
w tym dzia∏aƒ ratowniczych, szkoleƒ i çwiczeƒ, w jed-
nostkach organizacyjnych podleg∏ych lub nadzorowa-
nych przez ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trz-
nych.

Art. 9. 1. Obiekt zanurzalny mo˝e byç u˝ywany, je-
˝eli odpowiada wymaganiom bezpieczeƒstwa w za-
kresie:

1) budowy jego sta∏ych urzàdzeƒ i wyposa˝enia;

2) warunków sanitarnych oraz bezpieczeƒstwa i hi-
gieny pracy;

3) liczby i uprawnieƒ zawodowych osób, które mogà
w nim jednoczeÊnie przebywaç.

2. Obiekt zanurzalny i jego sta∏e urzàdzenia podle-
gajà nadzorowi technicznemu instytucji klasyfikacyj-
nej w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji
i remontów.

3. Spe∏nienie wymagaƒ, o których mowa w ust. 1
pkt 1, stwierdza instytucja klasyfikacyjna w dokumen-
cie klasyfikacyjnym, po dokonaniu przeglàdu.

4. Dokumentacja projektowa obiektu zanurzalnego
wymaga uzgodnienia z w∏aÊciwym paƒstwowym wo-
jewódzkim inspektorem sanitarnym. 

5. Spe∏nienie przez obiekt zanurzalny wymagaƒ
w zakresie warunków higienicznych i sanitarnych
stwierdza, w drodze decyzji, w∏aÊciwy paƒstwowy wo-
jewódzki inspektor sanitarny. 

Art. 10. 1. Obiekt zanurzalny podlega obowiàzkowi
zg∏oszenia do Dyrektora Urz´du Morskiego w Gdyni
w celu wydania przez niego certyfikatu bezpieczeƒ-
stwa konstrukcji i wyposa˝enia obiektu zanurzalnego. 

2. Certyfikat, o którym mowa w ust. 1, okreÊla do-
puszczalnà g∏´bokoÊç zanurzenia obiektu zanurzalne-
go oraz liczb´ i uprawnienia zawodowe osób, które
mogà w nim jednoczeÊnie przebywaç. 

3. Certyfikat, o którym mowa w ust. 1, traci wa˝-
noÊç po up∏ywie 12 miesi´cy od dnia wystawienia,
a przed∏u˝enie jego wa˝noÊci nast´puje na wniosek
organizatora prac podwodnych. 

4. Do wniosku o wydanie certyfikatu, o którym mo-
wa w ust. 1, za∏àcza si´:

1) dokument klasyfikacyjny wydany przez instytucj´
klasyfikacyjnà;

2) opini´ w∏aÊciwego paƒstwowego inspektora pracy
o dopuszczeniu obiektu zanurzalnego do eksplo-
atacji pod wzgl´dem wymagaƒ bezpieczeƒstwa
i higieny pracy;

3) decyzj´ paƒstwowego wojewódzkiego inspektora
sanitarnego o dopuszczeniu obiektu zanurzalnego
do eksploatacji pod wzgl´dem wymagaƒ higie-
nicznych i sanitarnych.

5. Za wydanie lub przed∏u˝enie wa˝noÊci certyfika-
tu, o którym mowa w ust. 1, pobiera si´ op∏at´ w wy-
sokoÊci okreÊlonej w za∏àczniku; op∏ata stanowi do-
chód bud˝etu paƒstwa.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mor-
skiej, kierujàc si´ koniecznoÊcià zapewnienia bezpie-
czeƒstwa i ochrony ˝ycia oraz zdrowia osób przeby-
wajàcych w obiekcie zanurzalnym, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:

1) wymagania w zakresie budowy obiektów zanurzal-
nych, ich sta∏ych urzàdzeƒ i wyposa˝enia albo
uzna za obowiàzujàce w tym zakresie wymagania
okreÊlone w przepisach technicznych instytucji
klasyfikacyjnej;

2) wzór certyfikatu, o którym mowa w ust. 1.

Art. 11. 1. Prace podwodne mo˝e wykonywaç nu-
rek posiadajàcy aktualne orzeczenie lekarza o braku
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przeciwwskazaƒ do wykonywania prac podwodnych.

2. Nurek podlega okresowym badaniom lekar-
skim, przeprowadzanym nie rzadziej ni˝ raz na 12 mie-
si´cy.

3. G∏´binowe i d∏ugotrwa∏e prace podwodne pro-
wadzi si´ pod nadzorem lekarza. 

4. Po ka˝dym przypadku wystàpienia objawów
choroby dekompresyjnej kieruje si´ nurka na kontrol-
ne badanie lekarskie w celu potwierdzenia braku prze-
ciwwskazaƒ do wykonywania prac podwodnych.

5. Koszty nadzoru medycznego, o którym mowa
w ust. 3 i 4, ponosi organizator prac podwodnych;
koszty badaƒ lekarskich, o których mowa w ust. 1 i 2,
ponosi organizator prac podwodnych, je˝eli zatrudnia
nurka na podstawie umowy o prac´. 

6. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, zgodnie
z aktualnym stanem wiedzy w tej dziedzinie, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) warunki zdrowotne, jakim powinien odpowiadaç
nurek;

2) tryb orzekania o braku przeciwwskazaƒ do wyko-
nywania prac podwodnych i przeprowadzania
okresowych badaƒ lekarskich; 

3) sposób sprawowania nadzoru medycznego nad
pracami podwodnymi; 

4) procedury dekompresji i kompresji;

5) wykaz minimalnego wyposa˝enia medycznego ba-
zy prac podwodnych;

6) wymagania kwalifikacyjne dla lekarzy, o których
mowa w ust. 1 i 3, oraz wzory i tryb wydawania
dokumentów potwierdzajàcych kwalifikacje me-
dyczne.

Art. 12. 1. Czas pozostawania nurka pod po-
wierzchnià wody przy wykonywaniu prac podwod-
nych na ma∏ych i Êrednich g∏´bokoÊciach nie mo˝e
jednorazowo przekroczyç 3 godzin, z zastrze˝eniem
ust. 2—4.

2. W przypadku wykonywania prac podwodnych,
o których mowa w ust. 1, przy temperaturze wody lub
powietrza ni˝szej ni˝ 4° C, czas pozostawania nurka
pod powierzchnià wody nie mo˝e przekroczyç jedno-
razowo 2 godzin.

3. Czas pozostawania nurka pod powierzchnià
wody, o którym mowa w ust. 1 i 2, mo˝e zostaç prze-
d∏u˝ony do 6 godzin, pod warunkiem zastosowania
systemu ogrzewania skafandra i czynnika oddecho-
wego.

4. W przypadku wykonywania prac podwodnych,
o których mowa w ust. 1, przy temperaturze wody
wy˝szej ni˝ 18° C, czas pozostawania nurka pod po-
wierzchnià wody nie mo˝e przekroczyç jednorazowo
6 godzin.

5. ¸àczny czas pozostawania nurka pod powierzch-
nià wody przy kilkukrotnych zanurzeniach w ciàgu do-
by nie mo˝e przekroczyç 6 godzin.

6. Po ka˝dym wynurzeniu na powierzchni´, pod-
czas którego stosowano procedur´ dekompresji, za-
pewnia si´ nurkowi co najmniej 2-godzinnà przerw´.

7. W przerwach pomi´dzy kolejnymi, nast´pujàcy-
mi bezpoÊrednio po sobie zanurzeniami, o których
mowa w ust. 6, nurek nie mo˝e pe∏niç funkcji nurka
asekurujàcego.

Art. 13. 1. Skierowanie nurka do wykonywania g∏´-
binowych prac podwodnych nast´puje tylko raz na
dob´, a kolejne skierowanie do tych prac jest dopusz-
czalne po 24-godzinnej przerwie.

2. Czas pozostawania nurka pod powierzchnià wo-
dy przy wykonywaniu g∏´binowych prac podwodnych
nie mo˝e przekroczyç 1,5 godziny, z zastrze˝eniem
ust. 3.

3. Czas pozostawania nurka pod powierzchnià wo-
dy, o którym mowa w ust. 2, mo˝e zostaç przed∏u˝ony
do 4 godzin, pod warunkiem zastosowania systemu
ogrzewania skafandra, czynnika oddechowego i dzwo-
nu nurkowego.

Art. 14. 1. Czas pracy nurka w trakcie wykonywa-
nia d∏ugotrwa∏ych prac podwodnych nie mo˝e prze-
kroczyç 8 godzin na dob´. 

2. Jednorazowy czas ciàg∏ego pozostawania nurka
w warunkach podwy˝szonego ciÊnienia przy wykony-
waniu d∏ugotrwa∏ych prac podwodnych nie mo˝e
przekroczyç 672 godzin.

