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Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie

wnosimy o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu

ustawy

o zmianie ustawy o wykonywaniu prac podwodnych.

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniamy

senator Dorotę Arciszewską-Mielewczyk.

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem.

(-) Dorota Arciszewska-Mielewczyk (-) Zbigniew Rau

(-) Krzysztof Cugowski (-) Sławomir Sadowski

(-) Stanisław Kogut (-) Jerzy Szmit

(-) Anna Kurska (-) Antoni Szymański

(-) Krzysztof Putra (-) Ewa Tomaszewska



p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o wykonywaniu prac podwodnych

Art. 1

W ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 199,

poz. 1936) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 19:

a) w ust. 2 skreśla się wyrazy „oraz prac podwodnych na średnich głębokościach

w asyście nurka II lub I klasy”;

b) w ust. 3 skreśla się wyrazy „oraz głębinowych prac podwodnych w asyście nurka

I klasy”;

Art. 2

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.



UZASADNIENIE

17 października 2003 roku została uchwalona ustawa o wykonywaniu prac

podwodnych. Niektóre z rozwiązań i norm, zwłaszcza w zakresie dopuszczalnej głębokości

wykonywania prac podwodnych przez nurków poszczególnych klas, zwiększają ponad

akceptowalną granicę zagrożenie zdrowia i życia nurków. Dotyczy to szczególnie uprawnień

nurków I i II klasy zawartych w art. 19 ww. ustawy.

Organizacja stanowiska pracy nurka nie przewiduje asysty nurka starszego stopniem.

Jest to rozwiązanie zaczerpnięte z nurkowania rekreacyjnego, natomiast w nurkowaniu

zawodowym nie jest praktykowane. Podczas wykonywania pracy nurkowi wydaje polecenia

z powierzchni kierownik prac podwodnych kontrolujący wykonywaną pracę i bezpieczeństwo

nurka, poprzez systemy telewizyjne i łączność przewodową.

Nie praktykuje się ani w Polsce ani na świecie sytuacji, w której obok nurka

wykonującego pracę podwodną jest nurek asystujący, który ma za zadanie dbać

o bezpieczeństwo i poprawne wykonanie pracy.

Poprzez zwiększenie głębokości przy asyście nurka starszego stopniem nurek III klasy

otrzymał uprawnienia do wykonywania pracy do głębokości 50 m. Jest to zbyt niebezpieczna

głębokość dla osoby dysponującej wymienionym wyszkoleniem z minimalną ilością

15 nurkowań, wykonanych w trakcie kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania

prac podwodnych (Dz. U. Nr 200, poz. 2053). Dla porównania, głębokość 40 m. jest na świecie

graniczną głębokością dla powietrznych nurkowań rekreacyjnych, do których płetwonurek musi

posiadać najwyższy poziom uprawnień wymagający kilkuletniego szkolenia oraz co najmniej

100 nurkowań. Standardy określone przez organizację skupiającą szkoły nurkowania

zawodowego z całego świata – International Diving Schools Association przewidują dla nurka

z podobnym stopniem przeszkolenia maksymalną głębokość wykonywania pracy podwodnej

30 m. przy dwukrotnie dłuższym czasie szkolenia oraz wykonaniu minimum 60 nurkowań.

Analogicznie wygląda sprawa z dopuszczalną głębokością wykonywania pracy

podwodnej przez nurka II – szkolenie, które przechodzi, oraz praktyka, którą musi się wykazać,

żeby otrzymać uprawnienia nie gwarantuje mu bezpiecznego wykonywania prac podwodnych na

głębokościach większych niż 50 m.

Wykreślenie zapisów o asyście nurka powoduje automatycznie zmianę maksymalnych

dopuszczalnych głębokości dla nurka I i II klasy na bezpiecznym poziomie, porównywalnym ze



standardami światowymi określonymi np. w standardach International Diving School

Association lub Association of Diving Contractors International.

Projekt nie jest sprzeczny z unormowaniami Unii Europejskiej. Nowelizacja ustawy nie

powoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa.
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