
 
OŚWIADCZENIE O ZROZUMIENIU STANDARDÓW I PROCEDUR BEZPIECZNEGO NURKOWANIA  

  
Proszę przeczytać uważnie przed podpisaniem poniższego dokumentu.  

Poniższe Oświadczenie informuje o ustalonych procedurach bezpieczeństwa w nurkowaniu zarówno z aparatem 
oddechowym , jak i na zatrzymanym oddechu. Procedury te zostały opracowane i przedstawione dla 
przypomnienia i potwierdzenia wiedzy o nich, tak aby zwiększyć komfort i bezpieczeństwo nurkowania. 
Własnoręczny podpis złożony na tym Oświadczeniu potwierdza znajomość procedur i standardów 
bezpieczeństwa w nurkowaniu. Przeczytaj oraz omów wszystkie punkty Oświadczenia przed jego podpisaniem. 
Jeżeli podpisująca dokument osoba nie jest pełnoletnia, poniższy dokument muszą podpisać również jej rodzice 
lub opiekunowie.  
Ja, (imię i nazwisko)  _________________________________________________________________ ,  rozumiem,  że  jako 
 nurek powinienem:  

1. Utrzymywać dobrą psychiczną i fizyczną sprawność potrzebną w nurkowaniu. Nie nurkować będąc pod 
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Utrzymywać biegłość w umiejętnościach nurkowych i 
starać się je rozwijać poprzez kontynuowanie edukacji nurkowej. W wypadku dłuższej przerwy w aktywności 
nurkowej przypominać sobie powyższe umiejętności w kontrolowanych warunkach.  

2. Poznać miejsca, w których nurkuję. W nieznanych mi miejscach postarać się o uczestnictwo w oficjalnym 
nurkowaniu zapoznawczym prowadzonym przez osoby zorientowane w lokalnych warunkach. Jeżeli warunki 
nurkowania są gorsze niż te, do których jestem przyzwyczajony powinienem odłożyć nurkowanie lub wybrać 
inne miejsce o lepszych warunkach. Brać udział tylko w nurkowaniach zgodnych z moimi umiejętnościami i 
doświadczeniem. Nie zajmować się nurkowaniem technicznym lub jaskiniowym bez specjalistycznego 
przeszkolenia.  

3. Używać kompletnego, dobrze utrzymanego, niezawodnego sprzętu, z którym jestem zaznajomiony; kontrolować 
jego poprawne działanie przed każdym nurkowaniem. Nie pożyczać swojego sprzętu osobom nie 
przeszkolonym. W czasie nurkowania ze sprężonym powietrzem powinienem zawsze poosiadać manometr 
kontrolujący ciśnienie w butli oraz uznać konieczność posiadania kamizelki z inflatorem do kontroli pływalności 
i alternatywnego źródła powietrza.  

4. Słuchać informacji podawanych na nurkowych odprawach i stosować się do rad osób nadzorujących moją 
działalność nurkową. Uznawać wymagania posiadania dodatkowego przeszkolenia podczas uczestnictwa w 
specjalistycznych nurkowaniach, podczas nurkowania w innych, nieznanych miejscach i warunkach jak i po 
przerwie w nurkowaniu trwającej ponad sześć miesięcy.  

5. W czasie każdego nurkowania nurkować z partnerem lub grupą. Planować nurkowanie mając na uwadze 
wzajemną komunikację, procedury na wypadek rozdzielenia się partnerów oraz procedury bezpieczeństwa.  

6. Być biegłym w stosowaniu tabel do planowania nurkować bezdekompresyjnych. Przeprowadzając wszystkie 
nurkowania tak, aby nie wymagały stosowania dekompresji oraz zostawiać margines bezpieczeństwa. Posiadać 
przyrządy do monitorowania głębokości oraz czasu nurkowania. Ograniczyć głębokość nurkowania do swojego 
poziomu wyszkolenia i zdobytych doświadczeń. Wynurzać się nie przekraczając szybkości 10 metrów na minutę. 
Być bezpiecznym nurkiem (SAFE - Slowiy Ascend From Every Dive - powoli wynurzać się z każdego nurkowania). 
Wykonywać przystanek bezpieczeństwa jako dodatkowe zabezpieczenie, zwykle na głębokości 5 metrów przez 
3 minuty lub dłużej.  

7. Utrzymywać odpowiednią pływalność. Dobrać balast tak by na powierzchni posiadając neutralną pływalność 
bez powietrza w kamizelce nurkowej. W czasie nurkowania utrzymywać cały czas pływalność neutralną. Na 
powierzchni, w czasie pływania i odpoczynku, utrzymywać pływalność dodatnią. Poosiadać system balastowy 
umożliwiający jego łatwe zrzucenie i ustalenie dodatniej pływalności w wypadku zagrożenia w czasie 
nurkowania.  

8. Oddychać prawidłowo w czasie nurkowania. Nigdy nie wstrzymywać oddechu podczas oddychania ze 
sprężonym powietrzem.  
Unikać nadmiernej hiperwentylacji w czasie nurkować na zatrzymanym oddechu. Unikać przemęczenia w 
wodzie i pod wodą oraz nurkować w ramach swoich możliwości.  

9. Używać łodzi, pływaków lub innych Środków pływających kiedy są potrzebne.  
10. Znać i stosować się do lokalnych praw i przepisów, włącznie z dotyczącymi polowania na ryby i stosowania flag 

nurkowych.  

Przeczytałem powyższe Oświadczenie i otrzymałem wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie moje pytania i wątpliwości. Rozumiem cel i potrzebę 
przedstawionych procedur. Rozumiem, że służą one mojemu bezpieczeństwu i niestosowanie się do nich może spowodować zwiększenie ryzyka 
podczas moich nurkowań.  
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