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URZĄD MORSKI W GDYNI 

 
OGÓLNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PŁETWONURKOWANIA 

SPORTOWO-REKREACYJNEGO NA WRAKACH STATKÓW  
 
 
 

W trosce o bezpieczeństwo własne i innych uczestników w trakcie uprawiania płetwonurkowania sportowo-
rekreacyjnego na wrakach statków, przestrzegaj podanych poniżej zasad postępowania: 
 
 

1. Sprawdź czy wrak, na którym zamierzasz nurkować jest udostępniony do płetwonurkowania, w innym 
przypadku konieczne jest posiadanie stosownego pozwolenia wydanego przez właściwego Dyrektora 
Urzędu Morskiego. 
 

2. Sprawdź aktualną prognozę pogody i warunki hydrometeorologiczne spodziewane w drodze na wrak  
i bezpośrednio w miejscu jego zalegania, uwzględniając również czas konieczny do bezpiecznego 
powrotu jednostki pływającej do portu wyjścia.  
 

3. Sprawdź czy liczba osób obecnych na pokładzie jednostki nie przekracza maksymalnej liczby 
pasażerów podanych w Karcie Bezpieczeństwa, sprawdź dostępność środków ratunkowych. 
 

4. Upewnij się, że posiadasz aktualne badania lekarskie lub zaświadczenie, że twój obecny stan zdrowia 
pozwala na uprawianie płetwonurkowania, przedstaw posiadane dokumenty organizatorowi 
płetwonurkowania. 
 

5. Upewnij się, że miejsce wybrane do płetwonurkowania zostanie właściwie oznakowane na czas, 
gdy będziesz przebywał pod powierzchnią wody. 
 

6. Sprawdź czy organizator płetwonurkowania posiada uprawnienia do prowadzenia tego typu działalności, 
stosowne ubezpieczenie, a jednostka pływająca jest odpowiednio wyposażona (drabinka nurkowa,  
liny opustowe, flagi sygnałowe, apteczka medyczna, zapasy czynnika oddechowego, zestaw tlenowy, 
sprawne radiowe środki łączności, itp.) 
 

7. Upewnij się że organizator płetwonurkowania dokonał prawidłowego zgłoszenia w Kapitanacie  
lub Bosmanacie Portu waszego wyjścia na płetwonurkowanie i  pozostawił aktualną, zgodną ze stanem 
faktycznym, listę uczestników płetwonurkowania. 
 

8. Opracuj i uzgodnij wspólnie z organizatorem plan bezpiecznego płetwonurkowania dostosowany  
do Twoich umiejętności, wielkości wraku, jego rodzaju, występujących w rejonie wraku warunków 
i ewentualnych zidentyfikowanych zagrożeń (falowanie powierzchniowe, głębokość minimalna  
nad wrakiem i maksymalna głębokość przy dnie, widoczność pod wodą, sieci rybackie i żyłki wędkarskie 
na wraku, prądy powierzchniowe i prądy przydenne, inne zagrożenia możliwe do przewidzenia). 
 

9. Upewnij się, że w nagłym przypadku gdy będziesz potrzebował pomocy, oprócz partnera  
w płetwonurkowaniu, na pokładzie również znajduje się kompetentna osoba, która będzie w stanie 
udzielić ci skutecznej pomocy. Omówcie procedury postępowania w nagłych przypadkach  
i niebezpieczeństwie (awaria sprzętu, zasłabnięcie nurka przed wejściem lub po wyjściu z wody, 
wypadek nurkowy, inny nieszczęśliwy wypadek). Potwierdź znajomość numerów alarmowych  
i dostępność alarmowych środków łączności (radiotelefon morski). 
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10. Jeżeli korzystasz z wypożyczonego sprzętu, sprawdź przed wejściem do wody jego ogólny  stan 
techniczny, poprawność działania, poproś organizatora o przedstawienie aktualnych atestów 
potwierdzających wykonanie obowiązkowych okresowych przeglądów sprzętu, sprawdź dostosowanie 
głębokości planowanego nurkowania do przygotowanych mieszanin oddechowych. 
 

11. Zawsze przestrzegaj ustalonego czasu nurkowania, nie przekraczaj zaplanowanej maksymalnej 
głębokości nurkowania. 
 

12. Zawsze pamiętaj, że obowiązuje całkowity zakaz penetracji wnętrzna wraku, niszczenia jego struktury 
oraz zabierania z wraku jakichkolwiek przedmiotów i elementów wyposażenia. 
 

13. Pamiętaj, że nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa może doprowadzić 
do niekontrolowanego rozwoju niebezpiecznej sytuacji, spowodować wypadek, może również skutkować 
powstaniem późniejszych problemów z uzyskaniem odszkodowania.  
 

14. Nigdy nie nurkuj po spożyciu alkoholu, substancji psychoaktywnych lub innych środków odurzających. 
Pamiętaj, że i ty, i organizator płetwonurkowania macie prawo do odmowy udziału w płetwonurkowaniu 
osobom, które nie przestrzegają tych zasad.  
 

15. Zaleca się, aby bezpośrednio przed wypłynięciem jednostki na płetwonurkowanie na wraki statków 
zalegające na głębokości powyżej 50 m, pozostawić w bazie nurkowej lub w Kapitanacie (Bosmanacie) 
Portu ogólny plan nurkowania. Plan powinien zawierać podstawowe informacje dotyczące planowanej 
głębokości i czasu oraz określenie miejsca  nurkowania na wraku (np.: rejon dziobu, rufy, śródokręcia, 
nadbudówka). 
 

16. Pamiętaj, że zabronione jest nurkowanie na niektórych wrakach statków (np. mogiły wojenne),  
na akwenach oznaczonych na morskich mapach nawigacyjnych jako strefy okresowo zamknięte  
dla żeglugi i  rybołówstwa, na torach wodnych, kotwicowiskach używanych przez statki lub innych 
akwenach z prawnie ograniczoną działalnością podwodną i żeglugową. 

 
 
 
 
Urząd Morski w Gdyni zachęca do przesyłania wszelkich materiałów dotyczących wraków statków zalegających 
na polskich obszarach morskich. Przesyłane informacje pozwolą na aktualizację urzędowej bazy danych  
o wrakach statków i obiektach podwodnych. Szczególnie cenne są również informacje o wszelkich 
zaobserwowanych zagrożeniach, nielegalnej eksploracji lub celowym niszczeniu struktury wraków. Twoje 
obserwacje, uwagi i spostrzeżenia możesz przesłać na adres:  umgdy@umgdy.gov.pl 
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