3. Skierowanie nurka do ponownego wykonywa-
nia d∏ugotrwa∏ych prac podwodnych jest dopuszczal-
ne po przerwie równej okresowi pozostawania pod
wp∏ywem podwy˝szonego ciÊnienia w czasie wykony-
wania poprzednich d∏ugotrwa∏ych prac podwodnych.

Art. 15. 1. Je˝eli ∏àczny czas pozostawania pod po-
wierzchnià wody i w warunkach sztucznie wytworzo-
nego podwy˝szonego ciÊnienia atmosferycznego
przekracza w roku kalendarzowym 275 godzin, nurek
zatrudniony na podstawie umowy o prac´ nabywa
w danym roku prawo do dodatkowego, p∏atnego urlo-
pu wypoczynkowego w wymiarze jednego dnia urlo-
pu za ka˝de dodatkowe 24 godziny przebywania
w tych warunkach. 

2. Wymiar dodatkowego urlopu, o którym mowa
w ust. 1, nie mo˝e przekroczyç 14 dni w roku.
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Art. 16. Do czasów, o których mowa w art. 12—15,
wlicza si´ czas dekompresji okreÊlony w procedurze
prac podwodnych.

Art. 17. Nurek zatrudniony na podstawie umowy
o prac´ otrzymuje dodatek w wysokoÊci 50 % wyna-
grodzenia za ka˝dà godzin´ pracy:

1) przy wykonywaniu prac podwodnych w trudnych
warunkach;

2) przy wykonywaniu szczególnie niebezpiecznych
prac podwodnych.

Art. 18. W czasie wykonywania prac pod po-
wierzchnià wody organizator prac podwodnych za-
pewnia nurkowi bezp∏atne wy˝ywienie, o wartoÊci ka-
lorycznej nie mniejszej ni˝ 2 500 kcal dziennie.

Rozdzia∏ 4

Zawody zwiàzane z wykonywaniem 
prac podwodnych

Art. 19. 1. Prace podwodne wykonujà:

1) nurek III klasy;

2) nurek II klasy;

3) nurek I klasy;

4) nurek saturowany;

5) kierownik prac podwodnych II klasy;

6) kierownik prac podwodnych I klasy;

7) operator systemów nurkowych. 

2. Dyplom nurka III klasy uprawnia do samodziel-
nego wykonywania prac podwodnych na ma∏ych g∏´-
bokoÊciach oraz prac podwodnych na Êrednich g∏´bo-
koÊciach w asyÊcie nurka II lub I klasy.

3. Dyplom nurka II klasy uprawnia do samodziel-
nego wykonywania prac podwodnych na Êrednich
g∏´bokoÊciach oraz g∏´binowych prac podwodnych
w asyÊcie nurka I klasy.

4. Dyplom nurka I klasy uprawnia do samodzielne-
go wykonywania prac podwodnych, z wyjàtkiem d∏u-
gotrwa∏ych prac podwodnych. 

5. Dyplom nurka saturowanego uprawnia do sa-
modzielnego wykonywania wszystkich prac podwod-
nych.

6. Dyplom kierownika prac podwodnych II klasy
uprawnia do kierowania pracami podwodnymi, z wy-
jàtkiem d∏ugotrwa∏ych prac podwodnych. 

7. Dyplom kierownika prac podwodnych I klasy
uprawnia do kierowania bez ograniczeƒ wszystkimi
rodzajami prac podwodnych.

8. Âwiadectwo operatora systemów nurkowych
uprawnia do obs∏ugiwania zainstalowanych w bazie
prac podwodnych urzàdzeƒ i wyposa˝enia techniczne-
go.

Art. 20. 1. Warunkiem uzyskania dyplomów,
o których mowa w art. 19 ust. 2—7, i Êwiadectwa,
o którym mowa w art. 19 ust. 8, jest z∏o˝enie z wyni-
kiem pozytywnym egzaminu praktycznego i teore-
tycznego z zakresu wymaganej wiedzy i umiej´tnoÊci
oraz spe∏nienie przes∏anek okreÊlonych odpowiednio
w ust. 2—8.

