
WYPADEK NURKOWY 

 

   Scenariusz sytuacji awaryjnej 

  
Opis miejsca nurkowania 

 
Miejsce nurkowania to jezioro Firlej położone w miejscowości Firlej we wschodniej 

części Polski, w woj. lubelskim przy drodze krajowej nr 19, 12 km na północny 

zachód od Lubartowa oraz 11 km na południowy wschód od Kocka. Firlej wchodzi 

w skład Jezior Firlejowskich. 

Współrzędne geograficzne: 51°33'13” N  22°30'59” E 

 

Jezioro Firlej to jezioro krasowe o powierzchni 91,3 ha i wysokości lustra 144 m n. p. 

m. Jest to jezioro o maksymalnej szerokości 962 m i długości 1120 m. Średnia 

głębokość to 5 m, zaś maksymalnie jezioro osiąga głębokość 9, 6 m. Czystość 

wody to II klasa, przezroczystość zakłócona jest przez zakwity glonów. Na jeziorze 

nie ma wysp. Dno Jeziora Firlej jest  piaszczyste z roślinnością występującą przy 

brzegu. 

Jezioro nie posiada dopływów I stałych odpływów, okresowy ciek istnieje tylko po 

roztopach lub ulewnych deszczach. 

  

 

Nurkowanie odbyło się 7 lipca 2014 r. Był to dzień słoneczny, bezwietrzny, 

temperatura powietrza wynosiła około 30° C, temperatura wody przy powierzchni 

18° C. Lustro wody spokojne, nie tworzyły się fale. 

 

Przygotowanie do nurkowania 

 
Przed wyjazdem sprawdziliśmy działanie sprzętu I ilość powietrza w butlach. 

Przypomnieliśmy sobie znaki nurkowe I omówiliśmy procedury zgubienia partnera 

oraz zasady obsługi kompasu. 

 

 



Osoby nurkujące 

 
 nurek AOWD 

 nurek AOWD 

 

 

Plan nurkowania 

 
Nurkowanie miało rozpocząć się z brzegu, a jego czas miał wynosić około 40 min. 

włącznie z powrotem do brzegu z wykorzystaniem kompasu. Nurkowanie miało 

przebiegać bez konieczności robienia przystanku dekompresyjnego. 

 

Opis przebiegu wypadku nurkowego 

 
Po przybyciu na miejsce nurkowania i przygotowaniu sprzętu mój partner stwierdził 

brak torby w której znajdowała się maska ze szkłami korekcyjnymi. Mimo tego mój 

partner nie chciał zrezygnować z nurkowania gdyż poświęciliśmy dużo czasu by 

tam dotrzeć. Doszedł do wniosku, że posiada starą maskę bez szkieł korekcyjnych i 

będzie nurkował w niej i soczewkach kontaktowych. Po założeniu skafandrów 

chcieliśmy szybko się zanurzyć by uniknąć przegrzania. Zanurzenie odbyło się 

sprawnie i bez problemów. Płynęliśmy powoli obok siebie, zgodnie ze wskazaniami 

kompasu. Na głębokości 7m mój partner nie był w stanie zrobić przedmuchu. 

Bezskutecznie próbował zrobić to jeszcze kilkakrotnie. Ostatecznie zatrzymał się i 

zasygnalizował mi problem. Znajdowałem się w odległości około 1,5 m od niego. 

Ręką odciągnął kaptur aby w ten sposób pomóc sobie z wyrównaniem 

ciśnienia .W tym samym momencie zerwał się pasek maski. Maska szybko 

wypełniła się wodą. Mój partner szybko zamknął oczy aby nie stracić soczewek 

kontaktowych. Próbował bezskutecznie złapać maskę. Drugą ręką złapał się za 

nos by w ten sposób móc lepiej oddychać przez automat oddechowy. 

Energicznie odbił się od dna i próbował wypłynąć na powierzchnię.  Podpłynąłem 

szybko i złapałem go za pas jaketu i ściągnąłem go w dół. Partner zastygł w 

bezruchu. Opłynąłem go i zatrzymałem się za jego plecami. Złapałem za zawór 

butli i używając jego inflatora rozpocząłem wynurzanie zwracając szczególną 

uwagą aby nie przekroczyć prędkości wynurzania. Po dotarciu na powierzchnię 

jeziora napełniłem jacket partnera i odwróciłem go na plecy. Powiedziałem, że 



jesteśmy na powierzchni i że może otworzyć oczy. Był spokojny lecz trochę 

przestraszony. Po krótkiej przerwie sam dopłynął do brzegu, który był oddalony o 

około 200m. Po wyjściu na brzeg prze godzinę monitorowałem stan partnera. Nie 

wykazywał żadnych objawów chorób nurkowych, w związku z tym nie było 

potrzeby powiadamiania służb medycznych. 

 

 

Podsumowanie 

 
Przyczyną wypadku był pośpiech  i niedokładne sprawdzenie starego, długo nie 

używanego sprzętu przed wejściem do wody. Po późniejszym sprawdzeniu maski 

okazało się, że pasek był sparciały i uległ uszkodzeniu w kilku miejscach. Niższa 

temperatura wody przy dnie ograniczyła elastyczność paska, co w rezultacie 

przyczyniło się do jego pęknięcia. 

Wypadku można było uniknąć przez dokładne oględziny maski. 

 

 

Telefony alarmowe:  999, 112 

 

DAN Polska : 0058 62 25 563 

DAN Europa: 0039 06 42 118686 

 

Najbliższy szpital: 
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 

ul. Cicha 14        

21-100 Lubartów 

tel.  81 85 52 041 

 

Centrum Medycyny Hiperbarycznej:        
 Krajowy Ośrodek Medycyny Hiperbarycznej 

ul. Powstania Styczniowego 9B 

81-519 Gdynia 

tel. 58 62 25 163 


