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Zgodnie z art. 25 ust. 4 pkt 5 ustawy dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac 

podwodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 397) do zadań Komisji Kwalifikacyjnej dla Nurków, której 

przewodniczący powoływany został przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 

działającej przy Dyrektorze Urzędu Morskiego w Gdyni, należy opracowywanie zaleceń 

z zakresu bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych.   

ZALECENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA WYKONYWANIA PRAC PODWODNYCH nr 2 

Dotyczące szkolenia w ośrodkach w sytuacji zagrożenia Koronawirusem. 

ZALECENIA 

1. Ośrodek szkolenia jest zobowiązany do działania w ramach przepisów prawnych 

normujących wykonywanie prac podwodnych. Do chwili publikacji zaleceń nie 

zmieniono żadnych aktów prawnych. Oznacza to, że nie ma żadnych zmian odnośnie 

wymagań egzaminacyjnych. 

• Sprawy te reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 czerwca 

2010 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do 

wykonywania prac podwodnych (Dz.U. nr 126 poz. 856 z późn. zm.); 

• Wymagania egzaminacyjne dokładnie precyzują zakres wiedzy i umiejętności jakie 

musi posiadać kursant po ukończeniu szkolenia i jest określony w załącznikach do ww. 

rozporządzenia bezpośrednio pod ramowymi programami szkolenia. 

2. Zalecamy aby podstawowym sposobem ochrony było zmniejszenie grup 

szkoleniowych do maksymalnie 6 osób. Jeśli Ośrodek szkoleniowy ma odpowiednie 

możliwości w ramach jednego kursu może istnieć kilka grup szkoleniowych. 

3. Przekazywanie wiedzy musi pozwalać na weryfikacje zrealizowanych zgodnie 

z harmonogramem zajęć. W wypadku zajęć teoretycznych prowadzonych zdalnie 

zalecamy, aby kursant potwierdzał otrzymanie materiałów szkoleniowych i zapoznanie 

się z nimi.  

4. Zajęcia teoretyczne mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo powinny zostać 

zrealizowane w formie audiowizualnej przez właściwie wykwalifikowany personel  

w oparciu o właściwe instrukcje. W szczególności dotyczy to sposobów 

przeprowadzania przeglądów wyposażenia bazy, które należy wykonywać w oparciu  

o instrukcje dostarczone przez producentów urządzeń technicznych i sprzętu 

nurkowego lub ich upoważnionych przedstawicieli.   
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5. Zalecamy  by do każdego przeprowadzonego zdalnie tematu zajęć Ośrodek wskazał 

wykładowcę, z którym będzie możliwa konsultacja dotycząca otrzymanych 

(obejrzanych) materiałów. Ośrodek powinien poinformować o czasie i sposobie 

możliwego  kontaktu z wykładowcą.  

6. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w danym dniu prowadzonych  w sali wykładowej 

lub zajęć praktycznych wykładowca powinien przeprowadzić wywiad wśród kursantów 

pytając o możliwe objawy infekcji wirusowej. W przypadku pozytywnego wyniku 

wywiadu kursant nie powinien brać udziału w zajęciach.  

7. Obowiązek zapewnienia wymogów sanitarnych spoczywa na organizatorze kursu. 

Zalecamy by były one zgodne z aktualnymi wytycznymi publikowanymi na 

bieżąco    w  Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia 

Zwracamy uwagę na właściwą dezynfekcję sprzętu nurkowego a w szczególności 

hełmów nurkowych (wnętrze skorupy). Umożliwienie korzystania z indywidualnych 

ocieplaczy, bielizny nurkowej czy czepców do hełmów.  

• Komisja pragnie zapewnić, że gotowa jest udzielić Państwu wszelkiej pomocy. W razie 

potrzeby proszę kontaktować się z nami odnośnie konsultacji dotyczących: metodyki 

szkolenia, procedur bezpieczeństwa, prowadzenia dokumentacji szkoleniowej oraz 

tworzenia programów i metod szkolenia. Wszelkie niezbędne informacje dostępne są 

na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni pod adresem: 

https://www.umgdy.gov.pl/?page_id=34153. 
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