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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 7 maja 2002 r.

w sprawie uprawiania p∏etwonurkowania.

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycz-
nia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81,
poz. 889 i Nr 102, poz. 1115 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 31
i Nr 25, poz. 253) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe wymogi,
kwalifikacje i sposób ich uzyskiwania, wynikajàce
z nich uprawnienia, zasady nadawania, zawieszania
i cofania tych uprawnieƒ, wzory dokumentów stwier-
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dzajàcych te kwalifikacje i uprawnienia oraz szczegól-
ne zasady bezpieczeƒstwa obowiàzujàce przy uprawia-
niu p∏etwonurkowania.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o uprawia-
niu p∏etwonurkowania — nale˝y przez to rozumieç p∏y-
wanie pod wodà, z wykorzystaniem aparatu oddecho-
wego i p∏etw, w celach sportowych lub rekreacyjnych,
z zastosowaniem dodatkowego wyposa˝enia zgodnie
z przepisami bezpieczeƒstwa, a tak˝e regulaminem za-
wodów — w przypadku p∏etwonurkowania sportowe-
go.

§ 3. 1. Ustala si´ nast´pujàce poziomy wyszkolenia,
okreÊlajàce kwalifikacje p∏etwonurka:

1) zapoznawczy,

2) podstawowy,

3) Êredni,

4) wy˝szy.

2. Osoba ubiegajàca si´ o uzyskanie kwalifikacji,
o których mowa w ust. 1, przedstawia:

1) zaÊwiadczenie wydane przez lekarza o braku prze-
ciwwskazaƒ do uprawiania p∏etwonurkowania,

2) pisemnà zgod´ przedstawiciela ustawowego na
uprawianie p∏etwonurkowania, je˝eli nie ukoƒczy-
∏a 18 roku ˝ycia.

§ 4. Warunkiem uzyskania kwalifikacji p∏etwonurka
na poziomie zapoznawczym jest:

1) ukoƒczenie 10 roku ˝ycia,

2) odbycie szkolenia teoretycznego z zakresu bezpie-
czeƒstwa p∏etwonurkowania, techniki p∏etwonur-
kowania i sprz´tu p∏etwonurkowego,

3) odbycie szkolenia praktycznego, w tym co najmniej
1—5 nurkowaƒ na g∏´bokoÊç 5 m, pod bezpoÊred-
nim nadzorem instruktora.

§ 5. Warunkiem uzyskania kwalifikacji p∏etwonurka
na poziomie podstawowym jest:

1) ukoƒczenie 14 roku ˝ycia,

2) odbycie szkolenia teoretycznego z zakresu bezpie-
czeƒstwa p∏etwonurkowania, techniki p∏etwonur-
kowania, Êrodowiska wodnego, sprz´tu p∏etwo-
nurkowego, podstaw fizjologii, wybranych zagad-
nieƒ fizyki zwiàzanych z nurkowaniem, zagadnieƒ
medycyny zwiàzanych z uprawianiem p∏etwonur-
kowania oraz pierwszej pomocy przedmedycznej,

3) odbycie szkolenia praktycznego obejmujàcego co
najmniej 9 nurkowaƒ, w tym co najmniej 6 nurko-
waƒ na wodach otwartych do g∏´bokoÊci 20 m,
w tym 2 nurkowaƒ na g∏´bokoÊç 20 m, o minimal-
nym czasie nurkowania 20 minut ka˝de, pod bez-
poÊrednim nadzorem instruktora.

§ 6. Warunkiem uzyskania kwalifikacji p∏etwonurka
na poziomie Êrednim jest:

1) ukoƒczenie 15 roku ˝ycia,

2) posiadanie kwalifikacji p∏etwonurka na poziomie
podstawowym oraz wykonanie co najmniej

20 nurkowaƒ, w tym 10 nurkowaƒ na g∏´bokoÊç 
10—20 m,

3) odbycie szkolenia teoretycznego z zakresu bezpie-
czeƒstwa p∏etwonurkowania, techniki p∏etwonur-
kowania, Êrodowiska wodnego, sprz´tu p∏etwo-
nurkowego, pierwszej pomocy przedmedycznej,
ratownictwa p∏etwonurkowego, planowania i or-
ganizacji nurkowaƒ oraz umiej´tnoÊci pos∏ugiwa-
nia si´ tabelami nurkowymi,

4) odbycie szkolenia praktycznego, obejmujàcego
nurkowanie na g∏´bokoÊç 40 m, pod bezpoÊrednim
nadzorem instruktora.

§ 7. Warunkiem uzyskania kwalifikacji p∏etwonurka
na poziomie wy˝szym jest:

1) ukoƒczenie 18 roku ˝ycia,

2) posiadanie kwalifikacji p∏etwonurka na poziomie
Êrednim, wykonanie co najmniej 40 nurkowaƒ na
g∏´bokoÊç co najmniej 10 m, w tym co najmniej
15 nurkowaƒ na g∏´bokoÊç 20—30 m,

3) odbycie szkolenia teoretycznego z zakresu bezpie-
czeƒstwa p∏etwonurkowania, techniki p∏etwonur-
kowania, Êrodowiska wodnego, sprz´tu p∏etwo-
nurkowego, pierwszej pomocy przedmedycznej,
ratownictwa p∏etwonurkowego, planowania i or-
ganizacji nurkowaƒ oraz umiej´tnoÊci pos∏ugiwa-
nia si´ tabelami nurkowymi, a tak˝e metodyki pro-
wadzenia zaj´ç,

4) odbycie szkolenia praktycznego obejmujàcego nur-
kowanie na g∏´bokoÊç 50 m, pod bezpoÊrednim
nadzorem instruktora.

§ 8. 1. Szkolenie umo˝liwiajàce uzyskanie kwalifika-
cji, o których mowa w § 4—7 i 20, prowadzà podmioty,
których program szkolenia p∏etwonurkowego zosta∏
zatwierdzony przez ministra w∏aÊciwego do spraw kul-
tury fizycznej i sportu.

2. Szkolenie sportowe p∏etwonurków mogà prowa-
dziç osoby posiadajàce kwalifikacje zawodowe trenera
lub instruktora sportu o specjalnoÊci p∏etwonurkowa-
nie sportowe.

3. Szkolenie rekreacyjne p∏etwonurków mogà pro-
wadziç osoby posiadajàce kwalifikacje zawodowe in-
struktora rekreacji ruchowej o specjalnoÊci p∏etwonur-
kowanie.

§ 9. 1. Przebieg szkolenia teoretycznego i praktycz-
nego na poszczególnych poziomach p∏etwonurkowa-
nia dokumentuje si´ w dzienniku szkolenia, prowadzo-
nym przez podmioty, o których mowa w § 8 ust. 1.

2. Szkolenie praktyczne pod wodà potwierdza si´
wpisem w dziennej karcie nurkowaƒ i ksià˝ce p∏etwo-
nurka, dokonywanym przez prowadzàcego zaj´cia tre-
nera lub instruktora.

3. Wpis, o którym mowa w ust. 2, zawiera: dat´
i miejsce nurkowaƒ, czas pobytu pod powierzchnià
wody, maksymalnà g∏´bokoÊç nurkowaƒ, rodzaj sprz´-
tu p∏etwonurkowego, warunki nurkowania, pe∏nione
funkcje i kwalifikacje posiadane przez osoby uczestni-
czàce w szkoleniu p∏etwonurkowym.
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4. Dokumentem potwierdzajàcym ukoƒczenie szko-
lenia teoretycznego i praktycznego jest ksià˝ka p∏etwo-
nurka.

§ 10. Kwalifikacje p∏etwonurka mo˝e uzyskaç oso-
ba, która ukoƒczy∏a szkolenie teoretyczne i praktyczne
oraz zda∏a egzamin teoretyczny i uzyska∏a zaliczenie
szkolenia praktycznego.

§ 11. 1. P∏etwonurek posiadajàcy kwalifikacje na
poziomie zapoznawczym mo˝e nurkowaç z instrukto-
rem p∏etwonurkowania do g∏´bokoÊci 5 m.

2. P∏etwonurek posiadajàcy kwalifikacje na pozio-
mie podstawowym mo˝e nurkowaç do g∏´bokoÊci
20 m, a osoba, która nie ukoƒczy∏a 18 roku ˝ycia, mo-
˝e nurkowaç do g∏´bokoÊci 20 m z osobà pe∏noletnià,
posiadajàcà kwalifikacje p∏etwonurka na poziomie co
najmniej podstawowym.

3. P∏etwonurek posiadajàcy kwalifikacje na pozio-
mie Êrednim mo˝e nurkowaç do g∏´bokoÊci 40 m.

4. P∏etwonurek posiadajàcy kwalifikacje na pozio-
mie wy˝szym mo˝e nurkowaç do g∏´bokoÊci 50 m.

§ 12. Posiadanie kwalifikacji wymaganych do upra-
wiania p∏etwonurkowania na poszczególnych pozio-
mach, o których mowa w § 3 ust. 1, stwierdza si´ nada-
niem certyfikatów, których wzory stanowià za∏àczniki
nr 1—4 do rozporzàdzenia.

§ 13. Certyfikaty, o których mowa w § 12, nadajà
stowarzyszenia kultury fizycznej i inne stowarzyszenia
dzia∏ajàce na rzecz kultury fizycznej, specjalizujàce si´
w szkoleniu p∏etwonurkowym.

§ 14. 1. Uprawnienia wynikajàce z posiadanych
przez p∏etwonurka kwalifikacji mogà byç cofni´te lub
zawieszone przez stowarzyszenia, które je nada∏y,
w przypadku nieprzestrzegania przepisów bezpieczeƒ-
stwa przy p∏etwonurkowaniu.

2. Organem odwo∏awczym w sprawach, o których
mowa w ust. 1, jest minister w∏aÊciwy do spraw kultu-
ry fizycznej i sportu.

§ 15. Osoba ubiegajàca si´ o certyfikat, o którym
mowa w § 12, jest obowiàzana przedstawiç stowarzy-
szeniom, o których mowa w § 13, ksià˝k´ p∏etwonurka
zawierajàcà:

1) nazw´ i adres podmiotu, o którym mowa w § 8
ust. 1, jego REGON,

2) numer ksià˝ki,

3) aktualnà fotografi´,

4) dane osobowe p∏etwonurka: imi´ i nazwisko, dat´
i miejsce urodzenia, PESEL, miejsce zamieszkania,
numer telefonu, grup´ krwi,

5) imi´ i nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby,
którà nale˝y powiadomiç w razie wypadku p∏etwo-
nurkowego,

6) informacj´ o posiadanych kwalifikacjach p∏etwo-
nurkowych,

7) informacj´ o szkoleniu nurkowym,

8) rejestr wykonanych nurkowaƒ,

9) wpis dokonany przez lekarza o braku przeciwwska-
zaƒ do uprawiania p∏etwonurkowania,

10) miejsce na adnotacje o zawieszeniu lub cofni´ciu
uprawnieƒ,

11) miejsce na adnotacj´ dotyczàcà leczenia hiperba-
rycznego,

12) spis telefonów alarmowych,

13) instrukcj´ pierwszej pomocy przy wypadkach p∏e-
twonurkowych.

§ 16. Ewidencj´ wydanych certyfikatów, o których
mowa w § 12, prowadzà stowarzyszenia, które je nada-
∏y.

§ 17. Osoby uprawiajàce p∏etwonurkowanie sà
obowiàzane posiadaç zaÊwiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazaƒ do uprawiania p∏etwonurkowania.

§ 18. 1. Za bezpieczne przeprowadzenie zawodów
p∏etwonurkowych jest odpowiedzialny s´dzia g∏ówny
zawodów.

2. Za bezpieczeƒstwo w zorganizowanych formach
szkolenia jest odpowiedzialny trener lub instruktor p∏e-
twonurkowania prowadzàcy zaj´cia.

§ 19. Liczb´ osób w grupie szkoleniowej, na wo-
dach otwartych, znajdujàcych si´ pod opiekà jednego
trenera lub instruktora p∏etwonurkowania, dostosowu-
je si´ do warunków hydrometeorologicznych. Liczba ta
nie mo˝e byç wy˝sza ni˝:

1) 15 osób — je˝eli zaj´cia sà prowadzone na po-
wierzchni wody,

2) 4 osoby — je˝eli zaj´cia sà prowadzone pod wodà
przy widocznoÊci ponad 10 m,

3) 2 osoby — je˝eli zaj´cia sà prowadzone pod wodà
przy widocznoÊci od 2 do 10 m,

4) 1 osoba — je˝eli zaj´cia sà prowadzone pod wodà
przy widocznoÊci do 2 m.

§ 20. Dodatkowego specjalistycznego szkolenia
wymaga p∏etwonurkowanie:

1) w warunkach nietypowych, a w szczególnoÊci p∏e-
twonurkowanie podlodowe, wrakowe i jaskiniowe,

2) z wykorzystaniem innych mieszanin oddechowych
ni˝ powietrze,

3) z u˝yciem nietypowego sprz´tu.

§ 21. Do wyposa˝enia osobistego p∏etwonurka
i wyposa˝enia ogólnego ekipy u˝ywa si´ sprz´tu
sprawnego technicznie i dostosowanego do warun-
ków nurkowania.

§ 22. 1. Obowiàzkowe wyposa˝enie p∏etwonurka
stanowi: sprz´t ratowniczo-wypornoÊciowy, nó˝ nur-
kowy, urzàdzenia do monitorowania g∏´bokoÊci i cza-
su nurkowania oraz zapasu mieszaniny oddechowej.
Obowiàzkowe wyposa˝enie prowadzàcego szkolenie
praktyczne stanowi ponadto alternatywne êród∏o mie-
szaniny oddechowej, dostosowane do warunków nur-
kowania.
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2. Prowadzàcy p∏etwonurkowanie jest obowiàzany
posiadaç bojk´ asekuracyjnà, wskazujàcà miejsce wy-
nurzenia i umo˝liwiajàcà wykonanie dekompresji.

3. Uprawiajàcy p∏etwonurkowanie sportowe jest
obowiàzany posiadaç sprz´t okreÊlony w regulaminie
zawodów.

§ 23. 1. Uprawianie p∏etwonurkowania na wodach
otwartych odbywa si´ zgodnie z przepisami dotyczàcy-
mi tych wód.

2. Uprawianie p∏etwonurkowania na wodach z nie-
oznaczonym szlakiem ˝eglownym lub na szlakach ˝e-
glownych bàdê w ich bezpoÊrednim sàsiedztwie odby-
wa si´ przy zachowaniu nast´pujàcych zasad bezpie-
czeƒstwa:

1) rejon nurkowania oznacza si´ flagà o symbolu „A”
mi´dzynarodowego kodu sygna∏owego, umiesz-
czonà co najmniej 1 m nad powierzchnià wody, na
zakotwiczonej boi lub jednostce p∏ywajàcej,

2) p∏etwonurka przebywajàcego pod wodà ∏àczy si´
z ruchomà bojà na powierzchni, oznakowanà flagà
o symbolu „A” lub napisem „NUREK”.

3. Uprawianie p∏etwonurkowania w porze nocnej
lub w warunkach ograniczonej widocznoÊci na wo-
dach, o których mowa w ust. 2, jest dopuszczalne pod
warunkiem umieszczenia êród∏a cyklicznie b∏yskajàce-
go bia∏ego Êwiat∏a.

§ 24. 1. W razie zaistnienia wypadku wymagajàce-
go specjalistycznej pomocy medycznej, organizator
szkolenia, zawodów lub prowadzàcy p∏etwonurkowa-
nie jest obowiàzany do zapewnienia pierwszej pomo-

cy medycznej oraz zawiadomienia Krajowego OÊrodka
Medycyny Hiperbarycznej w Gdyni.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, sà obowiàzane
niezw∏ocznie zg∏osiç ka˝dy wypadek Êmiertelny zaist-
nia∏y w trakcie p∏etwonurkowania do w∏aÊciwej miej-
scowo jednostki Policji, a nast´pnie do w∏aÊciwego
podmiotu, o którym mowa w § 8 ust. 1.

§ 25. 1. Osoby, które posiadajà uprawnienia do
uprawiania p∏etwonurkowania, potwierdzone doku-
mentem wydanym za granicà, mogà uprawiaç p∏etwo-
nurkowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w zakresie posiadanych uprawnieƒ, zgodnie z zasada-
mi bezpieczeƒstwa okreÊlonymi w rozporzàdzeniu.

2. Osoby posiadajàce nurkowe uprawnienia zawo-
dowe, wojskowe oraz Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej mo-
gà uzyskaç certyfikat, o którym mowa w § 12, po uzu-
pe∏nieniu ró˝nic wynikajàcych z programów szkolenia.

§ 26. Szczególne zasady bezpieczeƒstwa obowiàzu-
jàce przy uprawianiu p∏etwonurkowania zawiera za-
∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.

§ 27. Ksià˝ki p∏etwonurkowe wydane przed dniem
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, które spe∏niajà wyma-
gania okreÊlone w § 15, stanowià podstaw´ do wyda-
nia certyfikatu, o którym mowa w § 12.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller



Dziennik Ustaw Nr 70 — 4905 — Poz. 646
Z

a∏
àc

zn
ik

i d
o

 ro
zp

o
rz

àd
ze

n
ia

 R
ad

y 
M

in
is

tr
ó

w
z

d
n

ia
 7

 m
aj

a 
20

02
 r.

 (
p

o
z.

 6
46

) Z
a∏

àc
zn

ik
 n

r 
1

W
Z

Ó
R

 C
E

R
T

Y
FI

K
A

T
U

 —
 P

O
Z

IO
M

 Z
A

P
O

Z
N

A
W

C
Z

Y



Dziennik Ustaw Nr 70 — 4906 — Poz. 646
Z

a∏
àc

zn
ik

 n
r 

2

W
Z

Ó
R

 C
E

R
T

Y
FI

K
A

T
U

 —
 P

O
Z

IO
M

 P
O

D
S

TA
W

O
W

Y



Dziennik Ustaw Nr 70 — 4907 — Poz. 646
Z

a∏
àc

zn
ik

 n
r 

3

W
Z

Ó
R

 C
E

R
T

Y
FI

K
A

T
U

 —
 P

O
Z

IO
M

 Â
R

E
D

N
I



Dziennik Ustaw Nr 70 — 4908 — Poz. 646
Z

a∏
àc

zn
ik

 n
r 

4

W
Z

Ó
R

 C
E

R
T

Y
FI

K
A

T
U

 —
 P

O
Z

IO
M

 W
Y

˚
S

Z
Y



Dziennik Ustaw Nr 70 — 4909 — Poz. 646

1. Maksymalna g∏´bokoÊç nurkowania z wykorzysta-
niem powietrza jako mieszaniny oddechowej wy-
nosi 50 m.

2. Przy stosowaniu mieszanin oddechowych innych
ni˝ powietrze ciÊnienie czàstkowe tlenu nie mo˝e
przekraczaç 0,16 Mpa.

3. Uprawianie p∏etwonurkowania odbywa si´ z zacho-
waniem zasad profilaktyki wypadków i chorób nur-
kowych.

4. Osoby uprawiajàce p∏etwonurkowanie sà obowià-
zane posiadaç zaÊwiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazaƒ do uprawiania p∏etwonurkowa-
nia.

5. Do obowiàzków osoby kierujàcej nurkowaniem na-
le˝y zaplanowanie nurkowania, z uwzgl´dnieniem
zasad bezpieczeƒstwa, oraz jego wykonanie zgod-
nie z posiadanà wiedzà i odpowiednià praktykà
nurkowà.

6. Planowanie nurkowania odbywa si´ z okreÊleniem
sposobu bezpiecznego wejÊcia do wody oraz po-
wrotu po zakoƒczeniu nurkowania.

7. Przed rozpocz´ciem nurkowania nale˝y ustaliç:
sposób porozumiewania si´ sygna∏ami nurko-
wymi oraz procedur´ ratunkowo-ewakuacyjnà
obowiàzujàcà w przypadku wystàpienia zagro˝e-
nia.

8. Podstawowym obowiàzkiem organizatora zaj´ç
szkoleniowych na basenie i na wodach otwartych
jest zapewnienie bezpieczeƒstwa osobom szkolo-
nym.

9.  Miejsce prowadzenia zaj´ç szkoleniowych wyposa-
˝a si´ w sprz´t pierwszej pomocy, sprawny tech-
nicznie, z mo˝liwoÊcià stosowania tlenu o minimal-
nym zapasie 1500 l, oraz pisemnà procedur´ post´-
powania w sytuacji zagro˝enia ˝ycia lub zdrowia
p∏etwonurka.

10. Wszelkie zaj´cia szkoleniowe na basenie i na wo-
dach otwartych sà prowadzone pod nadzorem tre-
nera lub instruktora, o kwalifikacjach uprawniajà-
cych do prowadzenia p∏etwonurkowania, a çwicze-
nia wykonywane pod wodà — w bezpoÊredniej je-
go obecnoÊci.

Za∏àcznik nr 5

SZCZEGÓLNE ZASADY BEZPIECZE¡STWA
OBOWIÑZUJÑCE PRZY UPRAWIANIU P¸ETWONURKOWANIA


