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Na podstawie art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 17 paê-
dziernika 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych
(Dz. U. Nr 199, poz. 1936, z póên. zm.2)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owego try-
bu wydawania dyplomów, Êwiadectw, ksià˝eczek nur-
ka i dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych do-
kumentów (Dz. U. Nr 184, poz. 1904 i Nr 214,
poz. 2175 oraz z 2008 r. Nr 82, poz. 488) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 4:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Do wniosku o wydanie dyplomu lub Êwia-
dectwa w przypadku:

1) dyplomu nurka III klasy za∏àcza si´:

a) kopi´ dokumentu potwierdzajàcego
wykszta∏cenie Êrednie albo wykszta∏ce-
nie zasadnicze zawodowe w zakresie
zawodów morskich albo ˝eglugi Êród-
làdowej, budownictwa wodnego lub
zawodów mechanicznych lub elek-
trycznych,

b) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia
dla nurków III klasy,

c) zaÊwiadczenie o zdaniu egzaminu teo-
retycznego i praktycznego z wynikiem
pozytywnym z zakresu kwalifikacji nur-
ka III klasy,

d) kopi´ aktualnego orzeczenia lekarza
o braku przeciwwskazaƒ do wykony-
wania prac podwodnych,

e) trzy aktualne fotografie o wymiarach
43 mm x 33 mm,

f) kopi´ dowodu wniesienia op∏aty za
wydanie dokumentu;

2) dyplomu nurka II klasy za∏àcza si´:

a) dyplom lub kopi´ dyplomu nurka
III klasy,

b) dokumenty potwierdzajàce dwuletnià
praktyk´ zawodowà w charakterze nur-
ka III klasy,

c) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia
dla nurków II klasy,

d) zaÊwiadczenie o zdaniu egzaminu teo-
retycznego i praktycznego z wynikiem
pozytywnym z zakresu kwalifikacji nur-
ka II klasy,

e) kopi´ aktualnego orzeczenia lekarza
o braku przeciwwskazaƒ do wykony-
wania prac podwodnych,

f) trzy aktualne fotografie o wymiarach
43 mm x 33 mm,

g) kopi´ dowodu wniesienia op∏aty za
wydanie dokumentu;

3) dyplomu nurka I klasy za∏àcza si´:

a) dyplom lub kopi´ dyplomu nurka II kla-
sy,

b) dokumenty potwierdzajàce dwuletnià
praktyk´ zawodowà w charakterze nur-
ka II klasy,

c) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia
dla nurków I klasy,

d) zaÊwiadczenie o zdaniu egzaminu teo-
retycznego i praktycznego z wynikiem
pozytywnym z zakresu kwalifikacji nur-
ka I klasy,

e) kopi´ aktualnego orzeczenia lekarza
o braku przeciwwskazaƒ do wykony-
wania prac podwodnych,

f) trzy aktualne fotografie o wymiarach
43 mm x 33 mm,

g) kopi´ dowodu wniesienia op∏aty za
wydanie dokumentu;

4) dyplomu nurka saturowanego za∏àcza si´:

a) dyplom lub kopi´ dyplomu nurka I kla-
sy,

b) dokumenty potwierdzajàce rocznà
praktyk´ zawodowà w charakterze nur-
ka I klasy,

c) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia
dla nurków saturowanych,

d) zaÊwiadczenie o zdaniu egzaminu teo-
retycznego i praktycznego z wynikiem
pozytywnym z zakresu kwalifikacji nur-
ka saturowanego,
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e) kopi´ aktualnego orzeczenia lekarza
o braku przeciwwskazaƒ do wykony-
wania prac podwodnych,

f) trzy aktualne fotografie o wymiarach
43 mm x 33 mm,

g) kopi´ dowodu wniesienia op∏aty za
wydanie dokumentu;

5) dyplomu kierownika prac podwodnych
II klasy za∏àcza si´:

a) kopi´ dokumentu potwierdzajàcego
wykszta∏cenie wy˝sze albo Êrednie
w zakresie zawodów morskich albo ˝e-
glugi Êródlàdowej, budownictwa wod-
nego albo zawodów mechanicznych
lub elektrycznych,

b) dyplom lub kopi´ dyplomu nurka
II klasy,

c) dokumenty potwierdzajàce rocznà
praktyk´ zawodowà w charakterze nur-
ka II klasy,

d) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia
dla kierowników prac podwodnych
II klasy,

e) zaÊwiadczenie o zdaniu egzaminu teo-
retycznego i praktycznego z wynikiem
pozytywnym z zakresu kwalifikacji kie-
rownika prac podwodnych II klasy,

f) trzy aktualne fotografie o wymiarach
43 mm x 33 mm,

g) kopi´ dowodu wniesienia op∏aty za
wydanie dokumentu;