2. Dyplom nurka III klasy mo˝e otrzymaç osoba po-
siadajàca:

1) ukoƒczone co najmniej 18 lat; 

2) co najmniej wykszta∏cenie Êrednie albo wykszta∏-
cenie zasadnicze zawodowe w zakresie zawodów
morskich albo ˝eglugi Êródlàdowej, budownictwa
wodnego lub zawodów mechanicznych lub elek-
trycznych;

3) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia dla nurków
III klasy.

3. Dyplom nurka II klasy mo˝e otrzymaç osoba po-
siadajàca:

1) dyplom nurka III klasy;

2) co najmniej dwuletnià praktyk´ zawodowà w cha-
rakterze nurka III klasy;

3) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia dla nurków
II klasy.

4. Dyplom nurka I klasy mo˝e otrzymaç osoba po-
siadajàca:

1) dyplom nurka II klasy;

2) co najmniej dwuletnià praktyk´ zawodowà w cha-
rakterze nurka II klasy;

3) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia dla nurków
I klasy.

5. Dyplom nurka saturowanego mo˝e otrzymaç
osoba posiadajàca:

1) dyplom nurka I klasy;
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2) co najmniej rocznà praktyk´ zawodowà w charak-
terze nurka I klasy; 

3) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia dla nurków
saturowanych.

6. Dyplom kierownika prac podwodnych II klasy
mo˝e otrzymaç osoba posiadajàca:

1) wykszta∏cenie wy˝sze albo Êrednie w zakresie za-
wodów morskich albo ˝eglugi Êródlàdowej, bu-
downictwa wodnego lub zawodów mechanicz-
nych lub elektrycznych;

2) dyplom nurka II klasy; 

3) rocznà praktyk´ zawodowà w charakterze nurka
II klasy; 

4) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia dla kierow-
ników prac podwodnych II klasy.

7. Dyplom kierownika prac podwodnych I klasy
mo˝e otrzymaç osoba posiadajàca:

1) wykszta∏cenie wy˝sze;

2) dyplom kierownika prac podwodnych II klasy;

3) trzyletnià praktyk´ zawodowà w charakterze kie-
rownika prac podwodnych II klasy;

4) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia dla kierow-
ników prac podwodnych I klasy. 

8. Âwiadectwo operatora systemów nurkowych
mo˝e otrzymaç osoba posiadajàca: 

1) wykszta∏cenie Êrednie;

2) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia dla operato-
rów systemów nurkowych.

Art. 21. 1. Praktyk´ nurka w zakresie wykonywania
prac podwodnych wpisuje si´ do ksià˝eczki nurka
z uwzgl´dnieniem informacji, o których mowa w art. 8
ust. 2 pkt 7. 

2. Za okres rocznej praktyki zawodowej nurka
uznaje si´ okres co najmniej 250 godzin ∏àcznego prze-
bywania nurka pod powierzchnià wody i w warunkach
sztucznie wytworzonego podwy˝szonego ciÊnienia at-
mosferycznego. 

3. Dokumentem potwierdzajàcym praktyk´ w za-
kresie wykonywania prac podwodnych w charakterze
kierownika prac podwodnych II klasy jest Êwiadectwo
pracy lub pisemne zaÊwiadczenie organizatora prac
podwodnych.

Art. 22. 1. Dyrektor Urz´du Morskiego w Gdyni, na
wniosek zainteresowanej osoby, wydaje odpowiedni
dyplom, Êwiadectwo i ksià˝eczk´ nurka. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, za∏àcza si´
zaÊwiadczenie oÊrodka szkoleniowego o ukoƒczeniu
wymaganego szkolenia oraz dokument potwierdzajà-
cy praktyk´ w zakresie wykonywania prac podwod-
nych.

3. Dyplomy nurka III, II i I klasy oraz nurka saturo-
wanego zachowujà wa˝noÊç przez okres 5 lat od dnia
ich wydania.

4. Dyrektor Urz´du Morskiego w Gdyni, na wnio-
sek zainteresowanej osoby, przed∏u˝a wa˝noÊç dyplo-
mu, o którym mowa w ust. 3, pod warunkiem udoku-
mentowania okresu co najmniej 250-godzinnej prakty-
ki w zakresie wykonywania prac podwodnych, uzyska-
nej w okresie 5 lat od dnia wydania dyplomu.

5. Do wniosku o wydanie dyplomu nurka albo
o przed∏u˝enie jego wa˝noÊci za∏àcza si´ kopi´ aktual-
nego orzeczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1.

6. Organ, o którym mowa w ust. 1, prowadzi re-
jestr wydanych dyplomów, Êwiadectw, ksià˝eczek nur-
ka oraz certyfikatów bezpieczeƒstwa konstrukcji i wy-
posa˝enia obiektu zanurzalnego.

7. Za wydanie dokumentów, o których mowa
w ust. 1, przed∏u˝enie wa˝noÊci dyplomów i wydanie
duplikatów pobiera si´ op∏aty w wysokoÊci okreÊlonej
w za∏àczniku; op∏aty stanowià dochód bud˝etu paƒ-
stwa.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mor-
skiej, kierujàc si´ specyfikà zawodów, o których mowa
w art. 19, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
wy tryb wydawania dyplomów, Êwiadectw, ksià˝eczek
nurka, o których mowa w ust. 1, oraz dziennika prac
podwodnych, a tak˝e wzory tych dokumentów.

Art. 23. 1. Obywatelom paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej, którzy nabyli w tych paƒstwach, poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do
wykonywania zawodów, o których mowa w art. 19,
uznaje si´ te kwalifikacje na zasadach okreÊlonych
w ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uzna-
wania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Eu-
ropejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów re-
gulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71,
poz. 655 oraz z 2003 r. Nr 190, poz. 1864).

2. Na wniosek osoby zainteresowanej, która posia-
da dokument potwierdzajàcy kwalifikacje p∏etwonur-
ka, wydany przez stowarzyszenia kultury fizycznej lub
inne stowarzyszenia, oraz wymaganà praktyk´ w za-
kresie wykonywania prac podwodnych, Dyrektor
Urz´du Morskiego w Gdyni mo˝e wydaç odpowiedni
dyplom lub Êwiadectwo potwierdzajàce kwalifikacje
do wykonywania zawodu albo uzale˝niç ich wydanie
od zdania przed komisjà uzupe∏niajàcego egzaminu
praktycznego lub teoretycznego. 

3. Dyrektor Urz´du Morskiego w Gdyni, z uwzgl´d-
nieniem przepisów wydanych na podstawie ust. 6 i 7,
na wniosek osoby zainteresowanej posiadajàcej doku-
menty kwalifikacyjne uprawniajàce do wykonywania
prac podwodnych, wydane przez jednostki organiza-
cyjne podleg∏e lub nadzorowane przez Ministra Obro-
ny Narodowej (kwalifikacje wojskowe) albo ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych, wydaje odpo-
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wiedni dyplom, ksià˝eczk´ nurka lub Êwiadectwo po-
twierdzajàce uprawnienia do wykonywania zawodu,
pod warunkiem udokumentowania okresu co naj-
mniej 250-godzinnej praktyki w zakresie wykonywania
prac podwodnych, uzyskanej w okresie 5 lat od dnia
wydania dokumentu.

4. Do osób, o których mowa w ust. 3, niespe∏niajà-
cych wymagaƒ dotyczàcych praktyki w zakresie wyko-
nywania prac podwodnych, stosuje si´ odpowiednio
przepisy ust. 2.

5. Za uznanie kwalifikacji lub potwierdzenie kwali-
fikacji do wykonywania zawodów, o których mowa
w ust. 1—3, pobiera si´ op∏aty w wysokoÊci okreÊlonej
w za∏àczniku; op∏aty stanowià dochód bud˝etu paƒ-
stwa.

6. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki mor-
skiej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, kwalifikacje
wojskowe osób uprawnionych do wykonywania prac
podwodnych odpowiadajàce kwalifikacjom do wyko-
nywania zawodów, o których mowa w art. 19, kierujàc
si´ zakresem programu szkoleƒ.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw go-
spodarki morskiej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
kwalifikacje osób uprawnionych do wykonywania
prac podwodnych, które uzyska∏y uprawnienia w jed-
nostkach organizacyjnych podleg∏ych lub nadzorowa-
nych przez ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trz-
nych, odpowiadajàce kwalifikacjom do wykonywania
zawodów, o których mowa w art. 19, kierujàc si´ za-
kresem programu szkoleƒ.

Art. 24. 1. Szkolenia w zakresie wykonywania za-
wodów, o których mowa w art. 19, prowadzà oÊrodki
szkoleniowe uznane w drodze decyzji Dyrektora Urz´-
du Morskiego w Gdyni. 

