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Na podstawie art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 17 paê-
dziernika 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych
(Dz. U. Nr 199, poz. 1936) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla kwalifikacje osób
uprawnionych do wykonywania prac podwodnych,
które uzyska∏y uprawnienia w jednostkach organiza-
cyjnych podleg∏ych lub nadzorowanych przez ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych, zwane dalej
„kwalifikacjami s∏u˝bowymi”, odpowiadajàce kwalifi-
kacjom do wykonywania zawodów, o których mowa
w art. 19 ustawy z dnia 17 paêdziernika 2003 r. o wyko-
nywaniu prac podwodnych.

§ 2. Kwalifikacje s∏u˝bowe potwierdzone w Ksià˝ce
nurka, o której mowa w rozporzàdzeniu Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 25 maja 2004 r.
w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednost-
kach organizacyjnych podleg∏ych lub nadzorowanych
przez ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych
(Dz. U. Nr 138, poz. 1468), dokumentujà uzyskanie kwa-
lifikacji m∏odszego nurka, nurka lub nurka instruktora
i odbycie przeszkoleƒ we w∏aÊciwej s∏u˝bie podleg∏ej
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych oraz
stanowià podstaw´ do uzyskania odpowiedniego dy-
plomu nurka lub kierownika prac podwodnych.

§ 3. 1. Kwalifikacje s∏u˝bowe m∏odszego nurka od-
powiadajà kwalifikacjom wymaganym do wykonywa-
nia zawodu nurka III klasy w zakresie samodzielnego
wykonywania prac podwodnych na ma∏ych g∏´boko-

Êciach, a po odbyciu dodatkowych szkoleƒ w oparciu
o programy uwzgl´dniajàce pragmatyk´ s∏u˝bowà od-
powiadajà kwalifikacjom do wykonywania prac pod-
wodnych na Êrednich g∏´bokoÊciach w asyÊcie nur-
ka II lub I klasy. 

2. Kwalifikacje s∏u˝bowe nurka odpowiadajà kwa-
lifikacjom wymaganym do wykonywania zawodu nur-
ka III klasy w pe∏nym zakresie, a po odbyciu dodatko-
wych szkoleƒ w oparciu o programy uwzgl´dniajàce
pragmatyk´ s∏u˝bowà odpowiadajà kwalifikacjom do
wykonywania zawodu nurka II klasy. 

3. Kwalifikacje s∏u˝bowe nurka instruktora odpo-
wiadajà kwalifikacjom wymaganym do wykonywania
zawodu nurka I klasy. 

§ 4. Osoby posiadajàce kwalifikacje s∏u˝bowe nur-
ka i nurka instruktora oraz pe∏niàce funkcj´ kierujàce-
go pracami podwodnymi w zakresie posiadanych
uprawnieƒ, potwierdzonych w Ksià˝ce nurka, spe∏nia-
jà wymagania niezb´dne do uzyskania kwalifikacji do
wykonywania zawodu kierownika prac podwodnych
II klasy. 

§ 5. Osoba obs∏ugujàca urzàdzenia i wyposa˝enie
techniczne wykorzystywane do prac podwodnych, po-
siadajàca kwalifikacje s∏u˝bowe potwierdzone za-
Êwiadczeniem o ukoƒczeniu szkolenia w tym zakresie,
spe∏nia wymagania niezb´dne do uzyskania kwalifika-
cji do wykonywania zawodu operatora systemów nur-
kowych. 

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
R. Kalisz

1469
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 25 maja 2004 r.

w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyska∏y uprawnienia
w jednostkach organizacyjnych podleg∏ych lub nadzorowanych przez ministra w∏aÊciwego 

do spraw wewn´trznych

————————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Ra-
dy Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz. 1128).

1470
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 27 maja 2004 r.

w sprawie dop∏aty do wypoczynku przys∏ugujàcej funkcjonariuszom Biura Ochrony Rzàdu
oraz cz∏onkom ich rodzin

1 Na podstawie art. 65 ust. 7 ustawy z dnia 16 mar-
ca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27,

poz. 298, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na podsta-

wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia-
∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz. 1128).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153,
poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 451, Nr 90, poz. 844, Nr 166, poz. 1609, Nr 199, poz. 1939 i Nr 210, poz. 2036.