6) dyplomu kierownika prac podwodnych
I klasy za∏àcza si´:

a) kopi´ dokumentu potwierdzajàcego
wykszta∏cenie wy˝sze,

b) dyplom lub kopi´ dyplomu kierownika
prac podwodnych II klasy,

c) dokumenty potwierdzajàce trzyletnià
praktyk´ zawodowà w charakterze kie-
rownika prac podwodnych II klasy,

d) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia
dla kierowników prac podwodnych
I klasy,

e) zaÊwiadczenie o zdaniu egzaminu teo-
retycznego i praktycznego z wynikiem
pozytywnym z zakresu kwalifikacji kie-
rownika prac podwodnych II klasy,

f) trzy aktualne fotografie o wymiarach
43 mm x 33 mm,

g) kopi´ dowodu wniesienia op∏aty za
wydanie dokumentu;

7) Êwiadectwa operatora systemów nurko-
wych za∏àcza si´:

a) kopi´ dokumentu potwierdzajàcego
wykszta∏cenie Êrednie,

b) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia
dla operatorów systemów nurkowych,

c) zaÊwiadczenie o zdaniu egzaminu teo-
retycznego i praktycznego z wynikiem
pozytywnym z zakresu kwalifikacji ope-
ratora systemów nurkowych,

d) trzy aktualne fotografie o wymiarach
43 mm x 33 mm,

e) kopi´ dowodu wniesienia op∏aty za
wydanie dokumentu.

2. Do wniosku o przed∏u˝enie wa˝noÊci dyplo-
mu nurka III, II, I klasy lub nurka saturowane-
go za∏àcza si´:

1) dyplom lub kopi´ dyplomu, którego wa˝-
noÊç si´ przed∏u˝a;

2) dokument potwierdzajàcy co najmniej
250-godzinnà praktyk´ w zakresie wyko-
nywania prac podwodnych, uzyskanà
w okresie 5 lat od dnia wydania dyplomu;

3) kopi´ aktualnego orzeczenia lekarza
o braku przeciwwskazaƒ do wykonywania
prac podwodnych;

4) trzy aktualne fotografie o wymiarach
43 mm x 33 mm;

5) kopi´ dowodu wniesienia op∏aty za wyda-
nie dokumentu.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Do wniosku o wymian´ dokumentu, o któ-
rym mowa w art. 32 ustawy, oraz doku-
mentu, o którym mowa w art. 2 ustawy
z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy
o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U.
Nr 64, poz. 428), za∏àcza si´:

1) odpowiednio zaÊwiadczenie m∏odszego
nurka, Êwiadectwo nurka, dyplom star-
szego nurka, dokument potwierdzajàcy
uprawnienie kierownika robót nurko-
wych lub jego kopi´ albo

2) odpowiednio dyplom nurka III klasy, dy-
plom nurka II klasy, dyplom kierownika
prac podwodnych II klasy;

3) wyciàg z ksià˝eczki nurka lub dziennika
prac podwodnych potwierdzajàcy wyko-
nywanie prac podwodnych w ostatnich
5 latach;

4) trzy aktualne fotografie o wymiarach
43 mm x 33 mm;

5) kopi´ dowodu wniesienia op∏aty za wy-
danie dokumentu.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Dokumenty, o których mowa w § 1, podle-
gajà wymianie w przypadku:

1) braku miejsca na dokonywanie wyma-
ganych wpisów;

2) zmiany imienia lub nazwiska posiadacza;
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3) uszkodzenia w stopniu utrudniajàcym
pos∏ugiwanie si´ tym dokumentem;
w razie jego utraty wystawia si´ duplikat.

2. W przypadku utraty dyplomu, Êwiadectwa
lub ksià˝eczki nurka ich posiadacz zawia-
damia Dyrektora Urz´du Morskiego
w Gdyni, zwanego dalej „dyrektorem
urz´du”, oraz sk∏ada pisemne oÊwiadcze-
nie, w którym podaje przyczyny utraty do-
kumentu.

3. W przypadku wymiany ksià˝eczki nurka
dyrektor urz´du lub osoba przez niego

upowa˝niona odciska na pustych stro-
nach ksià˝eczki nurka prostokàtny stem-
pel o wymiarach 90 mm x 30 mm, w kolo-
rze czerwonym, o treÊci „ANULOWANO”
wraz z datà i w∏asnor´cznym podpisem,
dziurkuje stron´ zawierajàcà dane osobo-
we otworem o Êrednicy nie mniejszej ni˝
5 mm i zwraca dokument posiadaczowi.”.

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

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk


