
Priorytet 3

Dzia∏anie 3.1:

— koszty doradztwa i us∏ug zewn´trznych

— koszty zakupu, opracowania, druku, powielania,
publikacji i dystrybucji materia∏ów informacyjnych
i promocyjnych

— koszty uruchomienia i utrzymania infolinii

— koszty realizacji i uczestnictwa w programach i au-
dycjach telewizyjnych i radiowych

— wynagrodzenia ekspertów i znanych osobistoÊci
˝ycia publicznego bioràcych udzia∏ w promocji

— koszty realizacji dzia∏aƒ promocyjno-informacyj-
nych

— koszty przygotowania strategii, promocji i informa-
cji na temat Podstaw Wsparcia Wspólnoty i fundu-
szy strukturalnych

— koszty kampanii promujàcych Podstawy Wsparcia
Wspólnoty i operacje funduszy strukturalnych

— koszty przeprowadzenia badaƒ opinii publicznej

— koszty przejazdów

— koszty delegacji

— koszty organizacji spotkaƒ

Dzia∏anie 3.2:

— koszty zaprojektowania i budowy portalu interneto-
wego

— koszty bie˝àcego uaktualniania informacji

— koszty modyfikacji i rozwoju portalu internetowego

— koszty hostingu i utrzymania domen

— koszty bie˝àcej obs∏ugi portalu internetowego

— koszty promocji portalu internetowego

— koszty nabycia praw autorskich

Dzia∏anie 3.3:

— koszty wynaj´cia sal, sprz´tu multimedialnego i na-
g∏oÊnienia

— koszty organizacji spotkaƒ

— koszty t∏umaczeƒ

— koszty zakupu, opracowania, druku, powielania,
publikacji i dystrybucji materia∏ów informacyjnych
i promocyjnych

— koszty prezentacji przyk∏adów najlepszych praktyk
i najlepszych projektów

— koszty zakupu materia∏ów biurowych i eksploata-
cyjnych

— koszty komunikacji i wymiany informacji

— koszty oddelegowania

— koszty przejazdów

— koszty zakwaterowania

— koszty wy˝ywienia

— koszty delegacji
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 lipca 2005 r.

w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podleg∏ych lub nadzorowanych
przez Ministra Obrony Narodowej

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 paê-
dziernika 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych
(Dz. U. Nr 199, poz. 1936, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703
oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

Rozdzia∏ 1

Przepis ogólny

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

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

2) wzory dokumentów potwierdzajàcych nabycie
kwalifikacji wojskowych uprawniajàcych do wyko-
nywania prac podwodnych, a tak˝e innych doku-

mentów zwiàzanych z wykonywaniem prac pod-
wodnych; 

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

Rozdzia∏ 2

Tryb i kryteria nabywania kwalifikacji wojskowych
uprawniajàcych do wykonywania prac podwodnych

§ 2. Kwalifikacje wojskowe m∏odszego nurka naby-
wa osoba posiadajàca:

1) pozytywny wynik testu wydolnoÊci psychofizycz-
nej organizmu;



2) wa˝ne orzeczenie w∏aÊciwej wojskowej komisji le-
karskiej o zdolnoÊci do pe∏nienia s∏u˝by w charak-
terze nurka lub p∏etwonurka;

3) ukoƒczony kurs m∏odszego nurka w zakresie prac
podwodnych i dzia∏aƒ obrony przeciwawaryjnej
z u˝yciem:

a) autonomicznego i przewodowego sprz´tu nur-
kowego zasilanego powietrzem na g∏´boko-
Êciach do 20 metrów, w tym zaliczenie 30 godzin
pobytu pod wodà na tych g∏´bokoÊciach, z czego
15 godzin w sprz´cie autonomicznym i 15 godzin
w sprz´cie przewodowym, oraz dwa zanurzenia
na g∏´bokoÊciach wi´kszych ni˝ 20 metrów,

b) urzàdzeƒ technicznych i narz´dzi do prac pod-
wodnych i dzia∏aƒ obrony przeciwawaryjnej;

4) zaliczony z wynikiem pozytywnym kurs fizjopato-
logii nurkowania i pierwszej pomocy przedme-
dycznej.

