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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPORTU1)

z dnia 17 sierpnia 2006 r.

w sprawie zasad bezpieczeƒstwa przy uprawianiu p∏etwonurkowania

Na podstawie art. 53c ust. 4 ustawy z dnia
18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r.
Nr 81, poz. 889, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje: 

§ 1. Uprawianie p∏etwonurkowania powinno 
odbywaç si´ zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami
i praktykà nurkowà. 

§ 2. Przed rozpocz´ciem p∏etwonurkowania: 

1) dokonuje si´ oceny warunków wp∏ywajàcych na
bezpieczeƒstwo nurkowania, bioràc pod uwag´
w szczególnoÊci ruchy i g∏´bokoÊç wody, jej zanie-
czyszczenie oraz widocznoÊç pod wodà;

2) przygotowuje si´ plan nurkowania obejmujàcy
w szczególnoÊci okreÊlenie miejsca nurkowa-
nia;

3) ustala si´ sposób porozumiewania si´ uczestni-
ków nurkowania oraz procedur´ ratunkowo-ewa-

kuacyjnà w przypadku wystàpienia zagro˝enia dla
ich bezpieczeƒstwa; 

4) sprawdza si´ sprz´t, który ma byç u˝ywany do
nurkowania.

§ 3. 1. P∏etwonurkowanie mo˝e uprawiaç osoba,
której stan zdrowia pozwala na jego przeprowadzenie
zgodnie z planem nurkowania.

2. Je˝eli jest konieczne udokumentowanie przez
osob´ zamierzajàcà uprawiaç p∏etwonurkowanie jej
stanu zdrowia, to, w zale˝noÊci od potrzeb, przedsta-
wia ona:

1) zaÊwiadczenie zawierajàce orzeczenie lekarskie
o braku przeciwwskazaƒ do uprawiania p∏etwo-
nurkowania lub

2) oÊwiadczenie, ˝e jej stan zdrowia pozwala na
uprawianie p∏etwonurkowania.

§ 4. P∏etwonurkowanie przeprowadza si´ zgodnie
z przygotowanym planem nurkowania.

§ 5. Niedopuszczalne jest: 

1) przekraczanie maksymalnej g∏´bokoÊci nurkowa-
nia wynikajàcej z posiadanych kwalifikacji i wyma-
gaƒ okreÊlonych w § 6; 

2) uprawianie p∏etwonurkowania po u˝yciu alkoholu,
substancji psychotropowych i Êrodków odurzajà-
cych. 

———————
1) Minister Sportu kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —

kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Sportu (Dz. U. Nr 131, poz. 918).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r.
Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93,
poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r.
Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173,
poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 726 i Nr 155, poz. 1298.



§ 6. 1. Maksymalna g∏´bokoÊç nurkowania z wyko-
rzystaniem powietrza jako czynnika oddechowego wy-
nosi 50 m.

2. Przy zastosowaniu innych ni˝ powietrze miesza-
nin oddechowych jako czynnika oddechowego maksy-
malna g∏´bokoÊç nurkowania jest uzale˝niona od sk∏a-
du mieszaniny oddechowej, przy czym ciÊnienie czàst-
kowe:

1) tlenu nie mo˝e byç wi´ksze ni˝ 0,16 MPa; 

2) azotu nie mo˝e byç wi´ksze ni˝ 0,4 MPa.

§ 7. Uprawianie p∏etwonurkowania na wodach
otwartych odbywa si´ zgodnie z przepisami obowià-
zujàcymi dla danego rodzaju wód. 

§ 8. Sprz´t, który ma byç u˝ywany do nurkowania,
powinien:

1) zapewniç bezpieczne nurkowanie i byç odpo-
wiednio dobrany do zaplanowanego nurkowania
i umiej´tnoÊci posiadanych przez uczestników
nurkowania;

2) byç sprawny technicznie;

3) spe∏niaç wymagania okreÊlone w Polskich Nor-
mach dotyczàcych sprz´tu do nurkowania.

§ 9. Wszyscy uprawiajàcy p∏etwonurkowanie sà
obowiàzani do przestrzegania zasad bezpieczeƒstwa.

§ 10. Osoba prowadzàca zorganizowane nurkowa-
nie jest obowiàzana do: 

1) nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeƒ-
stwa przez uczestników nurkowania; 

2) zapewnienia nast´pujàcego sprz´tu medycznego: 

a) zestawu pierwszej pomocy odpowiedniego do
planowanego nurkowania,

b) tlenowego zestawu ratunkowego, umo˝liwiajà-
cego podawanie poszkodowanemu co najmniej
15 l/min czystego tlenu w czasie nie krótszym
ni˝ 20 min; 

3) posiadania Êrodków ∏àcznoÊci umo˝liwiajàcych
wezwanie s∏u˝b ratowniczych;

4) zapewnienia uczestnikom nurkowania dost´pu do
wszelkich posiadanych informacji dotyczàcych
nurkowania, w szczególnoÊci planu nurkowania,
sposobów porozumiewania si´, procedur ratunko-
wo-ewakuacyjnych w przypadku wystàpienia za-
gro˝enia dla ich bezpieczeƒstwa, oraz do informa-
cji o sprz´cie, który ma byç u˝ywany do nurkowa-
nia;

5) nieudzielenia zgody na udzia∏ w p∏etwonurkowa-
niu osobie, która mo˝e spowodowaç naruszenie
zasad bezpieczeƒstwa przy p∏etwonurkowaniu.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Sportu: T. Lipiec

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie
uprawiania p∏etwonurkowania (Dz. U. Nr 70, poz. 646),
które utraci∏o moc z dniem 30 listopada 2005 r. na podsta-
wie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmia-
nie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o ˝egludze
Êródlàdowej (Dz. U. Nr 85, poz. 726 i Nr 155, poz. 1298).
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