2. Decyzj´, o której mowa w ust. 1, wydaje si´ na
okres 24 miesi´cy, na wniosek oÊrodka szkoleniowe-
go, po przeprowadzeniu kontroli i oceny tych szkoleƒ
oraz przedstawieniu certyfikatu, o którym mowa
w art. 4 ust. 1.

3. Za przeprowadzenie kontroli i oceny szkoleƒ
prowadzonych przez oÊrodek szkoleniowy lub rozsze-
rzenie ich zakresu pobiera si´ op∏at´ w wysokoÊci
okreÊlonej w za∏àczniku.

4. Osobie, która ukoƒczy∏a szkolenie, oÊrodek
szkoleniowy wydaje zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szko-
lenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2—8. 

Art. 25. 1. Egzaminy, o których mowa w art. 20
ust. 1 i art. 23 ust. 2, przeprowadza Komisja Kwalifika-
cyjna dla Nurków, dzia∏ajàca przy Dyrektorze Urz´du
Morskiego w Gdyni, zwana dalej „komisjà”.

2. Przewodniczàcego komisji powo∏uje na okres
3 lat i odwo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw gospo-
darki morskiej, na wniosek Dyrektora Urz´du Morskie-
go w Gdyni.

3. Zast´pc´ przewodniczàcego, sekretarza i pozo-
sta∏ych cz∏onków komisji powo∏uje, spoÊród osób po-
siadajàcych kwalifikacje zawodowe zwiàzane z wyko-
nywaniem prac podwodnych, i odwo∏uje Dyrektor
Urz´du Morskiego w Gdyni, na wniosek przewodni-
czàcego komisji. 

4. Do zadaƒ komisji nale˝y:

1) rozpatrywanie wniosków osób ubiegajàcych si´
o uzyskanie dyplomów lub Êwiadectw i weryfiko-
wanie za∏àczonych do wniosków dokumentów po-
twierdzajàcych wykszta∏cenie, praktyk´ zawodowà
i ukoƒczenie wymaganych szkoleƒ;

2) przeprowadzanie egzaminów praktycznych i teore-
tycznych z zakresu wymaganej wiedzy i umiej´t-
noÊci;

3) opiniowanie opracowanych przez oÊrodki szkole-
niowe szczegó∏owych programów i metod szkole-
nia w zakresie wykonywania prac podwodnych
oraz nadzorowanie przebiegu tych szkoleƒ;

4) nadzorowanie przebiegu szkoleƒ zwiàzanych
z wprowadzaniem nowych technologii prac pod-
wodnych, procedur, sprz´tu nurkowego i wyposa-
˝enia; 

5) opracowywanie zaleceƒ z zakresu bezpieczeƒstwa
wykonywania prac podwodnych;

6) ustalanie, na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki morskiej, paƒstwowego inspek-
tora pracy lub prokuratora, przyczyn i okolicznoÊci
wypadków powsta∏ych przy wykonywaniu prac
podwodnych.

Art. 26. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
morskiej, majàc na uwadze specyfik´ zawodów, o któ-
rych mowa w art. 19, i uwzgl´dniajàc aktualny stan
wiedzy w tej dziedzinie, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia:

1) tryb i kryteria uznawania szkoleƒ prowadzonych
przez oÊrodek szkoleniowy, cofania uznania oraz
przeprowadzania kontroli i oceny tych szkoleƒ;

2) ramowe programy szkoleƒ i wymagaƒ egzamina-
cyjnych;

3) tryb, sposób i terminy przeprowadzania egzami-
nów przez komisj´;

4) kryteria przyznawania uprawnieƒ do wykonywania
zawodu osobom, o których mowa w art. 23 ust. 2;

5) kryteria, którym powinni odpowiadaç kandydaci
na przewodniczàcego, zast´pc´ przewodniczàce-
go, sekretarza i cz∏onków komisji. 

Art. 27. 1. Za przeprowadzenie egzaminu pobiera
si´ op∏aty w wysokoÊci okreÊlonej w za∏àczniku.

2. Ârodki finansowe uzyskane z op∏at, o których
mowa w ust. 1 oraz w art. 24 ust. 3, gromadzi si´ na
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wyodr´bnionym rachunku Êrodków specjalnych Urz´-
du Morskiego w Gdyni, utworzonym w trybie okreÊlo-
nym w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z póên.
zm.1)), z przeznaczeniem na finansowanie funkcjono-
wania komisji i na wynagrodzenia jej cz∏onków.

