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 Wstęp. Basen żeglarski imienia Mariusza Zaruskiego w Gdyni jest jednym z największych 

portów jachtowych na polskim wybrzeżu. Sztucznie stworzona, oddzielona od Zatoki Gdańskiej 

dwoma falochronami marina w Gdyni stanowi urokliwe miejsce do uprawiania sportów wodnych w 

samym centrum miasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opis miejsca nurkowego. Marina w Gdyni charakteryzuje się zmiennymi głębokościami 

wahającymi się od około 0,5 metra w południowo-zachodniej części do mniej więcej 6 metrów w 

środkowej partii basenu i słabo wyczuwalnym prądem wiatrowym. 

Nurkowanie w marinie w Gdyni w większości sytuacji jest zabronione, niemniej jednak odbywają 

się tam cykliczne imprezy takie jak eko-dzień nurkowy polegające na tym, że grupa nurków 

ochotników wydobywa z dna basenu śmieci. 

W związku z faktem, że część miejsc postojowych nie jest dostosowana do postoju tak dużej ilości 

jachtów, istnieje konieczność dorocznego montażu i demontażu bojek postojowych. 

 

Przygotowanie i kontekst nurkowania. 

W związku ze zbliżającym się wodowaniem jachtów (kwiecień), para nurków podjęła się 

zamontowania 6 bojek postojowych dla jachtów morskich. 

Nurkowanie odbędzie się na głębokość maksymalną 6 metrów i polegało będzie na odnalezieniu 

stalowego łańcucha i przyszeklowaniu do niego bojek w odległości około 5 metrów od siebie. 

 

W nurkowaniu uczestniczyć będzie dwóch nurków: 

 

1. AOWD. Zalogowane około 30 nurkowań 

2. OWD. Początkujący nurek. 

 

Plan akcji ratunkowej: W razie wystąpienia sytuacji awaryjnej jeden z partnerów w zależności od 

sytuacji albo wypłynie z poszkodowanym, albo oznaczywszy jego pozycję wezwie pomoc przy 

udziale kolegi, który nadzoruje całą operację z lądu. 

 

TELEFONY ALARMOWE: 

 

Telefon alarmowy pogotowia    999 

Telefon alarmowy policji    997 

Komora dekompresyjna w Gdyni : 



Zakład Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa  

Morskiego IMMiT- Gdynia Orłowo 

Ul. Powstania Styczniowego 9 B 

81-519 Gdynia  

hyperbar@immt.pl 

www.hiperbaria.gdynia.pl 

 

TELEFON ALARMOWY (24 godz.): 058-6225163 

 

Centrum Techniki Nurkowej Piórewicz 

ul. Limbowa 9a, 81-520 Gdynia 

Łukasz Piórewicz +48 510 176 646 

Piotr Piórewicz +48 502 156 949 

 Przebieg nurkowania i wypadek. Nurkowie poinformowali bosmana mariny w Gdyni o 

planowanych pracach i po uzyskaniu jego zgody i upewnieniu się o braku ruchu statków w 

porcie(wczesne godziny poranne) porozwieszali flagi nurkowe na bojkach, które będą instalować. 

Każdy z nurków zabiera po jednej bojce i prostopadle do nabrzeża Młodych Żeglarzy płyną wzdłuż 

azymutu 90 stopni w poszukiwaniu łańcucha, na który mają się natknąć. Po znalezieniu łańcucha i 

przyszeklowaniu bojek wracają po powierzchni do nabrzeża po kolejną ich porcję. 

Przy wykonywaniu trzeciego, ostatniego zanurzenia się z powrotem do łańcucha AOWD zauważa 

niepokojące objawy u swojego młodszego stażem kolegi - ten pokazuje mu, że jest mu zimno. Z 

zachowania nurka łatwo można odczytać, że jest zmęczony i powinien zakończyć nurkowanie na 

dzień dzisiejszy. Po chwili zmęczony nurek dostaje skurczu łydki, gwałtownie wpada w panikę, 

zaczyna wykonywać nerwowe ruchy, nie nawiązuje prawidłowego kontaktu z partnerem, po chwili 

wypluwa automat z ust i traci przytomność. 

W tej sytuacji starszy stopniem AOWD zdecydował się wypłynąć ze swoim kolegą na powierzchnię. 

W tym celu podpłynął do niego od tyłu i napełnił jego jacket. Po wyjściu na powierzchnię 

rozpoczął wykonywać wdechy ratownicze i holował kolegę do brzegu. Razem z pomocnikiem na 

brzegu wspólnymi siłami wydostali nurka z wody, udrożnili drogi oddechowe, wylali wodę z ust i 

sprawdzili oddech. Po stwierdzeniu braku reakcji i oddechu pomocnik brzegowy wezwał pogotowie 

ratunkowe, a drugi nurek rozpoczął wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 

Po około pięciu minutach poinformowany o całej sytuacji bosman przyszedł z defibrylatorem i 

zestawem tlenowym i wykonał defibrylację. Od tej pory podawano tlen jako czynnik oddechowy z 

mechanizmem na żądanie. 

Po około 15 minutach przyjechało pogotowie ratunkowe. Po poinformowaniu wykwalifikowanych 

pracowników służby zdrowia o fakcie, że poszkodowany oddychał sprężonym powietrzem, pacjent 

został przewieziony do szpitala.    

Wnioski. 

1. Należy zawsze umieć ocenić swoje siły i umiejętności, w porę wycofać się z kontynuowania 

nurkowania, jeśli okazuje się ono dla nas zbyt wymagające fizycznie, 

2. Zawsze należy dobrze zadbać o komfort cieplny podczas nurkowania, 
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3. W tej sytuacji nie można nic zarzucić partnerowi poszkodowanego – akcja ratunkowa została 

przeprowadzona sprawnie i zgodnie ze standardowymi procedurami. 

 

   

 


