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Dotyczy: pismo PKBWM - 5211-W1M 14/14 NK: 263097/15 - raport końcowy dot. wypadku podczas 
nurkowania z jachtu motorowego „NITROX" 

W odpowiedzi na zalecenia dla Administracji morskiej, dotyczące bezpieczeństwa, zawarte w 
przedmiotowym raporcie, Urząd Morski w Szczecinie zwraca uwagę na poniższe fakty: 

W zawartej w punkcie 5.1 raportu - analizie stanu prawnego zagadnień związanych z uprawianiem 
płetwonurkowania rekreacyjnego, PKBWM stwierdza, że status prawny takiej działalności jest 
najogólniej mówiąc nieuregulowany. Należy także zwrócić uwagę, iż status dokumentów 
bezpieczeństwa dla jachtów również nie jest uregulowany (brak odpowiedniego rozporządzenia), 
a wymagania dla jachtów rekreacyjnych są problematyczne, z uwagi na dobrowolność poddaniu się 
wymogom rozporządzenia z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez 
jachty morskie(Dz. U. z 2012 r. poz. 326). 
Zalecenie PKBWM dla dyrektorów urzędów morskich dotyczące ustalania odpowiedniego składu 
załogi dla jednostek używanych do wypraw nurkowych, w pełni uzasadnione z punktu widzenia 
bezpieczeństwa, jest w obecnym, ww. stanie prawnym, praktycznie niemożliwe do spełnienia, również 
z poniższych powodów: 

braku uznanych lub ustalonych przez Administrację standardów dotyczących nurkowania 
rekreacyjnego; 
braku obowiązku deklarowania w trakcie wydawania dokumentów bezpieczeństwa, jakiego 
rodzaju działalność rekreacyjna lub komercyjna będzie na jachcie prowadzony. 

Reasumując: w obecnym stanie prawnym jedynym możliwym działaniem dla Dyrektora Urzędu 
Morskiego jest działanie na zasadzie dobrowolności oraz określenia dodatkowych warunków (w tym 
dot. obsady załogowej) podczas wydawania zezwoleń nurkowych. 
Zasadnym natomiast wydaje się podjęcie prac legislacyjnych nad rozporządzeniem regulującym 
wszystkie aspekty nurkowania turystyczno-rekreacyjnego, które dałoby instrument określający ramy 
gwarantujące bezpieczeństwo tak dla dyrektorów urzędów morskich jak i uczestników takiej 
aktywności. 
Pomimo ww. faktów inspektorzy Urzędu Morskiego w Szczecinie zwracają szczególną uwagę 
podczas inspekcji na jednostkach, które wskazują na uprawianie nurkowania rekreacyjnego. 
W przypadku stwierdzenia takiego wykorzystania jednostki dodatkowo kontroluje się zgodność z 
obowiązującymi aktami prawnymi, m.in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 
2004 r. w sprawie uzyskiwania pozwoleń na przeszukiwanie wraków statków lub ich pozostałości 
(Dz. U. 2004 nr 197, poz. 2025). 