3. Za przeprowadzenie egzaminu i kontrol´ oraz
ocen´ szkoleƒ prowadzonych przez oÊrodek szkolenio-
wy cz∏onkom komisji oraz obs∏udze administracyjnej
egzaminu przys∏uguje wynagrodzenie w wysokoÊci
okreÊlonej w za∏àczniku. 

Art. 28. 1. Minister Obrony Narodowej, majàc na
uwadze specyfik´ zawodów i prac podwodnych pro-
wadzonych w jednostkach organizacyjnych podle-
g∏ych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Na-
rodowej, a tak˝e aktualny stan wiedzy w tej dziedzinie,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) tryb i kryteria nabywania kwalifikacji wojskowych
uprawniajàcych do wykonywania prac podwod-
nych;

2) wzory dokumentów potwierdzajàcych nabycie
kwalifikacji, o których mowa w pkt 1, a tak˝e in-
nych dokumentów zwiàzanych z wykonywaniem
prac podwodnych;

3) sposób ustalania okolicznoÊci wypadków z udzia-
∏em nurków w jednostkach organizacyjnych pod-
leg∏ych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony
Narodowej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, ma-
jàc na uwadze specyfik´ zawodów i prac podwodnych
prowadzonych w jednostkach organizacyjnych podle-
g∏ych lub nadzorowanych przez ministra w∏aÊciwego
do spraw wewn´trznych, a tak˝e aktualny stan wiedzy
w tej dziedzinie, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) tryb i kryteria nabywania kwalifikacji uprawniajà-
cych do wykonywania prac podwodnych;

2) wzory dokumentów potwierdzajàcych nabycie
kwalifikacji, o których mowa w pkt 1, a tak˝e wzo-
ry innych dokumentów zwiàzanych z wykonywa-
niem prac podwodnych;

3) sposób ustalania okolicznoÊci wypadków z udzia-
∏em nurków w jednostkach organizacyjnych pod-
leg∏ych lub nadzorowanych przez ministra w∏aÊci-
wego do spraw wewn´trznych.

Art. 29. Do post´powania w sprawach uznawania
i potwierdzania kwalifikacji, wydawania dyplomów,
Êwiadectw, certyfikatów bezpieczeƒstwa konstrukcji
i wyposa˝enia obiektu zanurzalnego oraz uznawania
szkoleƒ prowadzonych przez oÊrodki szkoleniowe,
o których mowa w art. 24, stosuje si´ przepisy ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´powania ad-

ministracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z póên. zm.2)).

Rozdzia∏ 5

Przepisy karne

Art. 30. 1. Kto:

1) organizuje prace podwodne, nie posiadajàc certy-
fikatu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i art. 10 ust. 1,

2) powierza wykonywanie prac podwodnych oso-
bom nieposiadajàcym wymaganych uprawnieƒ
zawodowych,

3) Êwiadczy bez zezwolenia us∏ugi w zakresie prac
podwodnych 

— podlega karze grzywny albo karze ograniczenia
wolnoÊci, albo obu tym karom ∏àcznie.

2. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa
w ust. 1, nast´puje w trybie przepisów ustawy z dnia
24 sierpnia 2001 r. — Kodeks post´powania w spra-
wach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148 oraz
z 2003 r. Nr 109, poz. 1031).

Rozdzia∏ 6

Przepisy zmieniajàce, dostosowujàce i koƒcowe

Art. 31. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o bez-
pieczeƒstwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 oraz
z 2002 r. Nr 240, poz. 2060) w za∏àczniku wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w cz´Êci II „Op∏aty za wystawianie dokumentów
kwalifikacyjnych i ˝eglarskich” w ust. 3 skreÊla si´
wyrazy „3.2 Ksià˝eczka nurka 20 j.t.”;

2) w cz´Êci III „Op∏aty za egzamin i zasady wynagra-
dzania cz∏onków komisji egzaminacyjnej” uchyla
si´ ust. 6. 

Art. 32. Dokumenty potwierdzajàce uprawnienia
do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 19,
oraz ksià˝eczki nurka wydane przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy zachowujà wa˝noÊç do czasu ich wy-
miany, jednak nie d∏u˝ej ni˝ przez okres 5 lat od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 33. Przepisy art. 4, a tak˝e przepisy art. 6
ust. 4, art. 24 ust. 2 i art. 30 ust. 1 pkt 1 w zakresie do-
tyczàcym certyfikatu potwierdzajàcego spe∏nianie wy-
magaƒ systemu zarzàdzania bezpieczeƒstwem i higie-
nà pracy stosuje si´ po up∏ywie 18 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy. 