§ 3. Kwalifikacje wojskowe nurka bojowego naby-
wa osoba posiadajàca:

1) pozytywny wynik testu wydolnoÊci psychofizycz-
nej organizmu;

2) kwalifikacje m∏odszego nurka;

3) rocznà praktyk´ zawodowà w charakterze m∏od-
szego nurka, w tym 60 godzin ∏àcznego pobytu
pod powierzchnià wody;

4) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia specjali-
stycznego w zakresie wykonywania prac podwod-
nych i dzia∏aƒ bojowych z u˝yciem:

a) autonomicznego i przewodowego sprz´tu nur-
kowego zasilanego powietrzem na g∏´boko-
Êciach do 50 metrów, w tym zaliczenie 10 go-
dzin pobytu pod wodà na tych g∏´bokoÊciach
oraz pi´ciu zanurzeƒ na g∏´bokoÊciach wi´k-
szych ni˝ 50 metrów,

b) autonomicznego sprz´tu nurkowego zasilanego
tlenem na g∏´bokoÊciach do 7 metrów, w tym
zaliczenie 15 godzin pobytu pod wodà na tych
g∏´bokoÊciach,

c) autonomicznego sprz´tu nurkowego zasilanego
mieszaninami oddechowymi na g∏´bokoÊciach
do 50 metrów, w tym zaliczenie 15 godzin poby-
tu pod wodà na tych g∏´bokoÊciach,

d) materia∏ów wybuchowych, w tym zaliczenie
pi´ciu nurkowaƒ z u˝yciem materia∏ów wybu-
chowych pod wodà;

5) zaliczony z wynikiem pozytywnym kurs fizjopato-
logii nurkowania i pierwszej pomocy przedme-
dycznej.

§ 4. Kwalifikacje wojskowe nurka minera nabywa
osoba posiadajàca:

1) pozytywny wynik testu wydolnoÊci psychofizycz-
nej organizmu;

2) kwalifikacje m∏odszego nurka;

3) rocznà praktyk´ zawodowà w charakterze m∏od-
szego nurka, w tym 60 godzin ∏àcznego pobytu
pod powierzchnià wody;

4) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia specjali-
stycznego w zakresie wykonywania prac podwod-
nych i dzia∏aƒ minerskich z u˝yciem:

a) autonomicznego i przewodowego sprz´tu nur-
kowego zasilanego powietrzem na g∏´boko-
Êciach do 50 metrów, w tym zaliczenie 10 go-
dzin pobytu pod wodà na tych g∏´bokoÊciach
oraz pi´ciu zanurzeƒ na g∏´bokoÊciach wi´k-
szych ni˝ 50 metrów,

b) autonomicznego sprz´tu nurkowego zasilanego
mieszaninami oddechowymi na g∏´bokoÊciach
do 50 metrów, w tym zaliczenie 15 godzin poby-
tu pod wodà na tych g∏´bokoÊciach,

c) materia∏ów wybuchowych, w tym zaliczenie
pi´ciu nurkowaƒ z u˝yciem materia∏ów wybu-
chowych w ramach poszukiwania, niszczenia
i usuwania spod wody niebezpiecznych ∏adun-
ków wybuchowych pochodzenia wojskowego;

5) zaliczony z wynikiem pozytywnym kurs fizjopato-
logii nurkowania i pierwszej pomocy przedme-
dycznej.

§ 5. Kwalifikacje wojskowe nurka in˝ynierii naby-
wa osoba posiadajàca:

1) pozytywny wynik testu wydolnoÊci psychofizycz-
nej organizmu;

2) kwalifikacje m∏odszego nurka;

3) rocznà praktyk´ zawodowà w charakterze m∏od-
szego nurka, w tym 60 godzin ∏àcznego pobytu
pod powierzchnià wody;

4) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia specjali-
stycznego w zakresie wykonywania prac podwod-
nych i dzia∏aƒ in˝ynieryjnych z u˝yciem:

a) autonomicznego i przewodowego sprz´tu nur-
kowego zasilanego powietrzem na g∏´boko-
Êciach do 50 metrów, w tym zaliczenie 10 go-
dzin pobytu pod wodà na tych g∏´bokoÊciach
oraz pi´ciu zanurzeƒ na g∏´bokoÊciach wi´k-
szych ni˝ 50 metrów,

b) materia∏ów wybuchowych, w tym zaliczenie
pi´ciu nurkowaƒ z u˝yciem materia∏ów wybu-
chowych w ramach poszukiwania, niszczenia
i usuwania spod wody niebezpiecznych ∏adun-
ków wybuchowych pochodzenia wojskowego;

5) zaliczony z wynikiem pozytywnym kurs fizjopato-
logii nurkowania i pierwszej pomocy przedme-
dycznej.

§ 6. Kwalifikacje wojskowe nurka ratownictwa na-
bywa osoba posiadajàca:

1) pozytywny wynik testu wydolnoÊci psychofizycz-
nej organizmu;
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2) kwalifikacje m∏odszego nurka;

3) rocznà praktyk´ zawodowà w charakterze m∏od-
szego nurka, w tym 60 godzin ∏àcznego pobytu
pod powierzchnià wody;

4) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia specjali-
stycznego w zakresie wykonywania prac podwod-
nych i dzia∏aƒ ratowniczych z u˝yciem:

a) autonomicznego i przewodowego sprz´tu nur-
kowego zasilanego powietrzem na g∏´boko-
Êciach do 50 metrów, w tym zaliczenie 10 go-
dzin pobytu pod wodà oraz pi´ciu zanurzeƒ
przy kad∏ubie okr´tu podwodnego na tych g∏´-
bokoÊciach,

b) przewodowego sprz´tu nurkowego zasilanego
z dzwonu nurkowego do g∏´bokoÊci 60 metrów,
w tym zaliczenie 5 godzin pobytu pod wodà na
g∏´bokoÊciach od 50 do 60 metrów oraz dwóch
zanurzeƒ przy kad∏ubie okr´tu podwodnego;

5) zaliczony z wynikiem pozytywnym kurs fizjopato-
logii nurkowania i pierwszej pomocy przedme-
dycznej.

