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ZARZĄDZENIE

MINISTRA ŻEGLUGI

z dnia 28 sierpnia 1965 'r .
w sprawie kwalifikacJi zawodowych nurków oraz działalności Komisji Kwalifikacyjnej dla Nurków.

Na podstawie § 3 ust. 2, § 4 i § 37 ust. 2 ro zporzą d ze nia
Ministrów Żegl ugi, Zdrowia i Opi eki Sp o ł ec zn e j, Przemysłu
Ci ęż ki eg o, Bud ownictwa i Prz emys łu Materiałów Bud ow ianych oraz Komunikacji i Prezesa Centralnego Ur zę du Go., podarki Wodnej z dnia 25 stycznia 1965 r. w sprawie be zpi ec zeństwa i higieny pracy nurków (Dz. U. Nr 6, poz. 25)
zar z ąd z a się, cO następuj e :

3. Dyp lom starszeJo nurka m o że otrzymać osoba, kt óra:
1) p osiada świa dectwo nurka i przepra c owała w tym charakter ze co najmnie j 3 l~ta,
2) złoży ła egzamin teore tyczn y i praktyc zny .

§ 5. Osoba, która:
1) posiada dypl om star:>zego nurka i co najmniej rocl,ny
staż

, § 1. Kandy date m na nurka m oże być osoba, która:

2) posiada wykształcenie odpowiednie do prowad ze nia danych robót (technik, hydrotech nik, inżynier it p.) oru z 1ło

1) ukoiiczy ła 20 lat, a nie przekroczyła 30 lat życia,
2) posiada

ś".".iadectwo ukoń cze nia

stawowej,

co najmnie j

s z koły

pod-

'

świadectwo robotnika w y kwalifikowanego w jedn ej ze s pec jalności : spawacz, ślusarz, monter maszynowy, monter kadłubowy, c i eś l a , zbrojarz, betonia rż""lub świadectwo motor zysty okrętow eg o albo marynarza,

3} posiada co najmniej

/'

4) odpowiada warunkom zdrowotnym

żyła

egzamin teore tyczny z zakresu umiejętności starszego nur ka
może otrzymać upra w nieniil kierownika robót nurkowyc h.
§ 6. Ustala się nast ępują c e uprawnienia zawodowe:
1)

- 1)

2)

mo ż e wykonyw ać

osoba, która:

kurs nurków i złożyła przed Komisją okr e ślo
ną w § 7 wymagany egzamin, otr zymała dokument kwalifikacyjny oraz książec z kę nurka albo

a) wykon ywanie samodzie lnych prac na

§ 3. 1. Ustanawia

się następujące

stopnie nur kó w:

1) młodszy nurek,

b) podpisywanie d okumentów
prac podwodnych,

§ 7.

2. Na dowód p05iadanych kwalifika cji Kc :nisj't w yd aj e
dokumenty kwalifika cyjne :

następują ce

1)

młods ze mu

2) nurkowi -

nurkow i -

zaświadczenie,

świadectwo,

3) starszemu nurkowi 1.

§ 8.

3)

złożyła

s ię nas tępu ją cy skład

2)

zastępca pr zewo dni czącego,

4)

może otrzymać

świadectwo ukończenia

1. Ust ala

Komisji:

,

3) sekretarz,

dyplom.

osoba, która:

' l) posiada zaświadc zenie młodsz ego nurka i
w tym charakterze co najmniej 3 lata,
2) posiada

d la Nurków,

tr eści z a rządzen ia "Komisją".

przewodniczący,

kursu

przepra c owała

płetwonurków,

egzamin teoretyc zny i praktyczny.

c z ł o nk owie:

przedsta wic ie! Insty tutu Medycyny M o rsl~ ' e j,
pr.zed .>tawicie! Gclailsk iego Urzędu M 'J r s k ie ~Jo,
przedstawi ciel Dowództwa M arynark i Wojennej,
przedstawiciel Zarząd u GłÓwnego Z wiązku Zawodowego
Maryncirzy i Por to w ców,

Zaświadczenie młods ?, ego

2. Swiadectwo nurka

Pow o łuj e s ię Komisję Kwalifikacyjną

_'!'

1)

nurka może otr zy mi.\ ć
osoba, która odpowiada ,warunkom na kandydata na nur ka
oraz złoży egzamin praktyczny i teoretyczny.
§ 4.

drobnych '

4) kierownik robót nu rkowyc h :
- kierowanie pracami nurk owymi.

zwaną

starszy nurek.

doty cz ą cych

3) starszy nurek :
a) wyko n y wanie wszelkich pr,.,:: podwodnych na ró ż
nych głębokościa c h i w r ó żn yc h warunkach,
b) podp isywanie wszelkich dokumentów d o t yczącyc h
prac podwod nych ,
c) kierowanie zespo ł e m nurków po d wodą,

2) nurek,
~)

różnych gJębo

ko ś cia c h,

ukończyła

2. Osoby, które naby ły kwalifikacje nurka ' w Marynarce Woje nnej , są obowiązane złQżyć przed Komisją egzamin,
jeżeli przerwa w nurkowaniu trwała dłuż e j niż jede n r ok.

nur e k:

2) nurek:

łlkończyła

szkolenie w specjalno ści nurka w Marynarce
Wojennej, udokument.owane świade c twem, oraz otr zymała książeczkę nurka.

młods zy

a) wy kony wanie drobnych prac samodzielnych na głę
bokości do 13 m na wodach stojących,
b) wykonywanie pr ac na głębokościach ponad 13 m
w asyście ntlfka lub starszego nurka;

określonym odrębny

mi przepisami.
§ 2. 1. Zawód nurka

pracy w tym zawodzie albo

5)

z e spół

egzaminatorów.

. 2. Pr zew odn ic z ącego Komisji
Minister Leg lugi.
3. Sekretarza Komisji

powołuje

je go

je j

zastępcę

powołuje

przewodni cz ący.
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4. Przedstawicieli, o których mowa
ust. 1, deleJują
właściwe ofgany prz.edstawiając przewodniczącemu Komisji
imienną listę obejmującą przedstawiciela i co najmniej jed-

w

nego

zastępcę.

1) regulamin wewnętrzny
2). regulamin egzaminów.

I

I
W posiedzeniach sesji egzaminacyjnych biorą udiział
członkowie Komisji wymienieni w ust. 1 pkt 1-4 Graz
zależnie od potrzeb zespół 2-5 egzamina torów z przedrlliotów fachowych. Egzaminatorów powołuje przewodnicz1ący
Komisji.

Komisji

nurka wydaje
podstawie opinii Komisji.

.

I

bądż

uprawnieil. do wykonywania zauprawnienia kierownika robót

fur-

posiadanych prze~ zainteresowane oslb b Y
kwalifikacji w zakresie przewidz'ianym zarządzeniem,

2) 'sorawdzanie
3)

przeprowadżanie

egzaminów teoretycznych

praktycz-

nych,
4) wydawanie odpowiednich dokumentćw kwalifikacyjnYch,
5) opiniowanie

w sprawach wydawania

działa

książeczki nu~ka.

Gdańskim Urzędzie

§ 10. 1. Komisja
przy
*orskim z siedzibą w Gdyni. VV uzasadnionych wypadkach !Komisj-a może odbywać sesje wyjazdowe.
.

3.

za egzamin wynosi 200

2.

Wydatki związane z działalnością Komisji pokilfwa
Morski.

..
I
ZARZĄDZENIE

upoważnienia

przeprowadza Komisja
zasadach:

opierając

się

na

ciągu 4 lat pracy w
zakresie wymaganym dla nurka oraz przepracowania
ogółem w zawodzie nurka co najmniej 8 lat ·może być
uznane za wystarczające do przyznania stopnia starszego nurka,
2) udokumentowanie wykonywania w ciągu 5 lat pracy w :
zakresie wymaganym dla młodszego nurka - możę być
uznane za wystarczające do przyznania stopnia nurka,
3) udokumentowanie wykonywania w ciągu co najmniej
jednego roku pracy w zakresie wymaganym dla młod
szego nurka - może bvć uznane za wystarczające do
przyznania stopnia młodszego nurka.

1) udokumentowanie wykonywania w

§ 15.
da 1965 r.

Minister

Zarządzenie

Żeglugi:

wchodzi 'w

życie

z dniem 1 listopa-

J. Burakiewicz '
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I

PREZE~A GŁÓWNEGO URZĘDU

z dnia
w sprawie

v\'eryfikację

poniższych

4. Nadzór adlllinistracyjny nad działalnością K0I11isji
sprawuje dyrektor Gdańskiego Urzędu Morskiego.
5.

Morski na

§ 14. 1. Nurkowie, którzy w dniu 14 lutego 1965 r.
wykonywali zawód nurka, a nie posiadają wymaganych dokumentów kwalifikacyjnych przewidzianych niniejszym zarządzeniem, obowiązani są w ciągu 12 miesięcy od dnia. wej~
ścia w życie zarządzenia poddać się weryfikacji.

zł.

Gdański Urząd

Urząd

§ 13. Zakres praktycznych i teoretycznych wiadomości
wymagany w zawodzie nurka oraz wzór dokumentów wydawanych na dowód posiadanych kwalifikacji i uprawnień
(§ 3 ust. 2, § 5 i § 12) określi instrukcja Ministra Żeglugi.

' Członkcwie

Opłata

Gdański

3. Komisja wydaje opinię na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego po sprawdzeniu prz-edstawionych dokumentów, a mianowicie aktualnych świadectw zdrowia, dokumentów kwalifikacyjnych oraz wyników złożonego egzaminu.

Komisji za udział w posiedzeniach otnvmują wynagrodzenie w wysokości 38 zł, a przewodnidący
I
Komisji 57 zł za posiedzenie na zasadach określonych
przepisami uchwały nr 38 Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1954 r. w sprawie trybu powoływania komisji res qrto. wych i wynagrodzenia za udział w posiedzeniach (ylorjitor
Polski Nr A-3D, poz: 442).
'
2.

za-

,

Książeczkę

2.

naJeży:

uzys~;:al1ie

podlegają

1. Książeczka nurka jest dokumentem .uprawniado wykonywania zawodu nurka. Dokonywane są 'iN
niej zapisy dotyczące wdrunków zdrowotnych i kwalifikacji
zawodowych oraz przebiegu pracy.
.

1) rozpatrywanie wniosków składanych przez osoby ur iegające się o
wodu nurka
kowych,

Komisji,

§ 12.

I

zadań

działania

jącym

6. O rozpatrywaniu przez Komisję spraw· dotycząc~ch
l1urkówzatruclnionych w określonym zakładzie pracy PFewodniczący Komisji zawiadamia zakład, który ma prawo Idelegować swojego przedstawiciela do Komisji. Przedstawilciel
ten ma głos doradczy.
Do

działalności, a mia-

2. Regulaminy, o których mowa w usL 1,
twierdzeniu przez Ministra Żeglugi.

5.

§ 9.

1. Komisja opracuje wsady

§ 11.

nowicie:

~ września

MIAR

1965 r ..

Instytutu Mechanizacji i Eł2ktryfi kacji Rolnictwa do przyznawania prawa do oznaczania
znakiem jakości maszyn i sprzętu rolniczego.

Na podstawie § 4 ust. 2 uchwały nr 426 Rady Minis~rów
z dnia 8 listopada 1958 r. w sprawie oznaczania wyroib ów
znakiem jakości (Monitor Polski Nr 97, poz. 531) oraz , za-

rządzenia nr 44 Prezesa Rady Ministrów z ,dnia 31 lipca
1965 r. w sprawie zmiany podporządkowania Biura Znaku
Jakości 'zarządza się, co następuje:

