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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 25 maja 2004 r.

w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podleg∏ych
lub nadzorowanych przez ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych

Na podstawie art. 8 ust. 7 i art. 28 ust. 2 ustawy
z dnia 17 paêdziernika 2003 r. o wykonywaniu prac
podwodnych (Dz. U. Nr 199, poz. 1936) zarzàdza si´,
co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) warunki bezpieczeƒstwa wykonywania prac pod-
wodnych, w tym dzia∏aƒ ratowniczych, szkoleƒ
i çwiczeƒ, w jednostkach organizacyjnych podle-
g∏ych lub nadzorowanych przez ministra w∏aÊci-
wego do spraw wewn´trznych, zwanych dalej
„jednostkami”;

2) tryb i kryteria nabywania kwalifikacji uprawniajà-
cych do wykonywania prac podwodnych, zwa-
nych dalej „kwalifikacjami”;

3) wzory dokumentów potwierdzajàcych nabycie
kwalifikacji oraz wzory innych dokumentów zwià-
zanych z wykonywaniem prac podwodnych;

4) sposób ustalania okolicznoÊci wypadków z udzia-
∏em nurków w jednostkach.

Rozdzia∏ 2

Warunki bezpieczeƒstwa wykonywania
prac podwodnych w jednostkach

§ 2. 1. Wykonywanie prac podwodnych, okreÊlo-
nych w art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 17 paêdziernika
2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych, zwanej da-
lej „ustawà”, w jednostkach, w szczególnoÊci w zakre-
sie ich pragmatyki s∏u˝bowej, powierza si´ posiadajà-
cym wymagane kwalifikacje, zaÊwiadczenia o odby-
tych szkoleniach oraz odpowiedni stan zdrowia nur-
kom, o których mowa w art. 2 pkt 10 ustawy.

2. Funkcjonariusze oraz inne osoby zatrudnione
w jednostkach w ramach dzia∏aƒ na rzecz bezpieczeƒ-
stwa i porzàdku publicznego prowadzà prace podwod-
ne, z uwzgl´dnieniem pragmatyki s∏u˝bowej, w szcze-
gólnoÊci w zakresie: 

1) ratownictwa, w tym w postaci ratowania ˝ycia
i zdrowia ludzkiego, ratowania mienia i ochrony
Êrodowiska naturalnego;

————————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 106, poz. 1128).



2) czynnoÊci procesowych;

3) dzia∏aƒ specjalnych;

4) szkoleƒ i çwiczeƒ.

3. Prace podwodne, o których mowa w ust. 2, wy-
konuje si´ po odbyciu szkoleƒ, uwzgl´dniajàcych
pragmatyk´ s∏u˝bowà, w szczególnoÊci:

1) w zakresie ratownictwa;

2) z u˝yciem mieszanin oddechowych lub tlenu;

3) w przestrzeniach zamkni´tych;

4) na g∏´bokoÊciach poni˝ej 50 metrów;

5) z zakresu prowadzenia czynnoÊci procesowych;

6) z zakresu prowadzenia czynnoÊci operacyjno-roz-
poznawczych;

7) szturmowych;

8) minersko-pirotechnicznych.

§ 3. 1. Bezpieczeƒstwo wykonywania prac pod-
wodnych, z wy∏àczeniem dzia∏aƒ specjalnych, zapew-
nia si´ przez:

1) stosowanie sprz´tu sprawnego technicznie i lega-
lizowanego zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi
przez producenta;

2) oznakowanie obszaru, na którym prowadzone sà
prace podwodne;

3) posiadanie zabezpieczenia medycznego w postaci
zestawu medycznego, którego opis oraz minimal-
ne wymagania okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzà-
dzenia;

4) zapewnienie ∏àcznoÊci pomi´dzy nurkami a kieru-
jàcym pracami podwodnymi;

5) ustalone procedury post´powania przy wypad-
kach nurkowych;

6) stosowanie mieszanin oddechowych i tlenu
z ograniczeniem maksymalnego ciÊnienia parcjal-
nego tlenu do 0,16 MPa i maksymalnego ciÊnienia
parcjalnego azotu do 0,47 MPa;

7) zapewnienie asekuracji nurka;

8) przeszkolenie praktyczne nurka w zakresie eksplo-
atacji danego typu sprz´tu nurkowego przed
wprowadzeniem go do wyposa˝enia. 

2. W wykonywaniu prac podwodnych biorà udzia∏
osoby przeszkolone w zakresie ratownictwa medycz-
nego.

§ 4. Urzàdzenia i wyposa˝enie techniczne wykorzy-
stywane do prac podwodnych mogà byç obs∏ugiwane
przez osob´, która posiada stosowne kwalifikacje
i uprawnienia do ich obs∏ugi wymagane przepisami
o dozorze technicznym albo ˝egludze Êródlàdowej lub
morskiej oraz zosta∏a przeszkolona, w szczególnoÊci
z zakresu:

1) nape∏niania zbiorników ciÊnieniowych;

2) sporzàdzania mieszanin oddechowych;

3) obs∏ugi systemów zasilania w mieszaniny odde-
chowe;

4) obs∏ugi komór dekompresyjnych;

5) prowadzenia jednostek p∏ywajàcych.

§ 5. 1. Pracami podwodnymi kieruje osoba, zwana
dalej „kierujàcym pracami podwodnymi”, która:

1) zosta∏a wyznaczona do pe∏nienia tej funkcji przez
bezpoÊredniego prze∏o˝onego;

2) posiada co najmniej dwuletnià praktyk´ w wyko-
nywaniu prac podwodnych, w tym co najmniej
70 godzin przebywania pod wodà i w warunkach
podwy˝szonego ciÊnienia;

3) posiada kwalifikacje nurka, o których mowa
w § 17;

4) zosta∏a przeszkolona z zakresu patofizjologii nur-
kowania.

2. Pracami podwodnymi, o których mowa w § 2
ust. 1, z wy∏àczeniem prac prowadzonych na g∏´boko-
Êciach poni˝ej 50 metrów, kieruje nurek, który zosta∏
przeszkolony w tym zakresie oraz spe∏nia wymagania
okreÊlone w ust. 1.

3. Pracami podwodnymi prowadzonymi na g∏´bo-
koÊciach poni˝ej 50 metrów kierujà nurkowie instruk-
torzy przeszkoleni w tym zakresie oraz wyznaczeni do
pe∏nienia funkcji kierujàcego pracami podwodnymi
przez kierownika jednostki.

4. Szkoleniami kierujà nurkowie instruktorzy po-
siadajàcy praktyk´ w prowadzeniu zaj´ç z zakresu nur-
kowania i prowadzenia prac podwodnych oraz ka˝do-
razowo wyznaczeni do pe∏nienia tej funkcji przez kie-
rownika jednostki.

§ 6. 1. Kierujàcy pracami podwodnymi dopuszcza
nurka do wykonywania prac podwodnych, je˝eli nu-
rek: 

1) posiada wa˝ne badania lekarskie i nie zg∏asza do-
legliwoÊci psychofizycznych;

2) dokona sprawdzenia roboczego sprawnoÊci indy-
widualnego sprz´tu nurkowego.

2. Nurek nie wykonuje prac podwodnych w przy-
padku wystàpienia jakichkolwiek dolegliwoÊci psy-
chofizycznych.

3. Kierujàcy pracami podwodnymi, w przypadku
stwierdzenia u nurka oznak przem´czenia, pobudzenia
psychicznego lub zg∏oszenia dolegliwoÊci psychofi-
zycznych przez nurka, nie dopuszcza go do wykony-
wania tych prac.

§ 7. 1. Kierujàcy pracami podwodnymi w szczegól-
noÊci: 

1) ocenia wielkoÊç i rodzaj zdarzenia oraz zagro˝enia
dla nurków;

2) planuje i organizuje prace podwodne;

Dziennik Ustaw Nr 138 — 9682 — Poz. 1468



3) kieruje przebiegiem prac podwodnych z zachowa-
niem zasad i przepisów bezpieczeƒstwa i higieny
pracy;

4) dokonuje osobistego sprawdzania, czy jest zapew-
niona odpowiednia iloÊç i rodzaj sprz´tu;

5) prowadzi dokumentacj´ zwiàzanà z wykonywa-
niem prac podwodnych;

6) okreÊla post´powanie w razie zaistnienia zagro˝e-
nia ˝ycia lub zdrowia nurka.

2. W przypadku nag∏ego wystàpienia zagro˝enia
˝ycia lub zdrowia ludzi kierujàcy pracami podwodny-
mi mo˝e zmieniç organizacj´ prac lub odstàpiç od ich
prowadzenia.

§ 8. 1. Dla zachowania bezpieczeƒstwa i mo˝liwo-
Êci kierowania pracà nurków prace podwodne, z wy∏à-
czeniem prac o charakterze specjalnym, wykonuje si´
z asekuracjà.

2. Asekuracji, o której mowa w ust. 1, dokonuje si´
przez kontrolowanie bezpieczeƒstwa wykonywania
prac podwodnych z zastosowaniem co najmniej jed-
nej z form:

1) ∏àcznoÊci podwodnej:

a) przewodowej,

b) bezprzewodowej,

c) asekuracji linowej;

2) monitorowania audiowizualnego wykonywanych
czynnoÊci;

3) zabezpieczenia prac przez drugiego nurka.

3. Wszyscy nurkowie prowadzàcy prace podwod-
ne stosujà sygna∏y umowne nadawane linà, dêwi´-
kiem lub wizualnie niezale˝nie od stosowanej formy
asekuracji.

4. Wykaz obowiàzujàcych sygna∏ów umownych
okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 9. 1. Je˝eli kierujàcy pracami podwodnymi uzna
warunki, w których majà byç wykonywane prace pod-
wodne, za szczególnie niebezpieczne lub specyficzne,
mo˝e dodatkowo wyznaczyç nurka do pe∏nienia funk-
cji nurka ratownika.

2. Funkcj´ nurka ratownika pe∏ni nurek, którego
kwalifikacje umo˝liwiajà nurkowanie co najmniej na
g∏´bokoÊç wykonywanych prac podwodnych.

3. Nurek ratownik przebywa w miejscu prowadzo-
nych prac podwodnych w gotowoÊci do podj´cia akcji
ratowniczej.

§ 10. Przy prowadzeniu prac podwodnych na szla-
kach ˝eglugowych, z wy∏àczeniem prac podwodnych
o charakterze specjalnym, kierujàcy pracami podwod-
nymi dokonuje oznakowania miejsca ich wykonywa-
nia oraz powiadamia w∏aÊciciela drogi wodnej o pro-
wadzonych pracach, zgodnie z przepisami o ˝egludze
Êródlàdowej lub morskiej.

§ 11. Osoby bioràce udzia∏ w pracach podwodnych
przebywajàce pod wodà i na jej powierzchni oraz
w bezpoÊredniej bliskoÊci brzegów, a tak˝e przebywa-
jàce na budowlach hydrotechnicznych, jednostkach
p∏ywajàcych i akwenach zalodzonych wyposa˝a si´
w Êrodki ochrony indywidualnej, w szczególnoÊci w:

1) kamizelk´ asekuracyjnà nieograniczajàcà swobo-
dy ruchów lub kombinezon ratunkowy albo inne
Êrodki ochrony indywidualnej zabezpieczajàce
przed utoni´ciem;

2) Êrodki do sygnalizacji wizualnej lub dêwi´kowej;

3) nó˝ ratowniczy lub inny przyrzàd do ci´cia.

§ 12. W przypadku prowadzenia prac podwodnych
w przestrzeniach zamkni´tych oraz na akwenach, na
których wyst´puje kra lodowa, w celu zapewnienia
bezpieczeƒstwa nurków wymaga si´ dodatkowych
przedsi´wzi´ç, uwzgl´dniajàcych pragmatyk´ s∏u˝bo-
wà, w szczególnoÊci:

1) zastosowania sprz´tu do autoasekuracji, oÊwietle-
nia i ∏àcznoÊci;

2) zastosowania dwóch niezale˝nych êróde∏ miesza-
niny oddechowej;

3) wykonywania prac przez nurków posiadajàcych
dodatkowe przeszkolenie w tym zakresie.

§ 13. 1. Zabezpieczenie prowadzenia prac podwod-
nych w warunkach nocnych, z wy∏àczeniem prac pod-
wodnych o charakterze specjalnym, wymaga oÊwie-
tlenia terenu prac oraz asekuracji pracujàcych nurków
przez jednostk´ p∏ywajàcà wyposa˝onà w reflektor po-
szukiwawczy.

2. Nurków prowadzàcych prace, o których mowa
w ust. 1, wyposa˝a si´ w indywidualne oÊwietlenie
w postaci podstawowego i awaryjnego êród∏a Êwiat∏a. 

§ 14. Z uwagi na specyfik´ prowadzenia prac pod-
wodnych w ramach dzia∏aƒ na rzecz bezpieczeƒstwa
i porzàdku publicznego osoba posiadajàca kwalifika-
cje:

1) m∏odszego nurka wykonuje samodzielnie prace
podwodne na g∏´bokoÊci do 12 metrów oraz wy-
konuje prace podwodne na g∏´bokoÊci do 20 me-
trów w asyÊcie co najmniej nurka;

2) nurka wykonuje samodzielnie prace podwodne na
g∏´bokoÊci do 20 metrów oraz po odbyciu dodat-
kowych szkoleƒ, w szczególnoÊci w oparciu o pro-
gramy uwzgl´dniajàce pragmatyk´ s∏u˝bowà, wy-
konuje prace podwodne na g∏´bokoÊci do 50 me-
trów w asyÊcie nurka instruktora;

3) nurka instruktora wykonuje samodzielnie prace
podwodne na g∏´bokoÊci do 50 metrów, a po od-
byciu dodatkowych szkoleƒ, w szczególnoÊci
w oparciu o programy uwzgl´dniajàce pragmaty-
k´ s∏u˝bowà, wykonuje samodzielnie prace pod-
wodne na g∏´bokoÊci poni˝ej 50 metrów, a tak˝e
mo˝e prowadziç szkolenia i egzaminy.
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Rozdzia∏ 3

Tryb i kryteria nabywania kwalifikacji
uprawniajàcych do wykonywania prac podwodnych

§ 15. 1. Dokumenty niezb´dne do nabycia kwalifi-
kacji uprawniajàcych do wykonywania prac podwod-
nych osoba zainteresowana sk∏ada do kierownika jed-
nostki prowadzàcej dany rodzaj prac podwodnych
w ramach dzia∏aƒ na rzecz bezpieczeƒstwa i porzàdku
publicznego lub dzia∏ajàcej w jego imieniu komórki
w∏aÊciwej do spraw szkolenia.

2. Kierownik jednostki nadaje odpowiednie kwali-
fikacje, które zachowujà wa˝noÊç przez 5 lat od dnia
ich nadania.

3. Kierownik jednostki lub dzia∏ajàca w jego imie-
niu komórka w∏aÊciwa do spraw szkolenia dokonuje
wpisów nadanych kwalifikacji w Ksià˝ce nurka.

4. Kierownik jednostki, na wniosek zainteresowa-
nej osoby, przed∏u˝a wa˝noÊç nadanych kwalifikacji,
pod warunkiem udokumentowania okresu co naj-
mniej 250-godzinnej praktyki w zakresie wykonywania
prac podwodnych, uzyskanej w okresie 5 lat od dnia
wydania kwalifikacji oraz przed∏o˝enia aktualnego za-
Êwiadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazaƒ do
wykonywania prac podwodnych.

5. Kierownik jednostki lub dzia∏ajàca w jego imie-
niu komórka w∏aÊciwa do spraw szkolenia prowadzi
ewidencj´ nadanych kwalifikacji.

§ 16. Kwalifikacje m∏odszego nurka uzyskuje oso-
ba, która posiada:

1) wa˝ne zaÊwiadczenie lekarskie wydane przez
oÊrodki medycyny pracy wed∏ug zasad okreÊlo-
nych w przepisach o warunkach zdrowotnych, ja-
kim powinien odpowiadaç nurek;

2) co najmniej kwalifikacje do wykonywania zawodu
nurka III klasy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 paêdziernika 2003 r. o wykonywaniu prac pod-
wodnych (Dz. U. Nr 199, poz. 1936), lub kwalifika-
cje p∏etwonurka na poziomie podstawowym,
zgodnie z przepisami rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie uprawiania
p∏etwonurkowania (Dz. U. Nr 70, poz. 646);

3) przeszkolenie medyczne;

4) ukoƒczony co najmniej kurs kwalifikujàcy do s∏u˝by;

5) zaÊwiadczenie o odbyciu szkolenia teoretycznego
i praktycznego; 

6) wiek do 35 lat.

§ 17. Kwalifikacje nurka mo˝e uzyskaç osoba, któ-
ra posiada:

1) wa˝ne zaÊwiadczenie lekarskie wydane przez
oÊrodki medycyny pracy wed∏ug zasad okreÊlo-
nych w przepisach o warunkach zdrowotnych, ja-
kim powinien odpowiadaç nurek;

2) kwalifikacje m∏odszego nurka, o których mowa
w § 16; 

3) dwuletnià praktyk´ w wykonywaniu prac podwod-
nych w charakterze m∏odszego nurka, w tym co
najmniej 70 godzin przebywania pod wodà
i w warunkach podwy˝szonego ciÊnienia;

4) kwalifikacje zawodowe na poziomie co najmniej
podoficerskim;

5) zaÊwiadczenie o odbyciu szkolenia teoretycznego
i praktycznego. 

§ 18. Kwalifikacje nurka instruktora mo˝e uzyskaç
osoba, która posiada:

1) wa˝ne zaÊwiadczenie lekarskie wydane przez
oÊrodki medycyny pracy wed∏ug zasad okreÊlo-
nych w przepisach o warunkach zdrowotnych, ja-
kim powinien odpowiadaç nurek;

2) kwalifikacje nurka;

3) dwuletnià praktyk´ w wykonywaniu prac podwod-
nych w charakterze kierujàcego pracami podwod-
nymi oraz co najmniej 250 godzin przebywania
pod wodà i w warunkach podwy˝szonego ciÊnie-
nia;

4) kwalifikacje zawodowe na poziomie co najmniej
korpusu chorà˝ych lub aspirantów;

5) zaÊwiadczenie o odbyciu szkolenia teoretycznego
i praktycznego; 

6) odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne; 

7) zaÊwiadczenie o odbyciu przeszkolenia dodatko-
wego co najmniej w zakresie u˝ycia mieszanin od-
dechowych i tlenu oraz prac w przestrzeniach za-
mkni´tych i prac podwodnych prowadzonych na
g∏´bokoÊci poni˝ej 50 metrów.

Rozdzia∏ 4

Wzory dokumentów potwierdzajàcych nabycie
kwalifikacji oraz innych dokumentów zwiàzanych

z wykonywaniem prac podwodnych

§ 19. 1. Dokumentem potwierdzajàcym posiadanie
kwalifikacji przez nurka jest Ksià˝ka nurka.

2. Ksià˝ka nurka zawiera:

1) imi´ i nazwisko;

2) zdj´cie;

3) numer identyfikacyjny;

4) grup´ krwi;

5) potwierdzenie wa˝noÊci badaƒ lekarskich;

6) potwierdzenie uprawnieƒ do kierowania pracami
podwodnymi;

7) potwierdzenie odbytych szkoleƒ;

8) potwierdzenie nadanych kwalifikacji;

9) adnotacje o stanie zdrowia i roczne zestawienie
wykonanych prac podwodnych.

3. Wzór Ksià˝ki nurka okreÊla za∏àcznik nr 3 do roz-
porzàdzenia.

Dziennik Ustaw Nr 138 — 9684 — Poz. 1468



§ 20. 1. Dokumentem potwierdzajàcym wykonane
prace podwodne jest Dziennik prac podwodnych.

2. Dziennik prac podwodnych zawiera:

1) imi´ i nazwisko;

2) numer identyfikacyjny;

3) miejsce pe∏nienia s∏u˝by;

4) okres s∏u˝by, za który sporzàdzany jest dziennik;

5) numer ewidencyjny Ksià˝ki nurka;

6) informacje o wykonanych pracach podwodnych
w okresie rocznym okreÊlajàce dat´, miejsce, czas
i g∏´bokoÊç wykonanych prac oraz zastosowanej
mieszaniny oddechowej;

7) piecz´ç i podpis osoby sporzàdzajàcej dziennik;

8) piecz´ç i podpis bezpoÊredniego prze∏o˝onego. 

3. Wzór Dziennika prac podwodnych okreÊla za-
∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.

§ 21. 1. Dzienna karta prac podwodnych jest doku-
mentem potwierdzajàcym wykonywane prace pod-
wodne i stanowi podstaw´ do sporzàdzenia wpisów
w Dzienniku prac podwodnych.

2. Dzienna karta prac podwodnych zawiera:

1) informacje o czasie i miejscu wykonania prac;

2) informacje o warunkach hydrometeorologicznych
w miejscu wykonywania prac podwodnych;

3) zgod´ nurka na wykonywanie prac, wyra˝onà w∏a-
snor´cznym podpisem;

4) informacje o u˝ytym w pracach sprz´cie nurko-
wym;

5) informacje o rodzaju i ciÊnieniu poczàtkowym za-
stosowanej mieszaniny oddechowej;

6) informacje o czasie rozpocz´cia, zakoƒczenia i po-
bytu pod wodà oraz maksymalnej g∏´bokoÊci, na
jakiej wykonywane by∏y prace podwodne;

7) potwierdzenie wykonania prac przez kierujàcego
pracami podwodnymi;

8) opis wykonanych prac, przydzielonych funkcji i za-
stosowanych zabezpieczeƒ. 

3. Wzór Dziennej karty prac podwodnych okreÊla
za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.

§ 22. 1. Dokumentem potwierdzajàcym odbyte
w jednostce szkolenie i nabyte przez nurka umiej´tno-
Êci jest zaÊwiadczenie o jego ukoƒczeniu.

2. ZaÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imi´ i nazwisko;

2) dat´ i miejsce urodzenia;

3) nazw´ i rodzaj odbytego szkolenia;

4) nazw´ organizatora szkolenia;

5) okres szkolenia;

6) nazw´ programu, wed∏ug którego realizowane by-
∏o szkolenie;

7) ramowy program szkolenia;

8) miejsce i dat´ wydania;

9) numer ewidencyjny;

10) piecz´ç i podpis organizatora szkolenia.

3. Wzór zaÊwiadczenia okreÊla za∏àcznik nr 6 do
rozporzàdzenia.

Rozdzia∏ 5

Sposób ustalania okolicznoÊci wypadków
zwiàzanych z wykonywaniem prac podwodnych

w jednostkach

§ 23. 1. W razie zaistnienia wypadku zwiàzanego
z wykonywaniem prac podwodnych w jednostce kie-
rujàcy pracami podwodnymi niezw∏ocznie powiada-
mia kierownika jednostki.

2. Kierownik jednostki do zbadania okolicznoÊci
i przyczyn wypadku, o którym mowa w ust. 1, powo-
∏uje zespó∏ powypadkowy, który dzia∏a w oparciu
o w∏aÊciwe przepisy pragmatyki s∏u˝bowej.

3. Do prac zespo∏u powypadkowego, o którym
mowa w ust. 2, w∏aÊciwy kierownik jednostki kieruje
nurka instruktora.

4. Nurek instruktor, w zakresie posiadanych kwali-
fikacji, zg∏asza uwagi lub zastrze˝enia do zachowania
warunków bezpieczeƒstwa w prowadzonych pracach
podwodnych, w których dosz∏o do wypadku.

5. Z prac zespo∏u powypadkowego sporzàdza si´
protokó∏.

§ 24. W zakresie nieuregulowanym rozporzàdze-
niem, do sposobu ustalania okolicznoÊci wypadków
zwiàzanych z wykonywaniem prac podwodnych
w jednostkach majà zastosowanie przepisy w sprawie
ustalania okolicznoÊci i przyczyn wypadków przy pra-
cy oraz sposobu ich dokumentowania.

Rozdzia∏ 6

Przepisy koƒcowe

§ 25. 1. Kierownicy jednostek dostosujà przepisy
obowiàzujàce w jednostkach do wymogów okreÊlo-
nych rozporzàdzeniem w terminie 12 miesi´cy od dnia
jego wejÊcia w ˝ycie.

2. Osoby, które uzyska∏y kwalifikacje na podstawie
dotychczasowych przepisów, sà zobowiàzane w termi-
nie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia
potwierdziç posiadane uprawnienia. 

§ 26. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
R. Kalisz
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1. Rurki ustno-gard∏owe wielorazowe typu Gudela —
komplet 6 szt. Rozmiary: 00, 0; 1; 2; 3; 4 (przezro-
czyste — umo˝liwiajàce stwierdzenie obecnoÊci
cia∏a obcego w Êwietle rurki):

1) tworzywo sztuczne; 

2) przekrój kana∏u rurki — owalny; 

3) kraw´dzie wylotu — zaokràglone; 

4) kraw´dzie ko∏nierza — zaokràglone; 

5) mo˝liwoÊç sterylizacji termicznej i dezynfekcji
w p∏ynach. 

2. Zestaw ssàcy: mechaniczny, r´czny z jednorazo-
wym pojemnikiem na treÊç, dla doros∏ych i nie-
mowlàt:

1) wydajnoÊç dla doros∏ego minimum 20 l/min; 

2) podciÊnienie dla doros∏ego: minimum — 350 mm
s∏upa Hg; maksimum — 550 mm s∏upa Hg;

3) koƒcówka ssàca o kraw´dziach zaokràglonych: 
a) konstrukcja przezroczysta, spr´˝ysta, unie-

mo˝liwiajàca przyssanie do b∏ony Êluzowej, 
b) mo˝liwe zgi´cie o 90° przy zachowanej dro˝-

noÊci;

4) mo˝liwoÊç odsysania treÊci u noworodków —
wymienna koƒcówka lub odr´bny uk∏ad;

5) mocowanie koƒcówki ssàcej do pojemnika (dla
doros∏ych i dla dzieci) wytrzymuje ci´˝ar ssaka
z pojemnikiem ca∏kowicie wype∏nionym wodà;

6) pojemnik na treÊç przezroczysty, wymienny bez
u˝ycia narz´dzi;

7) r´kojeÊç urzàdzenia ssàcego; kszta∏t ergono-
miczny oraz mo˝liwoÊç obs∏ugi jednà r´kà;

8) odpornoÊç na upadek z 75 cm na powierzchni´
betonowà i natychmiastowa gotowoÊç do pracy
po upadku.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 25 maja 2004 r. (poz. 1468)

Za∏àcznik nr 1

ZESTAW MEDYCZNY R 11) DO ZABEZPIECZENIA PRAC PODWODNYCH
PROWADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEG¸E

I NADZOROWANE PRZEZ MINISTRA W¸AÂCIWEGO DO SPRAW WEWN¢TRZNYCH

Lp. Zakres czynnoÊci Rodzaj sprz´tu

1 Zabezpieczenie lub/i przywrócenie a) komplet rurek ustno-gard∏owych (typu Gudela),
dro˝noÊci dróg oddechowych b) ssak mechaniczny r´czny

2 Prowadzenie oddechu kontrolowa- a) worek samorozpr´˝alny o konstrukcji umo˝liwiajàcej wentylacj´
nego lub wspomaganego oraz tle- biernà i czynnà 100 % tlenem (z rezerwuarem tlenowym); z maskà
noterapii twarzowà o 2 rozmiarach, przezroczystà i obrotowà (360°),

b) przenoÊna butla tlenowa o pojemnoÊci minimum 400 l z reduk-
torem i szybkoz∏àczem tlenowym AGA oraz przep∏ywomierzem
obrotowym do 25 l/min, 

c) 2 zestawy do tlenoterapii biernej w dwóch rozmiarach — mini-
mum 95 % tlenu z od∏àczalnymi przewodami masek

3 Masa˝ zewn´trzny serca urzàdzenie typu przyssawka do masa˝u2)

4 Unieruchamianie z∏amaƒ oraz po- a) minimum 3 ko∏nierze szyjne z regulacjà wielkoÊci,
dejrzeƒ z∏amaƒ i zwichni´ç b) nosze typu deska, z tworzywa sztucznego, zmywalne, trudno za-

palne, chemoodporne, przepuszczalne dla promieni X, majàce
pasy mocujàce i zestaw do unieruchamiania g∏owy,

c) zestaw szyn typu Kramer (powlekane) — 14 sztuk o ró˝nych roz-
miarach

5 Opatrywanie oparzeƒ zestaw ratowniczych opatrunków hydro˝elowych sch∏adzajàcych

6 Zapewnienie komfortu termicznego folie aluminiowe, tzw. folie ˝ycia

7 Tamowanie krwotoków i opatrywa- a) zestaw opatrunkowy,
nie ran b) zestaw uzupe∏niajàcy

8 Wsparcie psychiczne dzieci zabawki — misie („misiaki-pocieszaki”)

————————
1) Zestaw R 1 przechowywany w torbie umo˝liwiajàcej transport w r´ku, na ramieniu lub na plecach.
2) Urzàdzenie stanowi wyposa˝enie uzupe∏niajàce — mo˝e byç stosowane wy∏àcznie na polecenie lekarza.

Minimalne wymagania dla zestawów medycznych



3. Worek samorozpr´˝alny (1 szt.), przejrzysty, o kon-
strukcji umo˝liwiajàcej wentylacj´ biernà i czynnà
przy obj´toÊci oddechowej od 500 do 800 ml, cz´sto-
Êci 10 oddechów na minut´ oraz przep∏ywie tlenu 
15 l/min mieszaninà o zawartoÊci tlenu 97—100 %,
ponadto: 

1) mocowanie drenu tlenowego — sto˝kowe;

2) mo˝liwoÊç demonta˝u bez narz´dzi;

3) konstrukcja uniemo˝liwiajàca, przy obj´toÊci
oddechowej od 500 do 800 ml i cz´stoÊci
10 oddechów na minut´, przekroczenie ciÊnie-
nia w uk∏adzie oddechowym 40 lub 45 cm s∏u-
pa wody;

4) maski twarzowe w dwóch rozmiarach (dzieci
od 5 lat i doroÊli) przezroczyste z mankietem si-
likonowym fartuchowym — konstrukcja maski:
jednocz´Êciowa, dwucz´Êciowa lub trzycz´-
Êciowa;

5) konstrukcja worka i zastawek pacjenta (po-
szkodowanego) uniemo˝liwiajàca niew∏aÊciwy
monta˝;

6) temperatura pracy od –15 °C do +50 °C;

7) mocowanie rezerwuaru tlenowego — sto˝ko-
we;

8) mocowanie rezerwuaru tlenowego umo˝liwia-
jàce uniesienie ca∏ego zestawu chwytem za re-
zerwuar;

9) mocowanie przewodu tlenowego umo˝liwiajà-
ce uniesienie ca∏ego zestawu chwytem za
przewód;

10) sterylizacja* termiczna lub w p∏ynach;

11) filtry bakteryjne* dla doros∏ych dla HIV, hepati-
tis C, TBC bez wymiennika ciep∏a i wilgoci —
minimum 5 sztuk:
a) konstrukcja mechaniczna, 
b) wielkoÊç przestrzeni martwej poni˝ej 50 ml, 
c) opór przep∏ywu przy 30 l/min poni˝ej 2 cm

s∏upa wody, 
d) skutecznoÊç dla wirusów powy˝ej 99/99 %, 
e) kontrola szczelnoÊci obudowy i skutecznoÊci

filtracji 100 % produkcji.

4. Reduktor (1 kpl.) ∏àczàcy butl´ tlenowà z odbiorni-
kami tlenu wykonany z mosiàdzu, ewentualne ele-
menty niemetalowe antystatyczne:

1) ciÊnienie robocze minimum 200 bar;

2) ciÊnienie zredukowane od 4 do 5 bar;

3) mocowanie do zaworu butli;

4) mocowanie przewodu tlenowego do wylotu
przep∏ywomierza — sto˝kowe;

5) regulator przep∏ywu tlenu obrotowy co naj-
mniej o przep∏ywie maksymalnym 25 l/min;

6) gniazdo szybkoz∏àcza w systemie AGA;

7) manometr minimum do 250 bar (wielkoÊç dzia∏-
ki 10 bar, oznaczenia cyfrowe minimum  co
50 bar);

8) os∏ona gumowa manometru.

5. Zestaw jednorazowego u˝ytku do tlenoterapii
biernej, tj. dwie przezroczyste maski z mo˝liwoÊcià
modelowania w cz´Êci nosowej (1 kpl. — jedna
du˝a i jedna ma∏a), rezerwuary tlenu z przewoda-
mi tlenowymi — przezroczyste:

1) przy przep∏ywie tlenu do 25 l/min st´˝enie tlenu
w mieszaninie oddechowej minimum 95 %;

2) mo˝liwoÊç od∏àczenia przewodów masek;

3) odpornoÊç masek na p∏ynne Êrodki dezynfekcyjne;

4) mocowanie koƒcówki przewodu tlenowego —
sto˝kowe;

5) zabezpieczenie przed wysuni´ciem gumki mo-
cujàcej mask´;

6) przewód tlenowy maski o d∏ugoÊci minimum
140 cm oraz dodatkowy przewód tlenowy
o d∏ugoÊci minimum 1000 cm;

7) przekrój przewodu tlenowego gwiazdkowy, za-
chowujàcy dro˝noÊç po zagi´ciu pod kàtem
180°;

8) mocowanie koƒcówki wlotu tlenu do maski; na
sta∏e, obrotowe;

9) mocowanie przewodu tlenowego do maski za-
pewniajàce po∏àczenie przy obcià˝eniu ci´˝a-
rem kompletnego zestawu worka samorozpr´-
˝alnego.

6. Butla tlenowa aluminiowa o p∏askim dnie (1 szt.):

1) pojemnoÊç spr´˝onego tlenu minimum 400 li-
trów przy ciÊnieniu 150 bar;

2) mo˝liwoÊç nape∏nienia w systemie DIN (dla tle-
nu medycznego);

3) ciÊnienie robocze minimum 200 atm;

4) oznakowanie zgodnie z przepisami.

7. Nosze typu deska (1 kpl.):

1) tworzywo sztuczne;

2) zmywalne;

3) przepuszczalne dla promieni X;

4) pasy zabezpieczajàce mocowane obrotowo
(minimum 4 kpl.);

5) mocowanie pasów minimum 5 na stron´ oraz
mo˝liwoÊç przepinania pasów bez poruszania
pacjenta (poszkodowanego);

6) zestaw klocków-poduszek do unieruchamiania
g∏owy i kr´gos∏upa szyjnego, z mo˝liwoÊcià
zmiany punktu pracy pasów mocujàcych,
z mo˝liwoÊcià obserwacji uszu poszkodowane-
go oraz brakiem wp∏ywu zamocowania zesta-
wu na mo˝liwoÊci transportowe noszy;

7) ci´˝ar noszy poni˝ej 10 kg, a noÊnoÊç mini-
mum 130 kg;

8) odleg∏oÊç uchwytów noszy od pod∏o˝a —
minimum 2,5 cm;

9) zw´˝enie koƒca dystalnego noszy o szerokoÊci
w granicach 20—25 cm;

10) dodatnia p∏ywalnoÊç noszy;
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11) wielkoÊç uchwytów transportowych umo˝li-
wiajàca bezpieczny i wygodny uchwyt r´kà
w r´kawicach roboczych.

8. Ko∏nierze szyjne z tworzywa sztucznego, wodood-
porne, z mo˝liwoÊcià regulacji rozmiaru (3 szt.):

1) regulacja kszta∏tu/rozmiaru: przednia i tylna lub
tylko przednia;

2) mo˝liwoÊç badania t´tna na t´tnicach szyjnych;

3) mo˝liwoÊç dezynfekcji*;

4) konstrukcja ko∏nierza — jednocz´Êciowa, umo˝-
liwiajàca wykonanie czynnoÊci wymienionych
w pkt 1—3;

5) ko∏nierz szyjny dzieci´cy regulowany lub dwa
ko∏nierze dzieci´ce o ró˝nych rozmiarach (mo˝-
liwoÊç badania t´tna na t´tnicach szyjnych,
mo˝liwoÊç dezynfekcji*) oraz konstrukcja ko∏-
nierza — jednocz´Êciowa; ko∏nierze umieszczo-
ne w torbie transportowej zgodnie z wszelkimi
zaleceniami producenta dotyczàcymi walorów
techniczno-u˝ytkowych odzwierciedlonymi w in-
strukcji obs∏ugi.

9. Szyny typu Kramer w zdejmowalnym powleczeniu
ka˝dej szyny z mi´kkim tworzywem nieprzepusz-
czalnym dla p∏ynów, wydzielin i wydalin, mo˝li-
woÊç dezynfekcji* powleczenia, mo˝liwoÊç wygi´-
cia szyny o 180° bez u˝ycia narz´dzi oraz bez
uszkodzenia powleczenia, uchwyty transportowe
pokrowca umo˝liwiajàce transport w r´ku i na ra-
mieniu — pokrowiec dostosowany rozmiarami do
najd∏u˝szej szyny, natomiast dost´p do szyn w po-
krowcu jednoczeÊnie do ca∏ego zestawu.

10. Wymiary 14 szyn stanowiàcych komplet (toleran-
cja ±10 mm):
1) 1500 mm x 150 mm lub 1500 x 120 mm;
2) 1500 mm x 120 mm;
3) 1200 mm x 120 mm;
4) 1000 mm x 100 mm;
5) 900 mm x 120 mm — 2 szt.;
6) 800 mm x 120 mm;
7) 800 mm x 100 mm;
8) 700 mm x 100 mm lub 700 x 70 mm;
9) 700 mm x 70 mm;

10) 600 mm x 80 mm lub 600 x 70 mm;
11) 600 mm x 70 mm;
12) 250 mm x 50 mm — 2 szt.

11. Opatrunki**, wymiary wg standardu (1 kpl.):
1) osobisty — 2 szt.;
2) kompresy gazowe ja∏owe 9 cm x 9 cm — 5 szt.;
3) kompresy gazowe ja∏owe 5 cm x 5 cm — 5 szt.;
4) gaza opatrunkowa ja∏owa 1 m2 — 2 szt.;
5) gaza opatrunkowa ja∏owa 1/4 m2 — 2 szt.;
6) opaski opatrunkowe dziane o szerokoÊci 5 cm

— 4 szt.;
7) opaski opatrunkowe dziane o szerokoÊci 10 cm

— 8 szt.;

8) chusta trójkàtna tekstylna — 4 szt.;

9) banda˝ elastyczny o szerokoÊci 10 cm — 3 szt.;

10) banda˝ elastyczny o szerokoÊci 12 cm — 3 szt.;

11) siatka opatrunkowa nr 1 — 2 szt.;

12) siatka opatrunkowa nr 2 — 2 szt.;

13) siatka opatrunkowa nr 3 — 2 szt.;

14) siatka opatrunkowa nr 6 — 2 szt.;

15) przylepiec z opatrunkiem 6 cm x 1 m — 1 szt.;

16) przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m — 2 szt.;

17) opatrunki hydro˝elowe sch∏adzajàce ratunko-
we*** — minimum 8 szt. pokrywajàcych w su-
mie powierzchni´ nie mniejszà ni˝ 6400 cm2;

18) opatrunek hydro˝elowy sch∏adzajàcy ratunko-
wy na twarz*** — 2 szt.

12. Aparat do p∏ukania oka z bocznym odp∏ywem
o pojemnoÊci 150 ml (±50) — 1 szt.

13. R´kawiczki lateksowe jednorazowe nr 8 — 5 par.

14. Worek plastikowy z zamkni´ciem na odpady —
2 szt. (po 20 litrów).

15. P∏yn do dezynfekcji* ràk — 1 szt. (min. 250 ml).

16. No˝yczki ratownicze — 1 szt.

17. Nó˝ do ci´cia pasów — 1 szt.

18. Folie izotermiczne — 5 szt.

19. Folia do przykrywania zw∏ok — 3 szt.

20. Torba transportowa — 1 szt.:

1) wymiary torby:
a) d∏ugoÊç minimum 65 cm, maksimum 80 cm,
b) szerokoÊç 35 cm (±5),
c) wysokoÊç 35 cm (±5);

2) wykonanie z materia∏u typu CORDURA 1000
lub równorz´dnego:
a) w∏ókno teksturyzowane, nasàczone teflo-

nem,
b) pozytywny test wytrzyma∏oÊci 312 N,
c) pozytywny test na przetarcie 2500 cykli (Wy-

zenbeck);

3) materia∏:
a) splot kordowy, g´stoÊç splotu w∏ókna 1000

Denier,
b) przepuszczalnoÊç wody 800 mm s∏upa wo-

dy, 3-krotne powleczenie poliuretanem;

4) osprz´t wodoodporny, nierdzewny;

5) z uchwytami umo˝liwiajàcymi transport w r´-
ku, na ramieniu i na plecach;

6) szerokoÊç pasów ramiennych i barkowych
minimum 40 mm;

7) obszycie gàbkowe pasów barkowych;

8) mo˝liwoÊç spi´cia pasów r´cznych do trans-
portu;

9) mo˝liwoÊç schowania pasów barkowych;
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10) przegrody dla poszczególnych elementów ze-
stawu;

11) bezpoÊredni dost´p do niezale˝nych przegród
na sprz´t i materia∏y medyczne;

12) zamki b∏yskawiczne wodoodporne;

13) oznakowana krzy˝ami Êw. Andrzeja o Êrednicy
10 cm na powierzchni boku d∏u˝szego, sygnali-
zacyjnymi elementami odblaskowymi w kolo-
rze ˝ó∏tym — 2 pionowe pasy o 1 /3 d∏. Êciany
z ka˝dej strony, o szerokoÊci minimum 20 mm,
przechodzàce z d∏u˝szych boków torby na we-
wn´trznà powierzchni´ klapy przykrywajàcej;

14) dost´p do reduktora tlenowego ze strony
bocznej bez koniecznoÊci otwierania ca∏ej tor-

by, mo˝liwoÊç natychmiastowego wydobycia
butli tlenowej z reduktorem przez zamykany
otwór w Êcianie bocznej.

Uwaga:
* — oznacza wymagania wymienione w komunikacie

G∏ównego Inspektora Sanitarnego z dnia 27 wrzeÊnia
1996 r. w sprawie wykazu preparatów dezynfekcyj-
nych przeznaczonych do stosowania w zak∏adach
opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MZ Nr 11, poz. 32).

** — oznacza tolerancj´ ± 10 mm.
*** — hydro˝el naniesiony na materia∏ opatrunkowy (nale˝y

wykazaç i przed∏o˝yç dokumentacj´ badaƒ wskazujà-
cych sch∏adzajàce dzia∏anie opatrunków hydro˝elo-
wych).
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Wymagania minimalne dla respiratora

1. Rodzaj — obj´toÊciowo zmienny.

2. Zasilanie spr´˝onym tlenem o ciÊnieniu od 3
do 6 bar z gniazda szybkoz∏àcznego systemu AGA
(przewód zasilajàcy minimum 100 cm odporny na
zagi´cia).

3. Cz´stoÊç oddechu w granicach od 10 do 20 odde-
chów na minut´.

4. Obj´toÊç oddechowa w granicach od 350
do 1300 ml.

5. St´˝enie tlenu w mieszaninie oddechowej 100 %.

6. Mo˝liwoÊç izolacji uk∏adu oddechowego poszko-
dowanego od atmosfery toksycznej.

7. Mo˝liwoÊç oddechu spontanicznego 100 % tlenem
z uk∏adu oddechowego respiratora.

8. Maski twarzowe w dwóch rozmiarach (dzieci od
5 lat i doroÊli) przezroczyste z silikonowym man-
kietem fartuchowym.

9. Zastawka pacjenta z ∏àcznikiem do masek twarzo-
wych i rurek intubacyjnych (mo˝liwoÊç obrotu ma-
ski o 360°).

10. Zastawka bezpieczeƒstwa 40 cm lub 45 cm s∏upa
wody z alarmem lub regulowana z mo˝liwoÊcià
ustawienia na 40 lub 45 cm z alarmem.

11. Manometr ciÊnienia w uk∏adzie oddechowym re-
spiratora zmontowany w module oddechowym.

12. Waga respiratora poni˝ej 3 kg.

13. Mo˝liwoÊç zastosowania filtrów bakteryjno-wiru-
sowych*.

14. Mo˝liwoÊç sterylizacji* uk∏adu oddechowego re-
spiratora.

15. OdpornoÊç na wstrzàsy i upadek z wysokoÊci co
najmniej 75 cm na betonowà powierzchni´, przy
gotowoÊci do pracy po upadku w ka˝dym kie-
runku.

16. ZdolnoÊç do pracy w temperaturze od –18 °C
do +50 °C.

17. Alarm spadku ciÊnienia zasilania tlenem.

18. Polskie napisy na panelu kontrolnym (dopuszcza
si´ napis CMV lub równowa˝ny z koniecznoÊcià
objaÊnienia w instrukcji obs∏ugi).

19. Zu˝ycie gazu nap´dowego maksimum 40 ml/od-
dech.

20. Rura karbowana lub zbrojona o d∏ugoÊci mini-
mum 100 cm.

21. Czu∏oÊç triggera/wyzwalacza minimum – 5 cm H2O.

22. Przep∏yw tlenu w trybie „na ˝àdanie” w czasie od-
dechu spontanicznego minimum 70 l/min.

23. Wy∏àcznik respiratora obrotowy, dotykowy lub
dêwigniowy.

24. Zasilanie respiratora: pneumatyczne, elektryczne,
pneumatyczno-elektryczne.

25. Znak CE nale˝y podaç norm´, wed∏ug której pro-
ducent deklaruje CE, oraz nr kodowy NATO (jeÊli
posiada).

26. ZdolnoÊç do pracy w czasie opadów atmosferycz-
nych (stopieƒ ochrony IPX4 wed∏ug EN 60601-1;
1990. Ochrona przed penetracjà wody wed∏ug
EN 794-3).

Uwaga:

* — oznacza wymagania wymienione w komunikacie G∏ów-
nego Inspektora Sanitarnego z dnia 27 wrzeÊnia 1996 r.
w sprawie wykazu preparatów dezynfekcyjnych prze-
znaczonych do stosowania w zak∏adach opieki zdrowot-
nej.
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Za∏àcznik nr 2

SYGNA¸Y UMOWNE
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Za∏àcznik nr 6

WZÓR
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