§ 7. Kwalifikacje wojskowe starszego nurka bojo-
wego nabywa osoba posiadajàca:

1) pozytywny wynik testu wydolnoÊci psychofizycz-
nej organizmu;

2) kwalifikacje nurka bojowego;

3) dwuletnià praktyk´ zawodowà w charakterze nur-
ka bojowego, w tym 40 godzin ∏àcznego pobytu
pod powierzchnià wody z u˝yciem autonomiczne-
go sprz´tu nurkowego zasilanego tlenem i miesza-
ninami oddechowymi oraz zaliczenie dziesi´ciu
nurkowaƒ z u˝yciem materia∏ów wybuchowych
pod wodà;

4) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia specjali-
stycznego w zakresie wykonywania prac podwod-
nych i dzia∏aƒ bojowych z u˝yciem:

a) autonomicznego sprz´tu nurkowego zasilanego
tlenem na g∏´bokoÊciach do 15 metrów, w tym
zaliczenie 5 godzin pobytu pod wodà na tych
g∏´bokoÊciach,

b) autonomicznego sprz´tu nurkowego zasilanego
mieszaninami oddechowymi na g∏´bokoÊciach
do 80 metrów, w tym zaliczenie 5 godzin poby-
tu pod wodà na tych g∏´bokoÊciach,

c) materia∏ów wybuchowych, w tym zaliczenie
pi´ciu nurkowaƒ z u˝yciem materia∏ów wybu-
chowych pod wodà;

5) zaliczony z wynikiem pozytywnym kurs fizjopato-
logii nurkowania i pierwszej pomocy przedme-
dycznej.

§ 8. Kwalifikacje wojskowe starszego nurka mine-
ra nabywa osoba posiadajàca:

1) pozytywny wynik testu wydolnoÊci psychofizycz-
nej organizmu;

2) kwalifikacje nurka minera;

3) dwuletnià praktyk´ zawodowà w charakterze nur-
ka minera, w tym 40 godzin ∏àcznego pobytu pod
powierzchnià wody z u˝yciem autonomicznego
sprz´tu nurkowego zasilanego mieszaninami od-
dechowymi oraz zaliczenie dziesi´ciu nurkowaƒ
z u˝yciem materia∏ów wybuchowych w ramach
poszukiwania, niszczenia i usuwania spod wody
niebezpiecznych ∏adunków wybuchowych pocho-
dzenia wojskowego;

4) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia specjali-
stycznego w zakresie wykonywania prac podwod-
nych i dzia∏aƒ minerskich z u˝yciem:

a) autonomicznego sprz´tu nurkowego zasilanego
mieszaninami oddechowymi na g∏´bokoÊciach
do 80 metrów, w tym zaliczenie 5 godzin poby-
tu pod wodà na tych g∏´bokoÊciach,

b) materia∏ów wybuchowych, w tym zaliczenie
pi´ciu nurkowaƒ z u˝yciem materia∏ów wybu-
chowych w ramach poszukiwania, niszczenia
i usuwania spod wody niebezpiecznych ∏adun-
ków wybuchowych pochodzenia wojskowego
i nieznanego;

5) zaliczony z wynikiem pozytywnym kurs fizjopato-
logii nurkowania i pierwszej pomocy przedme-
dycznej.

§ 9. Kwalifikacje wojskowe starszego nurka in˝y-
nierii nabywa osoba posiadajàca:

1) pozytywny wynik testu wydolnoÊci psychofizycz-
nej organizmu;

2) kwalifikacje nurka in˝ynierii;

3) dwuletnià praktyk´ zawodowà w charakterze nur-
ka in˝ynierii, w tym 55 godzin ∏àcznego pobytu
pod powierzchnià wody z u˝yciem autonomicz-
nych aparatów nurkowych i przewodowego sprz´-
tu nurkowego zasilanego powietrzem oraz zalicze-
nie dziesi´ciu nurkowaƒ z u˝yciem materia∏ów wy-
buchowych w ramach poszukiwania, niszczenia
i usuwania spod wody niebezpiecznych ∏adunków
wybuchowych pochodzenia wojskowego;

4) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia specjali-
stycznego w zakresie wykonywania prac podwod-
nych i dzia∏aƒ in˝ynieryjnych z u˝yciem:

a) autonomicznego i przewodowego sprz´tu nur-
kowego zasilanego powietrzem na g∏´boko-
Êciach do 50 metrów, w tym zaliczenie 5 godzin
pobytu pod wodà na tych g∏´bokoÊciach,

b) materia∏ów wybuchowych, w tym zaliczenie
pi´ciu nurkowaƒ z u˝yciem materia∏ów wybu-
chowych w ramach poszukiwania, niszczenia
i usuwania spod wody niebezpiecznych ∏adun-
ków wybuchowych pochodzenia wojskowego
i nieznanego;

5) zaliczony z wynikiem pozytywnym kurs fizjopato-
logii nurkowania i pierwszej pomocy przedme-
dycznej.
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§ 10. Kwalifikacje wojskowe starszego nurka ra-
townictwa nabywa osoba posiadajàca:

1) pozytywny wynik testu wydolnoÊci psychofizycz-
nej organizmu;

2) kwalifikacje nurka ratownictwa;

3) dwuletnià praktyk´ zawodowà w charakterze nur-
ka ratownictwa, w tym 60 godzin ∏àcznego pobytu
pod powierzchnià wody z u˝yciem autonomiczne-
go i przewodowego sprz´tu nurkowego zasilane-
go powietrzem, z czego zaliczenie 40 godzin przy
zasilaniu z dzwonu nurkowego;

4) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia specjali-
stycznego w zakresie wykonywania prac podwod-
nych i dzia∏aƒ ratowniczych z u˝yciem:

a) przewodowego sprz´tu nurkowego zasilanego
mieszaninà oddechowà z dzwonu nurkowego
na g∏´bokoÊciach od 60 do 120 metrów, w tym
zaliczenie 5 godzin pobytu pod wodà na tych
g∏´bokoÊciach,

b) sprz´tu do udzielania pomocy okr´tom pod-
wodnym na g∏´bokoÊciach do 120 metrów,
w tym zaliczenie pi´ciu nurkowaƒ przy kad∏ubie
okr´tu podwodnego na tych g∏´bokoÊciach,

c) procedur d∏ugotrwa∏ych prac podwodnych,
w tym zaliczenie dwóch nurkowaƒ saturowa-
nych, ka˝de o czasie trwania powy˝ej 8 godzin,
z czego jedno na g∏´bokoÊci wi´kszej ni˝ 50 me-
trów;

5) zaliczony z wynikiem pozytywnym kurs fizjopato-
logii nurkowania i pierwszej pomocy przedme-
dycznej.

§ 11. Kwalifikacje wojskowe kierownika nurkowa-
nia nabywa osoba posiadajàca:

1) kwalifikacje m∏odszego nurka;

2) dwuletnià praktyk´ zawodowà w zakresie wykony-
wania prac podwodnych w jednostkach organiza-
cyjnych podleg∏ych lub nadzorowanych przez Mi-
nistra Obrony Narodowej, w tym 120 godzin poby-
tu pod wodà z u˝yciem autonomicznego i przewo-
dowego sprz´tu nurkowego;

3) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia specjali-
stycznego w zakresie:

a) kierowania nurkowaniem oraz pracami pod-
wodnymi i dzia∏aniami obrony przeciwawaryj-
nej, prowadzonymi z u˝yciem autonomicznego
i przewodowego sprz´tu nurkowego zasilanego
powietrzem, w tym zaliczone kierowanie mini-
mum szeÊcioma pracami podwodnymi o ∏àcz-
nym czasie trwania co najmniej 30 godzin,

b) obs∏ugi i konserwacji komory dekompresyjnej,
a tak˝e systemów i urzàdzeƒ bezpoÊrednio z ni-
mi wspó∏pracujàcych, sprz´tu nurkowego i na-
rz´dzi do prac podwodnych,

c) udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
oraz zasad prowadzenia dekompresji leczniczej,

d) metodyki nauczania nurkowania i prowadzenia
prac podwodnych.

§ 12. Kwalifikacje wojskowe kierownika podwod-
nych dzia∏aƒ bojowych nabywa osoba posiadajàca:

1) kwalifikacje kierownika nurkowania i starszego
nurka bojowego;

2) dwuletnià praktyk´ zawodowà w charakterze kie-
rownika nurkowania;

3) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia specjali-
stycznego w zakresie:

a) kierowania nurkowaniem oraz pracami pod-
wodnymi i dzia∏aniami bojowymi wykonywany-
mi z u˝yciem autonomicznego sprz´tu nurko-
wego zasilanego tlenem, w tym zaliczone kiero-
wanie minimum dwoma pracami podwodnymi
o ∏àcznym czasie trwania co najmniej 10 godzin,

b) kierowania nurkowaniem oraz pracami pod-
wodnymi i dzia∏aniami bojowymi wykonywany-
mi z u˝yciem autonomicznego sprz´tu nurko-
wego zasilanego mieszaninami oddechowymi,
w tym zaliczone kierowanie minimum dwoma
pracami podwodnymi o ∏àcznym czasie trwania
co najmniej 10 godzin,

c) kierowania nurkowaniem oraz pracami pod-
wodnymi i dzia∏aniami bojowymi wykonywany-
mi z u˝yciem materia∏ów wybuchowych, w tym
zaliczone kierowanie minimum dwoma pracami
podwodnymi o ∏àcznym czasie trwania co naj-
mniej 10 godzin,

d) udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
oraz zasad prowadzenia dekompresji leczniczej,

e) metodyki nauczania nurkowania i prowadzenia
prac podwodnych.