Art. 34. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 6 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65,
poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189,
poz. 1851.

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660.



1.    Op∏aty za wydanie dokumentów

1.1. Za certyfikat bezpieczeƒstwa konstrukcji i wyposa˝enia obiektu zanurzalnego 200 j.t.

1.2. Za przed∏u˝enie wa˝noÊci certyfikatu bezpieczeƒstwa konstrukcji i wyposa˝enia obiektu 
zanurzalnego 50 j.t.

1.3. Za wydanie duplikatu certyfikatu bezpieczeƒstwa konstrukcji i wyposa˝enia obiektu zanurzalnego 25 j.t.

1.4. Za wydanie zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich 
lub Êródlàdowych drogach wodnych 200 j.t.

1.5. Za kontrol´, ocen´ i uznanie szkolenia prowadzonego przez oÊrodek szkoleniowy 1 350 j.t.

1.6. Za rozszerzenie dzia∏alnoÊci szkoleniowej oÊrodka szkoleniowego 650 j.t.

2.    Op∏aty za wydanie dyplomów, Êwiadectwa, ksià˝eczki nurka

2.1. Dyplom nurka III i II klasy 30 j.t.

2.2. Dyplom nurka I klasy oraz nurka saturowanego 50 j.t.

2.3. Dyplom kierownika prac podwodnych II i I klasy 50 j.t.

2.4. Âwiadectwo operatora systemów nurkowych 30 j.t.

2.5. Uznanie kwalifikacji uzyskanych w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej 200 j.t.

2.6. Potwierdzenie kwalifikacji p∏etwonurka do wykonywania zawodu nurka 100 j.t.

2.7. Za wydanie ksià˝eczki nurka 20 j.t.

2.8. Za wydanie dziennika prac podwodnych 10 j.t.

3.    Za wydanie duplikatów dokumentów wymienionych w poz. 2.1—2.8 op∏at´ podwy˝sza si´ o 50 % op∏aty
podstawowej za ten dokument. 

4.    Za przeprowadzenie egzaminu przed Komisjà Kwalifikacyjnà dla Nurków

4.1. Na stopieƒ nurka III i nurka II klasy 180 j.t.

4.2. Na stopieƒ nurka I klasy i nurka saturowanego 300 j.t.

4.3. Na stopieƒ kierownika prac podwodnych II i I klasy 250 j.t.

4.4. Na stopieƒ operatora systemów nurkowych 150 j.t.

5.    Za egzamin poprawkowy pobiera si´ op∏at´ w wysokoÊci 50 % op∏at okreÊlonych w poz. 4.1 — 4.4.

6.    Wynagrodzenia cz∏onków Komisji Kwalifikacyjnej dla Nurków za przeprowadzenie egzaminu (od osoby eg-
zaminowanej)

6.1. Przewodniczàcy komisji 35 j.t.

6.2. Zast´pca przewodniczàcego komisji 25 j.t.

6.3. Sekretarz komisji 20 j.t.

6.4. Cz∏onek komisji 22 j.t.

6.5. Obs∏uga administracyjna egzaminu 7 j.t.

7.    Wynagrodzenie Komisji Kwalifikacyjnej dla Nurków za przeprowadzenie kontroli i oceny oÊrodka szkole-
niowego

7.1. Przewodniczàcy komisji 300 j.t.

7.2. Cz∏onek komisji 250 j.t.

Jednostka taryfowa (j.t.)

WartoÊç z∏otowà jednostki taryfowej stanowi równowartoÊç 0,2 SDR — Specjalnych Praw Ciàgnienia (jednost-
ki rozrachunkowej Mi´dzynarodowego Funduszu Walutowego) liczona wed∏ug Êredniego kursu walutowego
z poprzedniego tygodnia, podanego w tabelach kursowych Narodowego Banku Polskiego, zgodnie z art. 17
ust. 4 pkt 2 i art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140,
poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8,
poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r.
Nr 65, poz. 594 i Nr 137, poz. 1303).
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Za∏àcznik do ustawy z dnia 17 paêdziernika
2003 r. (poz. 1936)

OP¸ATY ZA WYDAWANIE DOKUMENTÓW I PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW


