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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 19 maja 2004 r.
w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych
Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

4) obowiàzków kierownika prac podwodnych, zwanego dalej „kierownikiem”;

Rozdzia∏ 1

2. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do
prac podwodnych wykonywanych przez jednostki organizacyjne podleg∏e lub nadzorowane przez Ministra
Obrony Narodowej i ministra w∏aÊciwego do spraw
wewn´trznych.

Przepisy ogólne
§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla wymagania bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych dotyczàce:
1) wyposa˝enia bazy prac podwodnych, zwanej dalej
„bazà”, w urzàdzenia techniczne i sprz´t nurkowy;
2) czynników oddechowych;
3) przeglàdów stanu wyposa˝enia bazy;
———————
1)

Minister Infrastruktury kieruje dzia∏ami administracji rzàdowej: gospodarka morska i transport, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 2 i 4 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 4 maja 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 106, poz. 1121).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz.1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 99, poz. 1001.

5) sk∏adu i liczby osób wykonujàcych prace podwodne, zwanych dalej „ekipà”.

§ 2. Prace podwodne wykonuje si´ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 paêdziernika 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 199, poz. 1936),
zwanej dalej „ustawà”.
Rozdzia∏ 2
Wyposa˝enie bazy w urzàdzenia techniczne
i sprz´t nurkowy
§ 3. 1. Przy wykonywaniu prac podwodnych na
ma∏ych i Êrednich g∏´bokoÊciach baz´ wyposa˝a si´
co najmniej w:
1) tablic´ rozdzielczà czynnika oddechowego, wyposa˝onà w aparatur´ kontrolno-pomiarowà parametrów fizycznych czynnika oddechowego oraz w Êrodki ∏àcznoÊci;
2) dwa zestawy sprz´tu nurkowego, o którym mowa
w § 7 ust.1;
3) zapasy czynników oddechowych, o których mowa
w § 13 ust. 1—3;
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4) ∏àcznoÊç telefonicznà lub bezprzewodowà pomi´dzy bazà i nurkiem;
5) urzàdzenia do oznakowania miejsca na powierzchni wody, w którym sà wykonywane prace podwodne;
6) urzàdzenia do oÊwietlania miejsc pracy pod powierzchnià wody oraz stanowisk pracy bazy;
7) drabin´, trap lub inne urzàdzenie umo˝liwiajàce
bezpieczne wejÊcie i wyjÊcie spod powierzchni
wody;
8) lin´ opustowà z ci´˝arkiem o masie co najmniej
30 kg oraz lin´ dystansowà;
9) ∏ódê, ponton lub inne urzàdzenie umo˝liwiajàce
umieszczenie w nich osób asekurujàcych nurka
pozostajàcego pod powierzchnià wody.
2. Bazy zainstalowanej na statku lub budowli hydrotechnicznej mo˝na nie wyposa˝aç w Êrodki, o których mowa w ust. 1 pkt 9, je˝eli nurek asekurujàcy pozostaje bezpoÊrednio nad miejscem wykonywania
prac podwodnych.
3. Przy wykonywaniu prac podwodnych na Êrednich g∏´bokoÊciach oraz przy pracach podwodnych,
przy których czas przewidywanej dekompresji jest
d∏u˝szy ni˝ 30 minut, baz´ wyposa˝a si´ co najmniej
w dekompresyjnà komor´ transportowà lub jednoprzedzia∏owà komor´ dekompresyjnà z przedsionkiem, o dopuszczalnym ciÊnieniu nie mniejszym ni˝
5 bar (500 kPa), oraz urzàdzenie rejestrujàce przebieg
∏àcznoÊci.
§ 4. 1. Przy wykonywaniu g∏´binowych prac podwodnych baz´ wyposa˝a si´ co najmniej w:
1) tablic´ rozdzielczà czynnika oddechowego, wyposa˝onà w aparatur´ kontrolno-pomiarowà parametrów fizycznych czynnika oddechowego oraz
w Êrodki ∏àcznoÊci;
2) trzy zestawy sprz´tu nurkowego, o którym mowa
w § 7 ust. 1;
3) dzwon nurkowy umo˝liwiajàcy jednoczesne transportowanie dwóch nurków;
4) urzàdzenie do podnoszenia i opuszczania dzwonu
nurkowego z zamontowanymi na linach amortyzatorami, ograniczajàcymi dynamiczne obcià˝enia
wywo∏ane falowaniem;
5) system awaryjnej ewakuacji nurków spod powierzchni wody;
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9) przyrzàdy pomiarowe i kontrolne do analizowania
sk∏adu fizykochemicznego czynników oddechowych;
10) dwa niezale˝ne systemy ∏àcznoÊci telefonicznej
lub bezprzewodowej zapewniajàce ∏àcznoÊç
z dzwonem nurkowym i nurkiem, wyposa˝one
w urzàdzenie do korekty mowy oraz g∏oÊniki
i urzàdzenia transmitujàce polecenia na wszystkie
stanowiska pracy bazy;
11) urzàdzenie rejestrujàce przebieg ∏àcznoÊci;
12) komor´ dekompresyjnà o ciÊnieniu nie mniejszym
ni˝ 7 bar (700 kPa), posiadajàcà dwa przedzia∏y
i mogàcà jednorazowo pomieÊciç co najmniej trzy
osoby;
13) urzàdzenia do oznakowania na powierzchni wody
miejsca, w którym wykonuje si´ prace podwodne;
14) urzàdzenia do oÊwietlania miejsc pracy pod powierzchnià wody oraz stanowisk pracy bazy;
15) dwa niezale˝ne êród∏a zasilania w energi´ elektrycznà, z których ka˝de b´dzie w stanie zapewniç
pe∏ne zapotrzebowanie na energi´;
16) drabin´, trap, opuszczanà platform´ lub inne urzàdzenie umo˝liwiajàce bezpieczne wejÊcie i wyjÊcie
spod powierzchni wody;
17) lin´ opustowà z ci´˝arkiem o masie co najmniej
30 kg oraz lin´ dystansowà;
18) ∏ódê, ponton lub inne urzàdzenie umo˝liwiajàce
umieszczenie w nim osób asekurujàcych nurka
pozostajàcego pod powierzchnià wody.
2. Na wodach Êródlàdowych dopuszcza si´ wykonywanie g∏´binowych prac podwodnych bez stosowania dzwonu nurkowego, pod warunkiem spe∏nienia
wymagaƒ, o których mowa w § 22 ust. 3 i 6.
§ 5. 1. Przy wykonywaniu d∏ugotrwa∏ych prac podwodnych baz´ wyposa˝a si´ w urzàdzenia, o których
mowa w § 4 ust. 1, z tym ˝e komor´ dekompresyjnà
zast´puje si´ komorà hiperbarycznà, umo˝liwiajàcà
przebywanie w niej co najmniej trzech osób. Baz´ wyposa˝a si´ tak˝e w dodatkowy niezale˝ny system urzàdzeƒ do przygotowywania, filtrowania, spr´˝ania, magazynowania oraz analizowania sk∏adu fizykochemicznego czynników oddechowych.
2. Komor´ hiperbarycznà stosowanà przy wykonywaniu prac podwodnych wyposa˝a si´ co najmniej w:

6) zapasy czynników oddechowych, o których mowa
w § 13 ust. 4;

1) instalacj´ zasilania atmosfery wewn´trznej czynnikiem oddechowym, z automatycznym pomiarem
sk∏adu fizykochemicznego atmosfery wewn´trznej;

7) system urzàdzeƒ do przygotowywania, filtrowania,
spr´˝ania, przet∏aczania i sk∏adowania czynników
oddechowych w butlach i zbiornikach;

2) sta∏e lub przenoÊne indywidualne aparaty oddechowe, dostosowane do zasilania tlenem;

8) system urzàdzeƒ doprowadzajàcych w´˝ami czynnik oddechowy do aparatu oddechowego nurka;

3) system automatycznej sygnalizacji niebezpiecznego wzrostu zawartoÊci tlenu w atmosferze wewn´trznej;
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4) system wentylacji niepowodujàcy zmian ciÊnienia
atmosfery wewn´trznej i nadmiernego ha∏asu;
5) system urzàdzeƒ do nape∏niania czynnikami oddechowymi butli i zbiorników;
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7) butów lub p∏etw;
8) kompensatora p∏ywalnoÊci albo kamizelki ratunkowej, umo˝liwiajàcej awaryjne wynurzenie
i utrzymanie nurka na powierzchni wody;

6) instalacj´ ogrzewania i ch∏odzenia atmosfery wewn´trznej, z mo˝liwoÊcià regulacji temperatury
w przedziale od +18 °C do +35 °C;

10) liny sygna∏owej;

7) hermetyczne przedzia∏y, z których jeden powinien
spe∏niaç rol´ Êluzy;

11) latarki — w przypadku wykonywania prac przy
ograniczonej widocznoÊci lub w porze nocnej.

8) przedzia∏ mieszkalny wyposa˝ony co najmniej
w 3 koje o wymiarach 2 m x 0,8 m oraz w´ze∏ sanitarny z umywalkà i prysznicem;

2. Kierownik, w zale˝noÊci od rodzaju wykonywanych prac podwodnych, okreÊla typ wyposa˝enia
wchodzàcy w zestaw sprz´tu nurkowego oraz wyposa˝enie dodatkowe.

9) dwa niezale˝ne systemy ∏àcznoÊci telefonicznej lub
bezprzewodowej;
10) urzàdzenia do rejestracji obrazu i dêwi´ku;
11) system ochrony przeciwpo˝arowej;
12) iluminatory umo˝liwiajàce obserwacj´ osób pozostajàcych wewnàtrz komory.
§ 6. 1. Statek, na którym zainstalowano baz´, wyposa˝a si´ w urzàdzenia kotwiczne albo inne urzàdzenia zapewniajàce utrzymanie statku nad dnem w miejscu wykonywania prac podwodnych oraz w Êwiat∏a
i znaki przewidziane dla statków wykonujàcych prace
podwodne, okreÊlone w przepisach odr´bnych.

9) no˝a;

3. Sprz´t nurkowy, stanowiàcy Êrodek ochrony indywidualnej, powinien spe∏niaç wymagania okreÊlone
w rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla Êrodków ochrony indywidualnej
(Dz. U. Nr 80, poz. 725).
4. Butlowy aparat oddechowy powinien dodatkowo posiadaç:
1) wyraêne oznaczenie rodzaju stosowanego czynnika oddechowego;
2) oznaczenie dopuszczalnej g∏´bokoÊci zanurzenia
i czasu dzia∏ania aparatu;

2. Statek, na którym zainstalowano baz´, wyposa˝a si´ równie˝ w:

3) wskaênik iloÊci czynnika oddechowego pozostajàcego w butlach;

1) pomieszczenie przeznaczone do kierowania pracami podwodnymi;

4) urzàdzenie alarmujàce, przeznaczone do szybkiego
ostrzegania o zbli˝ajàcym si´ braku czynnika oddechowego, w∏àczajàce si´, gdy pozostanie mniej ni˝
20 % poczàtkowej iloÊci tego czynnika.

2) pomieszczenia higieniczno-sanitarne;
3) pomieszczenie do suszenia skafandrów i odzie˝y.
3. Przy prowadzeniu d∏ugotrwa∏ych prac podwodnych statek wyposa˝a si´ w pomieszczenia mieszkalne dla ekipy wykonujàcej prace podwodne.
§ 7. 1. Zestaw sprz´tu nurkowego, w którym nurek
wykonuje prace podwodne, sk∏ada si´ co najmniej z:

§ 8. Butle aparatów oddechowych oraz butle
i zbiorniki, w których przechowuje si´ czynniki oddechowe, oznacza si´ odpowiednià barwà, zgodnie z wymaganiami norm dotyczàcych znakowania butli z gazami. Do zaworów odcinajàcych przymocowuje si´ informacj´ o rodzaju czynnika oddechowego i terminie
jego przydatnoÊci do stosowania.

1) aparatu oddechowego po∏àczonego w´˝ami doprowadzajàcymi czynnik oddechowy z tablicy rozdzielczej i wyposa˝onego w awaryjnà butl´ z 8-minutowym zapasem czynnika oddechowego albo
z butlowego aparatu oddechowego (autonomicznego);

§ 9. Na linie sygna∏owej, linie opustowej, w´˝ach
doprowadzajàcych czynnik oddechowy z bazy do aparatu oddechowego, linach platformy i dzwonu nurkowego, w odst´pach nie wi´kszych ni˝ 5 m, nanosi si´
oznaczenia d∏ugoÊci.

2) he∏mu lub innego Êrodka ochrony g∏owy;

§ 10. 1. W przypadku stosowania trapu do zejÊcia
pod powierzchni´ wody, trap wyposa˝a si´ w jednà
por´cz i konstruuje tak, aby pobocznica trapu by∏a odchylona o 25° od burty statku lub konstrukcji budowli
hydrotechnicznej, a dolny stopieƒ trapu pozostawa∏
zanurzony w wodzie co najmniej do g∏´bokoÊci 1, 8 m.

3) maski wyposa˝onej w automat oddechowy;
4) skafandra;
5) Êrodków ∏àcznoÊci telefonicznej lub bezprzewodowej;
6) odzie˝y ochronnej i bielizny, charakteryzujàcej si´
dobrà izolacyjnoÊcià cieplnà;

2. Przy wykonywaniu prac podwodnych na ma∏ych
g∏´bokoÊciach, w przypadku gdy odleg∏oÊç do lustra
wody jest mniejsza ni˝ 1 m, nurkowie wyposa˝eni
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w butlowe aparaty oddechowe i p∏etwy mogà wchodziç pod powierzchni´ wody bez stosowania drabin,
trapu albo innych urzàdzeƒ umo˝liwiajàcych bezpieczne wejÊcie i wyjÊcie spod powierzchni wody.
Rozdzia∏ 3
Czynniki oddechowe
§ 11. 1. Przy wykonywaniu prac podwodnych na
ma∏ych i Êrednich g∏´bokoÊciach do oddychania pod
powierzchnià wody stosuje si´ spr´˝one powietrze atmosferyczne lub mieszaniny oddechowe, a przy wykonywaniu g∏´binowych i d∏ugotrwa∏ych prac podwodnych stosuje si´ wy∏àcznie spr´˝one mieszaniny
oddechowe.
2. W czasie prowadzenia dekompresji w dzwonie
nurkowym, komorze dekompresyjnej lub w komorze
hiperbarycznej dopuszcza si´ stosowanie spr´˝onego
tlenu.
3. Sk∏ad fizykochemiczny spr´˝onego powietrza atmosferycznego oraz spr´˝onego tlenu dla nurków powinien spe∏niaç wymagania okreÊlone w normach dotyczàcych odpowiednio powietrza lub tlenu do oddychania.
4. Sk∏ad fizykochemiczny spr´˝onej mieszaniny
oddechowej okreÊlajà procedury dekompresji i kompresji.
5. Czynniki oddechowe, w przypadku ich przechowywania przez okres d∏u˝szy ni˝ 3 tygodnie od daty
sporzàdzenia, dopuszcza si´ do stosowania, pod warunkiem przeprowadzenia przez kierownika badaƒ ich
sk∏adu fizykochemicznego oraz badaƒ organoleptycznych, w celu potwierdzenia ich dalszej przydatnoÊci.
6. Kierownik wpisuje do dziennika prac podwodnych dat´ przeprowadzenia badaƒ sk∏adu fizykochemicznego czynników oddechowych i przechowuje wyniki tych badaƒ przez okres 6 miesi´cy.
§ 12. 1. W czasie prowadzenia dekompresji w dzwonie nurkowym, komorze dekompresyjnej albo komorze
hiperbarycznej dopuszczalne ciÊnienie czàstkowe tlenu
w indywidualnych aparatach oddechowych zainstalowanych w tych urzàdzeniach nie mo˝e byç wy˝sze ni˝
2,8 bar (280 kPa), a zawartoÊç tlenu w atmosferze wewn´trznej tych urzàdzeƒ nie mo˝e przekroczyç 24 %.
2. Niedopuszczalne jest wydychanie tlenu lub mieszanin oddechowych zawierajàcych wi´cej ni˝ 24 %
tlenu bezpoÊrednio do atmosfery wewn´trznej dzwonu nurkowego, komory dekompresyjnej albo komory
hiperbarycznej. Wydychany tlen odprowadza si´
w sposób hermetyczny do odr´bnego zbiornika albo
do atmosfery zewn´trznej.
3. W czasie prowadzenia dekompresji pod powierzchnià wody dopuszczalne ciÊnienie czàstkowe
tlenu nie mo˝e byç wy˝sze ni˝ 1,6 bar (160 kPa),
a w czasie prowadzenia dekompresji w dzwonie nur-
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kowym, komorze dekompresyjnej albo komorze hiperbarycznej dopuszczalne ciÊnienie czàstkowe tlenu nie
mo˝e byç wy˝sze ni˝ 2,2 bar (220 kPa).
§ 13. 1. Przy wykonywaniu prac podwodnych na
ma∏ych g∏´bokoÊciach zapas czynnika oddechowego
w bazie powinien umo˝liwiaç dwóm nurkom przebywanie pod powierzchnià wody przez 3 godziny.
2. Przy wykonywaniu prac podwodnych na Êrednich g∏´bokoÊciach zapas czynnika oddechowego
w bazie powinien umo˝liwiaç dwóm nurkom przebywanie pod powierzchnià wody przez 3 godziny oraz
dwukrotne nape∏nienie czynnikiem oddechowym komory dekompresyjnej do ciÊnienia 5 bar (500 kPa).
3. Przy wykonywaniu prac podwodnych na ma∏ych
i Êrednich g∏´bokoÊciach w butlowym aparacie oddechowym iloÊç czynnika oddechowego w butli lub butlach aparatu oddechowego powinna wystarczyç na
ca∏y czas planowanego pobytu nurka pod powierzchnià wody wraz z czasem dekompresji, jednak bez naruszenia 20 % poczàtkowej iloÊci tego czynnika.
4. Przy wykonywaniu g∏´binowych prac podwodnych zapas czynnika oddechowego w bazie powinien
umo˝liwiaç dwóm nurkom przebywanie pod powierzchnià wody na g∏´bokoÊci 100 m przez 4 godziny
i dwukrotne nape∏nienie czynnikiem oddechowym komory dekompresyjnej do ciÊnienia 7 bar (700 kPa).
5. Przy wykonywaniu d∏ugotrwa∏ych prac podwodnych zapas czynnika oddechowego w bazie powinien
umo˝liwiaç trzem nurkom przebywanie pod powierzchnià wody przez 8 godzin oraz dwukrotne nape∏nienie czynnikiem oddechowym komory hiperbarycznej do ciÊnienia 7 bar (700 kPa).
6. Minimalny zapas spr´˝onego tlenu w bazie przy
prowadzeniu dekompresji, o której mowa w § 11
ust. 2, powinien wynosiç co najmniej 6 m3 dla ka˝dego nurka, a w przypadku prowadzenia d∏ugotrwa∏ych
prac podwodnych co najmniej 12 m3 dla ka˝dego nurka podlegajàcego dekompresji.
§ 14. 1. W przypadku stosowania regeneracji czynników oddechowych w aparatach oddechowych,
dzwonach nurkowych, komorach dekompresyjnych
lub hiperbarycznych do oczyszczania czynnika oddechowego stosuje si´ poch∏aniacze okreÊlone w instrukcjach ich u˝ytkowania dostarczonych przez producentów tych urzàdzeƒ lub ich upowa˝nionych
przedstawicieli.
2. Poch∏aniacze wymienia si´ po up∏ywie czasu
ochronnego ich dzia∏ania, okreÊlonego przez producenta poch∏aniacza.
3. W przypadku gdy producent nie przewiduje stosowania wymiennych poch∏aniaczy, regeneracj´ czynnika oddechowego przeprowadza si´ w sposób okreÊlony w instrukcji ich u˝ytkowania dostarczonej przez
producenta lub jego upowa˝nionego przedstawiciela.
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Rozdzia∏ 4
Przeglàdy i dezynfekcja wyposa˝enia bazy
§ 15. 1. Urzàdzenia techniczne i sprz´t nurkowy
stanowiàce wyposa˝enie bazy poddaje si´ bie˝àcym
i rocznym przeglàdom, a aparaty oddechowe i systemy oddechowe dzwonów nurkowych, komór dekompresyjnych i hiperbarycznych poddaje si´ tak˝e dezynfekcji.
2. Sposób przeprowadzania bie˝àcych i rocznych
przeglàdów wyposa˝enia bazy okreÊlajà instrukcje dostarczone przez producentów urzàdzeƒ technicznych
i sprz´tu nurkowego lub ich upowa˝nionych przedstawicieli.
§ 16. 1. Bie˝àcy przeglàd urzàdzeƒ technicznych
i sprz´tu nurkowego przeprowadza si´, pod nadzorem
kierownika, ka˝dego dnia przed rozpocz´ciem prac
podwodnych.
2. Bie˝àcy przeglàd sprz´tu nurkowego wykonuje
nurek, który b´dzie w tym sprz´cie pracowa∏. Nurek
potwierdza podpisem w dzienniku prac podwodnych
sprawnoÊç sprz´tu nurkowego oraz wpisuje dat´ i godzin´ przeprowadzenia przeglàdu.
§ 17. 1. Roczny przeglàd wyposa˝enia bazy przeprowadza si´ pod nadzorem kierownika.
2. W czasie rocznego przeglàdu sprawdza si´:
1) stan zapasów i jakoÊç czynników oddechowych;
2) sprawnoÊç dzia∏ania systemów zasilania i sk∏adowania czynników oddechowych;
3) prawid∏owoÊç dzia∏ania przyrzàdów pomiarowych;
4) sprawnoÊç Êrodków ∏àcznoÊci;
5) sprawnoÊç uk∏adów automatyki i zasilania energià
elektrycznà;
6) sprawnoÊç dzia∏ania systemu awaryjnej ewakuacji
nurków oraz urzàdzeƒ i lin s∏u˝àcych do podnoszenia dzwonu nurkowego;
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§ 19. 1. Dezynfekcj´ systemu oddechowego dzwonu nurkowego oraz sprz´tu nurkowego, a zw∏aszcza
maski, he∏mu lub innego Êrodka ochrony g∏owy i aparatu oddechowego oraz skafandra, przeprowadza si´
ka˝dego dnia przed rozpocz´ciem prac podwodnych,
a w przypadku prowadzenia prac w wodach ska˝onych — tak˝e po ich zakoƒczeniu.
2. Dezynfekcj´ systemu oddechowego dzwonu
nurkowego, komory dekompresyjnej i komory hiperbarycznej przeprowadza si´ co najmniej raz na kwarta∏
oraz po ka˝dym ich u˝yciu.
3. Ârodki stosowane do dezynfekcji oraz sposób jej
przeprowadzania okreÊlajà instrukcje u˝ytkowania
urzàdzeƒ, o których mowa w ust. 1, dostarczone przez
producentów lub ich upowa˝nionych przedstawicieli.
4. Dezynfekcj´ sprz´tu nurkowego przeprowadza
si´ tak˝e w przypadku zmiany u˝ytkownika lub na polecenie lekarza.
5. Dezynfekcj´ systemu zasilania i sk∏adowania
czynników oddechowych oraz w´˝y doprowadzajàcych czynnik oddechowy z bazy przeprowadza si´ raz
na 6 miesi´cy oraz po ka˝dej naprawie lub wymianie.
W przypadku wystàpienia u nurka objawów choroby
dróg oddechowych jego aparat oddechowy podlega
dezynfekcji.
6. W przypadku wystàpienia objawów choroby
skóry, dezynfekcj´ aparatu oddechowego, maski, he∏mu lub innego Êrodka ochrony g∏owy, skafandra,
odzie˝y ochronnej przeprowadza si´ w sposób okreÊlony przez lekarza.
7. Kierownik dokonuje wpisu w dzienniku prac
podwodnych o przeprowadzonej bie˝àcej dezynfekcji
sprz´tu nurkowego i pó∏rocznych dezynfekcjach systemu oddechowego dzwonu nurkowego, komory dekompresyjnej i komory hiperbarycznej.
Rozdzia∏ 5
Wykonywanie prac podwodnych

7) sprawnoÊç systemu oÊwietlenia stanowisk pracy;

§ 20. 1. BezpoÊredni nadzór nad wykonywaniem
prac podwodnych sprawuje kierownik.

8) sprawnoÊç dzia∏ania komory dekompresyjnej lub
hiperbarycznej i zainstalowanego w nich systemu
ochrony przeciwpo˝arowej.

2. Przebieg prac podwodnych planuje si´ w sposób ograniczajàcy do minimum wysi∏ek i czas pobytu
nurków pod powierzchnià wody.

§ 18. 1. Kierownik dokonuje wpisu w dzienniku
prac podwodnych o przeprowadzonych bie˝àcych
i rocznych przeglàdach wyposa˝enia bazy. Daty przeprowadzonych rocznych przeglàdów poszczególnych
urzàdzeƒ odnotowuje si´ w dokumentacji tych urzàdzeƒ.

3. Prace podwodne wykonuje si´ przy sile wiatru
nie wi´kszej ni˝ 5° w skali Beauforta, stanie morza nie
wy˝szym ni˝ 3° oraz pr´dkoÊci pràdu wody nie wi´kszej ni˝ 0,5 m/s, z zastrze˝eniem § 36 ust. 1.

2. Zauwa˝one podczas przeglàdów uszkodzenia
wyposa˝enia bazy, które mogà byç przyczynà utraty
zdrowia lub ˝ycia, nale˝y niezw∏ocznie usunàç.

4. W przypadku nag∏ego pogorszenia warunków
hydrometeorologicznych albo wystàpienia innego zagro˝enia dla bezpieczeƒstwa ekipy kierownik jest obowiàzany przerwaç wykonywanie prac podwodnych
i podjàç decyzj´ o wynurzeniu nurka na powierzchni´.
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5. W przypadku koniecznoÊci ratowania ˝ycia ludzkiego kierownik mo˝e podjàç decyzj´ o rozpocz´ciu
lub kontynuowaniu prac podwodnych przy temperaturze powietrza ni˝szej ni˝ 10 °C poni˝ej zera, przy stanie morza wy˝szym ni˝ 3°, wietrze o sile przekraczajàcej 5° w skali Beauforta, pod lodem lub przy du˝ym zalodzeniu powierzchni wody krà lodowà.
6. Przy wykonywaniu prac podwodnych pod jednolità pokrywà lodowà baz´ umieszcza si´ na budowli hydrotechnicznej lub na brzegu, albo na sta∏ej pokrywie lodowej, pod warunkiem ˝e jej gruboÊç jest wi´ksza ni˝ 0,25 m.
7. W sta∏ej pokrywie lodowej wykonuje si´ co najmniej dwa otwory o kszta∏cie trójkàta równobocznego, o wymiarach boków nie mniejszych ni˝ 2 m i oddalonych od siebie co najmniej o 10 m, w których
montuje si´ urzàdzenia do bezpiecznego wejÊcia i wyjÊcia.
§ 21. 1. Nurek ma prawo powstrzymania si´ od zejÊcia pod powierzchni´ wody albo za˝àdania natychmiastowego ewakuowania na powierzchni´ w przypadku wystàpienia objawów z∏ego stanu psychofizycznego, stwierdzenia wadliwego dzia∏ania sprz´tu
nurkowego, a zw∏aszcza aparatu oddechowego, urzàdzeƒ doprowadzajàcych czynnik oddechowy lub
stwierdzenia niew∏aÊciwej jakoÊci czynnika oddechowego.
2. Kierownik w przypadku stwierdzenia u nurka objawów choroby podejmuje decyzj´ o niedopuszczeniu
go do wykonywania prac podwodnych lub o przerwaniu pracy i wynurzeniu na powierzchni´.
3. Nurek jest obowiàzany informowaç kierownika,
w odst´pach czasu ustalonych w procedurze prac
podwodnych, o reakcji organizmu na zmiany ciÊnienia
i zmianach samopoczucia, a zw∏aszcza wystàpieniu zawrotów g∏owy, zak∏óceƒ w widzeniu lub trudnoÊci
w oddychaniu.
4. Kierownik w dzienniku prac podwodnych dokonuje zapisów o przyczynach przerwania wykonywania
prac podwodnych.
§ 22. 1. Prace podwodne wykonuje si´ z zastosowaniem asekuracji.
2. Asekuracj´ prac podwodnych na ma∏ych i Êrednich g∏´bokoÊciach wykonywanych przez nurka lub
grup´ nurków wykonuje nurek asekurujàcy, pozostajàc na powierzchni jak najbli˝ej miejsca wykonywania
prac podwodnych, w gotowoÊci do zejÊcia pod powierzchni´ wody w czasie nie d∏u˝szym ni˝ 2 minuty.
3. Przy wykonywaniu g∏´binowych i d∏ugotrwa∏ych prac podwodnych, szczególnie niebezpiecznych
prac podwodnych lub przy wchodzeniu do pomieszczeƒ wraku nurek asekurujàcy schodzi pod powierzchni´ wody i utrzymuje bezpoÊredni kontakt wzrokowy
z nurkiem lub grupà nurków wykonujàcych prac´.
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4. Nurek asekurujàcy, o którym mowa w ust. 3,
mo˝e przebywaç w dzwonie nurkowym, je˝eli jest
mo˝liwoÊç utrzymania kontaktu wzrokowego z nurkiem lub grupà nurków wykonujàcych prac´ pod powierzchnià wody.
5. Na polecenie kierownika nurkowie, o których
mowa w ust. 3, okresowo powinni zamieniaç si´ funkcjami.
6. Nurków wykonujàcych g∏´binowe lub d∏ugotrwa∏e prace podwodne, prace podwodne polegajàce
na penetrowaniu pomieszczeƒ wraku albo szczególnie
niebezpieczne prace podwodne asekuruje na powierzchni dodatkowy nurek asekurujàcy, pozostajàcy
jak najbli˝ej miejsca wykonywania prac podwodnych,
w gotowoÊci do zejÊcia pod powierzchni´ wody w czasie nie d∏u˝szym ni˝ 4 minuty.
7. Nurek asekurujàcy przebywajàcy na powierzchni wody, po wykonaniu zanurzenia kontrolnego, o którym mowa w § 30 ust. 1—3, pozostaje w gotowoÊci do
zejÊcia pod powierzchni´ wody, po zdj´ciu aparatu oddechowego, maski, he∏mu lub innego Êrodka ochrony
g∏owy, kompensatora p∏ywalnoÊci, kombinezonu lub
kamizelki ratunkowej oraz butów lub p∏etw.
§ 23. 1. Przy wykonywaniu prac podwodnych na
ma∏ych g∏´bokoÊciach i stosowaniu butlowych aparatów oddechowych w sk∏ad ekipy wchodzi co najmniej
kierownik, nurek i nurek asekurujàcy.
2. W przypadku stosowania przy wykonywaniu
prac podwodnych aparatów oddechowych po∏àczonych w´˝ami doprowadzajàcymi czynnik oddechowy
ekip´ uzupe∏nia si´ o operatora obs∏ugujàcego tablic´
rozdzielczà czynnika oddechowego.
3. Przy wykonywaniu prac podwodnych na Êrednich g∏´bokoÊciach ekip´ uzupe∏nia si´ o operatora
obs∏ugujàcego komor´ dekompresyjnà.
§ 24. 1. Przy wykonywaniu g∏´binowych prac podwodnych w sk∏ad ekipy wchodzà co najmniej: kierownik, lekarz, nurek i nurek asekurujàcy, dodatkowy nurek asekurujàcy pozostajàcy na powierzchni oraz operatorzy obs∏ugujàcy:
1) system urzàdzeƒ doprowadzajàcych w´˝ami czynnik oddechowy z tablicy rozdzielczej do aparatu
oddechowego nurka;
2) urzàdzenie do podnoszenia i opuszczania dzwonu
nurkowego;
3) komor´ dekompresyjnà lub hiperbarycznà.
2. Przy wykonywaniu d∏ugotrwa∏ych prac podwodnych sk∏ad ekipy uzupe∏nia si´ o operatorów prowadzàcych bie˝àce analizy sk∏adu fizykochemicznego
czynnika oddechowego.
§ 25. 1. Kierownik przed rozpocz´ciem prac podwodnych sporzàdza plan prac podwodnych.

Dziennik Ustaw Nr 116

— 8221 —

Poz. 1210

2. W planie prac podwodnych okreÊla si´ co najmniej:

2. Procedury wykonywania prac podwodnych aktualizuje si´ na bie˝àco i udost´pnia ekipie.

1) rodzaj prac podwodnych i warunki ich wykonywania;

§ 27. 1. Przed skierowaniem do wykonywania g∏´binowych lub d∏ugotrwa∏ych prac podwodnych nurka
poddaje si´ treningowi ciÊnieniowemu, je˝eli przez
okres 45 dni nie uczestniczy∏ w wykonywaniu tego rodzaju prac.

2) ryzyko zawodowe i Êrodki, które nale˝y podjàç
w celu zmniejszenia ryzyka;
3) procedur´ wykonywania prac podwodnych;
4) procedur´ dekompresji;
5) imienny sk∏ad ekipy i jej zadania;
6) zestaw stosowanego sprz´tu nurkowego i wyposa˝enia dodatkowego nurka;
7) wyposa˝enie bazy
i sprz´t nurkowy;

w

urzàdzenia

techniczne

2. Trening ciÊnieniowy mo˝e byç przeprowadzony
w komorze dekompresyjnej lub hiperbarycznej.
3. Warunki i czas trwania treningu ciÊnieniowego
ustala kierownik w porozumieniu z lekarzem.
§ 28. Komor´ dekompresyjnà w czasie wykonywania prac podwodnych na Êrednich g∏´bokoÊciach i g∏´binowych prac podwodnych nale˝y utrzymywaç
w stanie gotowoÊci do natychmiastowego u˝ytku.

8) zapasy czynników oddechowych;
9) zasady przekazywania poleceƒ i potwierdzania ich
wykonania.
3. Przed rozpocz´ciem prac kierownik:
1) zapoznaje ekip´ z planem prac podwodnych;
2) przydziela zadania poszczególnym cz∏onkom ekipy;
3) udziela instrukta˝u o sposobie wykonania prac
podwodnych;
4) ustala czas wykonania prac oraz czas pobytu nurków pod powierzchnià wody.
§ 26. 1. W procedurze wykonywania prac podwodnych, o której mowa w § 25 ust. 2 pkt 3, okreÊla si´ zasady bezpieczeƒstwa i higieny pracy, w szczególnoÊci
dotyczàce:
1) bezpiecznego wykonywania prac pod powierzchnià wody;
2) bezpiecznej obs∏ugi urzàdzeƒ technicznych i sprz´tu nurkowego stanowiàcych wyposa˝enie bazy;
3) systemu asekuracji, ∏àcznoÊci i awaryjnych sygna∏ów porozumiewania si´ pod powierzchnià wody;
4) zakresu przeprowadzania bie˝àcych i rocznych
przeglàdów stanu urzàdzeƒ technicznych i sprz´tu
nurkowego;
5) sposobów post´powania w przypadku awarii
sprz´tu nurkowego lub urzàdzeƒ technicznych
oraz koniecznoÊci ewakuowania nurków na powierzchni´;
6) pos∏ugiwania si´ Êrodkami ochrony indywidualnej, Êrodkami ratunkowymi i sprz´tem przeciwpo˝arowym;
7) dezynfekcji i przechowywania sprz´tu nurkowego.

§ 29. Prace podwodne wykonywane z bazy zainstalowanej na statku prowadzi si´ po zakotwiczeniu statku lub w∏àczeniu urzàdzeƒ zapewniajàcych utrzymanie statku nad dnem w miejscu wykonywania prac
podwodnych, unieruchomieniu mechanizmów mogàcych powodowaç przep∏yw pràdu wody wokó∏ kad∏uba i splàtanie si´ w´˝y doprowadzajàcych czynnik oddechowy, przewodów telefonicznych lub lin sprz´tu
nurkowego oraz po oznakowaniu miejsca wykonywania prac podwodnych w sposób okreÊlony w odr´bnych przepisach.
§ 30. 1. Przed zejÊciem pod powierzchni´ wody nurek i nurek asekurujàcy przeprowadzajà zanurzenie
kontrolne w miejscu zamierzonego wykonywania prac
podwodnych.
2. Zanurzenie kontrolne przeprowadza si´ po spe∏nieniu wymagaƒ, o których mowa w § 29, i uprzednim
sprawdzeniu przez kierownika prawid∏owoÊci skompletowania i za∏o˝enia zestawu sprz´tu nurkowego.
3. Zanurzenie kontrolne przeprowadza si´ do g∏´bokoÊci 3 m.
4. Zanurzenie kontrolne dzwonu nurkowego przeprowadza si´ na pe∏nà g∏´bokoÊç zanurzania, bez jego
obsady.
5. Kierownik wydaje polecenie zejÊcia pod powierzchni´ wody po przeprowadzeniu zanurzenia kontrolnego i otrzymaniu od ka˝dego nurka potwierdzenia o prawid∏owoÊci dzia∏ania sprz´tu nurkowego,
przekazanego systemem ∏àcznoÊci telefonicznej albo
bezprzewodowej.
6. Niedopuszczalne jest wydanie polecenia zejÊcia
pod powierzchni´ wody bez przeprowadzenia zanurzenia kontrolnego.
7. Kierownik odnotowuje w dzienniku prac podwodnych dat´, czas i wynik przeprowadzonych zanurzeƒ kontrolnych.
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§ 31. 1. Kierownik kontroluje szybkoÊç zanurzania
nurków i dzwonu nurkowego.
2. Kierownik odnotowuje w dzienniku prac podwodnych moment wejÊcia ka˝dego nurka pod powierzchni´ wody i kontroluje czas jego pobytu pod powierzchnià wody.
3. Kierownik nie dopuszcza do przekraczania czasu
pobytu nurków pod powierzchnià wody ustalonego
w planie prac podwodnych.
§ 32. 1. Z nurkiem pozostajàcym pod powierzchnià
wody utrzymywana jest ciàg∏a ∏àcznoÊç g∏osowa za
pomocà urzàdzeƒ ∏àcznoÊci telefonicznej lub bezprzewodowej.
2. Nurek systematycznie informuje kierownika
o wykonywanych czynnoÊciach, dzia∏aniu sprz´tu nurkowego i warunkach pracy.
3. Przez ca∏y czas pobytu pod powierzchnià wody
nurek jest obowiàzany wykonywaç polecenia kierownika.
4. Ka˝de polecenie kierownika albo skierowane do
ekipy ˝àdanie nurka o wykonanie okreÊlonej czynnoÊci przed wykonaniem powinno zostaç powtórzone.
5. Kierownik przechowuje przez okres 24 godzin zapisany przez urzàdzenia rejestrujàce przebieg ∏àcznoÊci
z nurkiem pozostajàcym pod powierzchnià wody.
§ 33. 1. W przypadku awarii systemu ∏àcznoÊci telefonicznej lub bezprzewodowej kierownik podejmuje
decyzj´ o przerwaniu prac podwodnych i wynurzeniu
nurka.
2. Do momentu wynurzenia nurka lub nurków na
powierzchni´ ∏àcznoÊç pomi´dzy nurkami oraz z bazà
utrzymuje si´ za pomocà awaryjnych sygna∏ów porozumiewania si´ pod powierzchnià wody, okreÊlonych
w za∏àczniku do rozporzàdzenia.
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w´˝y doprowadzajàcych czynnik oddechowy z bazy
kierownik mo˝e podjàç decyzj´ o od∏àczeniu liny sygna∏owej od skafandra nurka.
5. Przy wykonywaniu prac podwodnych w butlowym aparacie oddechowym, w warunkach dobrej widocznoÊci i przezroczystoÊci wody, kierownik mo˝e
podjàç decyzj´ o od∏àczeniu liny sygna∏owej od skafandra nurka, pod warunkiem wyposa˝enia nurka
w bezprzewodowy Êrodek ∏àcznoÊci i zapewnienia
z powierzchni ciàg∏ej obserwacji jego pracy.
§ 35. 1. W czasie pobytu pod powierzchnià wody
nurek nie mo˝e schodziç poni˝ej ustalonej g∏´bokoÊci
oraz powinien zachowaç szczególnà ostro˝noÊç w czasie przemieszczania si´ w pobli˝u podwodnych przeszkód.
2. Podwodne przeszkody nurek powinien omijaç,
przechodzàc nad nimi.
3. W przypadku gdy w miejscu wykonywania pracy pod powierzchnià wody g∏´bokoÊç do dna jest
wi´ksza ni˝ 10 m, w celu zabezpieczenia nurka przed
upadkiem na dno albo niezamierzonym opuszczeniem
si´ na wi´kszà g∏´bokoÊç skafander nurka ∏àczy si´ linà z bojà umieszczonà na powierzchni wody, zapewniajàcà si∏´ wyporu nie mniejszà ni˝ 100 N, albo stosuje si´ inne skuteczne Êrodki.
§ 36. 1. Dopuszcza si´ wykonywanie prac podwodnych w pobli˝u mostów, jazów, Êluz lub w miejscach,
gdzie pr´dkoÊç pràdu wody jest wi´ksza ni˝ 0,5 m/s,
pod warunkiem os∏ony miejsca pracy nurka przegrodà
i umocowania do niej liny albo zastosowania innych
skutecznych Êrodków zabezpieczajàcych przed porwaniem przez pràd wody.
2. Prace, o których mowa w ust.1, nurek wykonuje
w szelkach bezpieczeƒstwa z linà, której drugi koniec
pozostaje umocowany nad powierzchnià wody.

3. Awaryjne sygna∏y pomi´dzy bazà i nurkiem mogà byç przekazywane za pomocà liny sygna∏owej albo
po∏àczonych w wiàzk´ przewodów telefonicznych oraz
w´˝y doprowadzajàcych czynnik oddechowy.

§ 37. 1. Kierownik przez ca∏y czas pozostawania
nurka pod powierzchnià wody przebywa na stanowisku kierowania pracami podwodnymi lub w miejscu
umo˝liwiajàcym bie˝àce kontrolowanie ich przebiegu.

§ 34. 1. Nurek przez ca∏y czas pobytu pod powierzchnià wody pozostaje po∏àczony linà sygna∏owà
z bazà lub z dzwonem nurkowym.

2. Kierownik, operator obs∏ugujàcy system ∏àcznoÊci, operator obs∏ugujàcy tablic´ rozdzielczà czynnika
oddechowego oraz nurek asekurujàcy niepozostajàcy
pod powierzchnià wody nie mogà jednoczeÊnie obs∏ugiwaç innych urzàdzeƒ lub wykonywaç innych czynnoÊci.

2. Sygna∏y linà sygna∏owà przekazuje si´ wy∏àcznie w przypadku awarii Êrodków ∏àcznoÊci telefonicznej lub bezprzewodowej.
3. Przy wykonywaniu prac pod powierzchnià wody
lina sygna∏owa powinna pozostawaç zamocowana do
skafandra nurka, tak˝e w przypadku koniecznoÊci zrzucenia pod powierzchnià wody cz´Êci sprz´tu nurkowego.
4. W przypadku stosowania aparatu oddechowego
po∏àczonego wiàzkà przewodów telefonicznych oraz

§ 38. Narz´dzia lub urzàdzenia podaje si´ pod powierzchni´ wody w sposób niezagra˝ajàcy bezpieczeƒstwu nurka.
§ 39. 1. Kierownik podejmuje decyzj´ o zakoƒczeniu prac pod powierzchnià wody i rozpocz´ciu wynurzania.
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2. Na polecenie kierownika nurek obowiàzany jest
przerwaç prac´ i potwierdziç gotowoÊç do wynurzania.
Na ˝àdanie nurka kierownik jest obowiàzany podjàç
czynnoÊci w celu jego wynurzenia na powierzchni´.
3. Kierownik wydaje polecenie rozpocz´cia wynurzania po uzyskaniu od nurka potwierdzenia gotowoÊci do wynurzenia.
4. Wynurzanie prowadzi si´ zgodnie z procedurà
dekompresji.
5. Po ka˝dej zmianie g∏´bokoÊci o 10 m nurek oraz
operator informujà kierownika o przebiegu wynurzania.
6. Wynurzanie nurka nast´puje za pomocà liny
opustowej lub platformy.
7. W czasie dekompresji prowadzonej pod powierzchnià wody zabezpiecza si´ nurka przed opadni´ciem na wi´kszà g∏´bokoÊç lub upadkiem na dno,
w sposób, o którym mowa w § 35 ust. 3, albo za pomocà platformy lub w inny skuteczny sposób.
8. W przypadku stosowania dekompresji po wynurzeniu na powierzchni´ nurek powinien wejÊç do komory hiperbarycznej przed up∏ywem czasu okreÊlonego procedurà dekompresji.
§ 40. W czasie pozostawania nurka pod powierzchnià wody nie mo˝na dopuszczaç do tworzenia si´ nadmiernego luzu albo napi´ç na w´˝ach doprowadzajàcych czynnik oddechowy, przewodach telefonicznych,
linie sygna∏owej lub innych linach ∏àczàcych go z bazà.
§ 41. 1. W przypadku utraty przytomnoÊci przez
nurka lub braku jego reakcji na dwukrotne polecenie
kierownika przekazane systemem ∏àcznoÊci telefonicznej lub bezprzewodowej oraz braku odpowiedzi nurka
na dwukrotnie nadany linà sygna∏owà awaryjny sygna∏ porozumiewania si´ pod powierzchnià wody, kierownik podejmuje decyzj´ o skierowaniu pod powierzchni´ wody nurka asekurujàcego i rozpocz´ciu
awaryjnego wynurzania.
2. Awaryjne wynurzanie w przypadku, o którym
mowa w ust. 1, lub w przypadku awarii urzàdzeƒ s∏u˝àcych do podnoszenia nurka albo dzwonu nurkowego mo˝e odbywaç si´ przy u˝yciu liny sygna∏owej lub
wiàzki po∏àczonych ze sobà przewodów telefonicznych i w´˝y doprowadzajàcych czynnik oddechowy albo innych lin i przewodów ∏àczàcych nurka z bazà.

Poz. 1210

§ 42. 1. Prace podwodne polegajàce na spawaniu
lub ci´ciu termicznym metali lub tworzyw termoplastycznych prowadzi si´ zgodnie z procedurà prac podwodnych wy∏àcznie za pomocà sprz´tu spawalniczego
skonstruowanego i przeznaczonego do wykonywania
tych prac pod powierzchnià wody.
2. Prace, o których mowa w ust. 1, mo˝e wykonywaç nurek posiadajàcy odpowiednie uprawnienia
okreÊlone w dyplomie nurka.
§ 43. 1. Prace podwodne z zastosowaniem materia∏ów wybuchowych mogà byç wykonywane wy∏àcznie przez osoby wchodzàce w sk∏ad ekipy i posiadajàce zaÊwiadczenia potwierdzajàce przygotowanie zawodowe do wykonywania prac zwiàzanych z dost´pem do materia∏ów wybuchowych oraz spe∏niajàce
wymagania okreÊlone w przepisach ustawy z dnia
21 czerwca 2002 r. o materia∏ach wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego (Dz. U. Nr 117,
poz. 1007 i Nr 238, poz. 2019).
2. Prace podwodne z zastosowaniem materia∏ów
wybuchowych prowadzi si´ zgodnie z procedurà prac
podwodnych.
Rozdzia∏ 6
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe
§ 44. Wyposa˝enie baz w urzàdzenia techniczne
i sprz´t nurkowy oraz procedury prac podwodnych
stosowane przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia powinny zostaç do dnia 25 maja 2005 r. dostosowane do wymagaƒ okreÊlonych w § 3 ust. 1 i 3, § 4
ust. 1, § 5, § 6 ust. 2 i 3, § 7 ust. 1 i 4, § 8, § 13 i § 26
ust. 1 niniejszego rozporzàdzenia.
§ 45. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
25 maja 2004 r.3)
Minister Infrastruktury: K. Opawski
———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministrów ˚eglugi, Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej,
Przemys∏u Ci´˝kiego, Budownictwa i Przemys∏u Materia∏ów Budowlanych oraz Komunikacji i Prezesa Centralnego
Urz´du Gospodarki Wodnej z dnia 25 stycznia 1965 r.
w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy nurków (Dz. U.
Nr 6, poz. 25), które traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 19 maja 2004 r. (poz. 1210)
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