§ 13. Kwalifikacje wojskowe kierownika podwod-
nych dzia∏aƒ minerskich nabywa osoba posiadajàca:

1) kwalifikacje kierownika nurkowania i starszego
nurka minera;

2) dwuletnià praktyk´ zawodowà w charakterze kie-
rownika nurkowania;

3) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia specjali-
stycznego w zakresie:

a) kierowania nurkowaniem oraz pracami pod-
wodnymi i dzia∏aniami minerskimi wykonywa-
nymi z u˝yciem autonomicznego sprz´tu nurko-
wego zasilanego mieszaninami oddechowymi,
w tym zaliczone kierowanie minimum czterema
pracami podwodnymi o ∏àcznym czasie trwania
co najmniej 20 godzin,

b) kierowania nurkowaniem oraz pracami pod-
wodnymi i dzia∏aniami minerskimi wykonywa-
nymi z u˝yciem materia∏ów wybuchowych
w ramach poszukiwania, niszczenia i usuwania
spod wody niebezpiecznych ∏adunków wybu-
chowych, w tym zaliczone kierowanie mini-
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mum dwoma pracami podwodnymi o ∏àcznym
czasie trwania co najmniej 10 godzin,

c) udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
oraz zasad prowadzenia dekompresji leczniczej,

d) metodyki nauczania nurkowania i prowadzenia
prac podwodnych.

§ 14. Kwalifikacje wojskowe kierownika podwod-
nych dzia∏aƒ in˝ynieryjnych nabywa osoba posiadajàca:

1) kwalifikacje kierownika nurkowania i starszego
nurka in˝ynierii;

2) dwuletnià praktyk´ zawodowà w charakterze kie-
rownika nurkowania;

3) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia specjali-
stycznego w zakresie:

a) kierowania nurkowaniem oraz pracami pod-
wodnymi i dzia∏aniami in˝ynieryjnymi wykony-
wanymi z u˝yciem autonomicznego i przewo-
dowego sprz´tu nurkowego zasilanego powie-
trzem, w tym zaliczone kierowanie minimum
czterema pracami podwodnymi o ∏àcznym cza-
sie trwania co najmniej 20 godzin,

b) kierowania nurkowaniem oraz pracami pod-
wodnymi i dzia∏aniami in˝ynieryjnymi z u˝y-
ciem materia∏ów wybuchowych w ramach po-
szukiwania, niszczenia i usuwania spod wody
niebezpiecznych ∏adunków wybuchowych,
w tym zaliczone kierowanie minimum dwoma
pracami podwodnymi o ∏àcznym czasie trwania
co najmniej 10 godzin,

c) udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
oraz zasad prowadzenia dekompresji leczniczej,

d) metodyki nauczania nurkowania i prowadzenia
prac podwodnych.

§ 15. Kwalifikacje wojskowe kierownika podwod-
nych dzia∏aƒ ratowniczych nabywa osoba posiadajàca:

1) kwalifikacje kierownika nurkowania i starszego
nurka ratownictwa;

2) dwuletnià praktyk´ zawodowà w charakterze kie-
rownika nurkowania;

3) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia specjali-
stycznego w zakresie:

a) kierowania nurkowaniem oraz pracami podwod-
nymi i dzia∏aniami ratowniczymi wykonywanymi
z u˝yciem przewodowego sprz´tu nurkowego
zasilanego z dzwonu nurkowego do g∏´bokoÊci
120 metrów, w tym zaliczone kierowanie mini-
mum czterema pracami podwodnymi o ∏àcznym
czasie trwania co najmniej 20 godzin,

b) udzielania pomocy zatopionemu okr´towi pod-
wodnemu na g∏´bokoÊciach do 120 metrów,
w tym zaliczone kierowanie minimum dwoma
pracami podwodnymi prowadzonymi przy ka-
d∏ubie okr´tu podwodnego,

c) kierowania nurkowaniem oraz pracami pod-
wodnymi i dzia∏aniami ratowniczymi wykony-
wanymi z u˝yciem procedur d∏ugotrwa∏ych
prac podwodnych, w tym zaliczone kierowanie
minimum dwoma pracami podwodnymi o cza-
sie trwania co najmniej 48 godzin ka˝da,

d) udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
oraz zasad prowadzenia dekompresji leczniczej,

e) metodyki nauczania nurkowania i prowadzenia
prac podwodnych.

§ 16. Kwalifikacje wojskowe operatora komory de-
kompresyjnej nabywa osoba posiadajàca:

1) wykszta∏cenie Êrednie, bez koniecznoÊci uzyskania
Êwiadectwa dojrza∏oÊci;

2) przeszkolenie w zakresie obs∏ugi i konserwacji ko-
mór dekompresyjnych oraz systemów i urzàdzeƒ
bezpoÊrednio z nimi wspó∏pracujàcych.

§ 17. Kwalifikacje wojskowe operatora dzwonu
nurkowego nabywa osoba posiadajàca:

1) wykszta∏cenie Êrednie, bez koniecznoÊci uzyskania
Êwiadectwa dojrza∏oÊci;

2) przeszkolenie specjalistyczne w zakresie obs∏ugi
i konserwacji dzwonów nurkowych oraz syste-
mów i urzàdzeƒ technicznych bezpoÊrednio z nimi
wspó∏pracujàcych.

§ 18. Kwalifikacje wojskowe operatora sprz´tu nur-
kowego nabywa osoba posiadajàca:

1) wykszta∏cenie Êrednie, bez koniecznoÊci uzyskania
Êwiadectwa dojrza∏oÊci;

2) przeszkolenie specjalistyczne w zakresie obs∏ugi
i konserwacji sprz´tu nurkowego, urzàdzeƒ tech-
nicznych bezpoÊrednio z nim wspó∏pracujàcych
oraz narz´dzi do prac podwodnych.

§ 19. Kwalifikacje wojskowe operatora pojazdu
podwodnego typu ROV nabywa osoba posiadajàca:

1) wykszta∏cenie Êrednie, bez koniecznoÊci uzyskania
Êwiadectwa dojrza∏oÊci;

2) przeszkolenie specjalistyczne w zakresie obs∏ugi
i konserwacji pojazdów podwodnych typu ROV
oraz systemów i urzàdzeƒ technicznych bezpo-
Êrednio z nim wspó∏pracujàcych.

§ 20. Kwalifikacje wojskowe operatora systemów
sporzàdzania mieszanin oddechowych nabywa osoba
posiadajàca:

1) wykszta∏cenie Êrednie, bez koniecznoÊci uzyskania
Êwiadectwa dojrza∏oÊci;

2) przeszkolenie specjalistyczne w zakresie obs∏ugi
i konserwacji systemów sporzàdzania mieszanin
oddechowych oraz systemów i urzàdzeƒ technicz-
nych bezpoÊrednio z nim wspó∏pracujàcych, a tak-
˝e sporzàdzania mieszanin oddechowych.
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§ 21. Nabycie kwalifikacji wojskowych okreÊlonych
w § 2—20 jest uzale˝nione od zdania egzaminu kwali-
fikacyjnego.

§ 22. 1. Dowódca (komendant, szef, kierownik) jed-
nostki organizacyjnej podleg∏ej lub nadzorowanej
przez Ministra Obrony Narodowej, je˝eli wynika to
z zakresu wykonywanych obowiàzków zwiàzanych
z zajmowanym stanowiskiem, kieruje osob´:

1) na kurs m∏odszego nurka, o którym mowa w § 2, do
w∏aÊciwego wojskowego oÊrodka szkolenia nurków;

2) na szkolenia specjalistyczne, o których mowa
w § 3—20, test wydolnoÊci psychofizycznej orga-
nizmu oraz kurs fizjopatologii nurkowania i pierw-
szej pomocy przedmedycznej do w∏aÊciwych
oÊrodków szkolenia;

3) do w∏aÊciwej wojskowej komisji lekarskiej;

4) na egzamin kwalifikacyjny.

2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, nast´pu-
je odpowiednio do kryteriów okreÊlonych w § 2—20.

§ 23. Przed skierowaniem na egzamin kwalifikacyj-
ny osoba zainteresowana sk∏ada dowódcy (komen-
dantowi, szefowi, kierownikowi) jednostki organiza-
cyjnej podleg∏ej lub nadzorowanej przez Ministra
Obrony Narodowej dokumenty potwierdzajàce spe∏-
nienie kryteriów okreÊlonych w § 2—20. 

§ 24. 1. Egzamin kwalifikacyjny sk∏ada si´ z cz´Êci
teoretycznej i cz´Êci praktycznej. Cz´Êç teoretyczna
egzaminu obejmuje etap pisemny i etap ustny.

2. Etap pisemny cz´Êci teoretycznej polega na
udzieleniu odpowiedzi na wylosowany test zawierajà-
cy co najmniej pi´çdziesiàt pytaƒ.

3. Etap ustny cz´Êci teoretycznej polega na udzie-
leniu odpowiedzi na wylosowany zestaw co najmniej
trzech pytaƒ z tematyki obj´tej programem szkolenia.

4. Cz´Êç praktyczna polega na praktycznym zasto-
sowaniu nabytych umiej´tnoÊci zawodowych i wyko-
naniu okreÊlonych czynnoÊci albo na opracowaniu
sposobu rozwiàzania losowo wybranego problemu
oraz uzasadnieniu przyj´tego rozwiàzania. Do nabycia
kwalifikacji, o których mowa w § 2—10, w cz´Êci prak-
tycznej przeprowadza si´ równie˝ test sprawnoÊci nur-
kowej.

§ 25. 1. Wyniki egzaminu kwalifikacyjnego ustala
si´, stosujàc nast´pujàcà skal´ ocen:

1) z cz´Êci teoretycznej — bardzo dobra, dobra, do-
stateczna i niedostateczna; ocen poÊrednich nie
stosuje si´;

2) z cz´Êci praktycznej — pozytywna lub negatywna.

2. Ocena niedostateczna z cz´Êci teoretycznej eg-
zaminu kwalifikacyjnego wyklucza mo˝liwoÊç przystà-
pienia do cz´Êci praktycznej tego egzaminu.

3. Egzamin kwalifikacyjny uwa˝a si´ za zdany
w przypadku uzyskania co najmniej oceny dostatecz-
nej z cz´Êci teoretycznej i oceny pozytywnej z cz´Êci
praktycznej.

4. Z przeprowadzonego egzaminu sporzàdza si´
protokó∏, a wypis przesy∏a si´ do w∏aÊciwego dowód-
cy (komendanta, szefa, kierownika), o którym mowa
w § 22 ust. 1.

§ 26. 1. Osobie, która zda∏a egzamin kwalifikacyjny
i spe∏nia odpowiednio kryteria okreÊlone w § 2—20,
wydaje si´ dokument potwierdzajàcy nabycie kwalifi-
kacji wojskowych uprawniajàcych do wykonywania
prac podwodnych.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, wydaje Mi-
nister Obrony Narodowej lub dowódca rodzaju Si∏
Zbrojnych.

§ 27. Dowódca (komendant, szef, kierownik) jed-
nostki organizacyjnej podleg∏ej lub nadzorowanej
przez Ministra Obrony Narodowej dokonuje wpisów
nabytych kwalifikacji wojskowych oraz dokumentuje
przebieg praktyki zawodowej w zakresie prac pod-
wodnych w ksià˝ce nurka.

Rozdzia∏ 3

Wzory dokumentów potwierdzajàcych nabycie
kwalifikacji wojskowych uprawniajàcych

do wykonywania prac podwodnych
oraz innych dokumentów zwiàzanych
z wykonywaniem prac podwodnych

§ 28. Ustala si´ wzory dokumentów potwierdzajà-
cych nabycie kwalifikacji wojskowych uprawniajàce
do wykonywania prac podwodnych:

1) dyplomu m∏odszego nurka — stanowiàcy za∏àcz-
nik nr 1 do rozporzàdzenia; 

2) dyplomu nurka bojowego — stanowiàcy za∏àcznik
nr 2 do rozporzàdzenia;

3) dyplomu nurka minera — stanowiàcy za∏àcznik
nr 3 do rozporzàdzenia;

4) dyplomu nurka in˝ynierii — stanowiàcy za∏àcznik
nr 4 do rozporzàdzenia;

5) dyplomu nurka ratownictwa — stanowiàcy za∏àcz-
nik nr 5 do rozporzàdzenia; 

6) dyplomu starszego nurka bojowego — stanowiàcy
za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia;

7) dyplomu starszego nurka minera — stanowiàcy
za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia;

8) dyplomu starszego nurka in˝ynierii — stanowiàcy
za∏àcznik nr 8 do rozporzàdzenia;

9) dyplomu starszego nurka ratownictwa — stano-
wiàcy za∏àcznik nr 9 do rozporzàdzenia; 

10) dyplomu kierownika nurkowania — stanowiàcy
za∏àcznik nr 10 do rozporzàdzenia; 
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11) dyplomu kierownika podwodnych dzia∏aƒ bojo-
wych — stanowiàcy za∏àcznik nr 11 do rozporzà-
dzenia;

12) dyplomu kierownika podwodnych dzia∏aƒ miner-
skich — stanowiàcy za∏àcznik nr 12 do rozporzà-
dzenia;

13) dyplomu kierownika podwodnych dzia∏aƒ in˝ynie-
ryjnych — stanowiàcy za∏àcznik nr 13 do rozporzà-
dzenia;

14) dyplomu kierownika podwodnych dzia∏aƒ ratow-
niczych — stanowiàcy za∏àcznik nr 14 do rozporzà-
dzenia; 

15) Êwiadectwa operatora komory dekompresyjnej —
stanowiàcy za∏àcznik nr 15 do rozporzàdzenia;

16) Êwiadectwa operatora dzwonu nurkowego — sta-
nowiàcy za∏àcznik nr 16 do rozporzàdzenia;

17) Êwiadectwa operatora sprz´tu nurkowego — sta-
nowiàcy za∏àcznik nr 17 do rozporzàdzenia;

18) Êwiadectwa operatora pojazdu podwodnego typu
ROV — stanowiàcy za∏àcznik nr 18 do rozporzà-
dzenia;

19) Êwiadectwa operatora systemów sporzàdzania
mieszanin oddechowych — stanowiàcy za∏àcznik
nr 19 do rozporzàdzenia.

§ 29. Ustala si´ wzory innych ni˝ okreÊlone w § 28
dokumentów zwiàzanych z wykonywaniem prac pod-
wodnych:

1) ksià˝ki nurka — stanowiàcy za∏àcznik nr 20 do roz-
porzàdzenia;

2) dziennika prac nurka — stanowiàcy za∏àcznik nr 21
do rozporzàdzenia;

3) protoko∏u z egzaminu kwalifikacyjnego — stano-
wiàcy za∏àcznik nr 22 do rozporzàdzenia.

Rozdzia∏ 4

Sposób ustalania okolicznoÊci wypadków
z udzia∏em nurków w jednostkach organizacyjnych

podleg∏ych lub nadzorowanych przez Ministra
Obrony Narodowej

§ 30. Nurek, który uleg∏ wypadkowi w czasie nur-
kowania i wykonywania prac podwodnych w jednost-
ce organizacyjnej podleg∏ej lub nadzorowanej przez
Ministra Obrony Narodowej, lub Êwiadek takiego wy-
padku niezw∏ocznie powiadamia o wypadku kierujàce-
go nurkowaniem.

§ 31. 1. Ustalenie okolicznoÊci wypadków z udzia-
∏em nurka w jednostce organizacyjnej podleg∏ej lub
nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej na-
st´puje w sposób okreÊlony w rozporzàdzeniu Mini-
stra Obrony Narodowej z dnia 15 wrzeÊnia 2003 r.
w sprawie post´powania w razie wypadku lub ujaw-
nienia choroby, pozostajàcych w zwiàzku z pe∏nieniem
czynnej s∏u˝by wojskowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1707
oraz z 2005 r. Nr 4, poz. 20).

2. Do komisji powypadkowej, o której mowa
w rozporzàdzeniu wymienionym w ust. 1, w∏àcza si´
osob´ posiadajàcà kwalifikacje wojskowe co najmniej
starszego nurka lub kierownika nurkowania.

Rozdzia∏ 5

Przepis koƒcowy

§ 32. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 13 lipca 2005 r. (poz. 1547)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR DYPLOMU M¸ODSZEGO NURKA
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR DYPLOMU NURKA BOJOWEGO
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR DYPLOMU NURKA MINERA
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR DYPLOMU NURKA IN˚YNIERII
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Za∏àcznik nr 5

WZÓR DYPLOMU NURKA RATOWNICTWA
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Za∏àcznik nr 6

WZÓR DYPLOMU STARSZEGO NURKA BOJOWEGO
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Za∏àcznik nr 7

WZÓR DYPLOMU STARSZEGO NURKA MINERA
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Za∏àcznik nr 8

WZÓR DYPLOMU STARSZEGO NURKA IN˚YNIERII
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Za∏àcznik nr 9

WZÓR DYPLOMU STARSZEGO NURKA RATOWNICTWA
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Za∏àcznik nr 10

WZÓR DYPLOMU KIEROWNIKA NURKOWANIA
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Za∏àcznik nr 11

WZÓR DYPLOMU KIEROWNIKA PODWODNYCH DZIA¸A¡ BOJOWYCH
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Za∏àcznik nr 12

WZÓR DYPLOMU KIEROWNIKA PODWODNYCH DZIA¸A¡ MINERSKICH
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Za∏àcznik nr 13

WZÓR DYPLOMU KIEROWNIKA PODWODNYCH DZIA¸A¡ IN˚YNIERYJNYCH
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Za∏àcznik nr 14

WZÓR DYPLOMU KIEROWNIKA PODWODNYCH DZIA¸A¡ RATOWNICZYCH
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Za∏àcznik nr 15

WZÓR ÂWIADECTWA OPERATORA KOMORY DEKOMPRESYJNEJ
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Za∏àcznik nr 16

WZÓR ÂWIADECTWA OPERATORA DZWONU NURKOWEGO
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Za∏àcznik nr 17

WZÓR ÂWIADECTWA OPERATORA SPRZ¢TU NURKOWEGO
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Za∏àcznik nr 18

WZÓR ÂWIADECTWA OPERATORA POJAZDU PODWODNEGO TYPU ROV
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Za∏àcznik nr 19

WZÓR ÂWIADECTWA OPERATORA SYSTEMÓW SPORZÑDZANIA MIESZANIN ODDECHOWYCH
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