
Scenariusz Sytuacji Awaryjnej 

Opis stanowiska nurkowego: 

Zbiornik Suków k/Kielc 

Zbiornik Suków to malowniczo położony akwen wodny znajdujący się na południowy wschód od Kielc 
powstały na skutek wydobycia piachu przez Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych. Jest jednym  z 
większych i najczystszych zbiorników w pobliżu Kielc. Jego powierzchnia wynosi ok. 40 ha. Jego długość 
wzdłuż trasy Suków - Daleszyce to ok. 860 metrów. Maksymalna głębokość miejscami dochodzi do 15 m. 
Piaskownia Suków znana jest ze swej niespotykanej dziś czystości wody, przejrzystość sięga 10 metrów, a co 
za tym idzie walorów rekreacyjnych. Zbiornik charakteryzuje długa i łatwo dostępna linia brzegowa. 

 

 

Nurkowanie odbyło się 1 lipca 2022. Dzień był ciepły lecz pochmurny, temperatura powietrza wynosiła około 

22 stopni Celsjusza a temperatura wody około 20 stopni Celsjusza. Wiatr tego dnia był umiarkowany. Zejście 

do wody odbywało się z południowego brzegu akwenu, (w jego środkowej części),  ciągnącego się wzdłuż 

trasy krajowej nr 764. Miejsce zejścia do wody zaplanowano ok 120 m od trasy krajowej przy zjeździe 

naprzeciwko przystanku autobusowego „Suków Piaskownia” – kierunek Daleszyce. Miejsce zostało wybrane 

celowo aby w razie konieczności zapewnić szybki dojazd służbom ratowniczym.  



 
 

Przygotowanie do nurkowania: 

Osoby biorące udział w nurkowaniu: 

- Nurek Rescue Diver (85 nurkowań) 

- Nurek AOWD (60 nurkowań) 

- Nurek OWD (30 nurkowań) 

- Nurek OWD (25 nurkowań) 

 

Nurkowanie zaczęło się od odprawy, podczas której przypomniane zostały znaki nurkowe, omówiona została 

trasa płynięcia oraz głębokość i czas nurkowania. Następnie zostały wyznaczone pary nurkowe. 

Przypomniana została również procedura na wypadek zgubienia partnera a także o konieczności wykonania 

przystanku bezpieczeństwa na 5 m oraz o konieczności kontrolowania ilości gazu. 

 

Przed nurkowaniem opracowana została droga ewakuacyjna zawierająca następujące informacje: 

 środki transportu dostępne na miejscu wypadku, 

 telefony alarmowe, 

 telefony do "komory dekompresyjnej", 

 miejsce przechowywania tlenu medycznego, 

 

 

Miejsce zejścia do 

wody 



Opis Wypadku: 

Po odprawie i sprawdzeniu sprzętu rozpoczęliśmy schodzenie pod wodę. Przejrzystość wody była 

dostateczna, ok 7 metrów. Nurkowanie przebiegało spokojnie zgodnie z planem nurkowania. Po ok 20 

minutach nurkowania usłyszałem szybkie stukanie w zbiornik powietrza. Odwróciłem się i zauważyłem że 

jeden z nurów wskazuje drugiego, który zaczął się szybko wynurzać nabierając prędkości. Przebywaliśmy 

wtedy na głębokości ok 13 m. Wynurzający się nurek zaczął panikować i dodatkowo zaczął napełniać swój 

jacket powietrzem co przyśpieszyło prędkość wynurzania. W momencie zauważenia niekontrolowanego 

wynurzania nurka byłem najbliżej bo ok 4 metry. Pozostali nurkowie byli w odległości ok 6 metrów. Pomimo 

małego, dzielącego nas dystansu prędkość wynurzania była na tyle szybka że nie udało mi się złapać i 

zatrzymać wynurzającego się nurka.  
Natychmiast podjąłem decyzję o kontrolowanym wynurzeniu wszystkich osób nurkujących. Po przybyciu na 

powierzchnię zastaliśmy naszego kolegę, który wykazywał silne objawy paniki. Podpłynąwszy do kolegi 

starałem się nawiązać z nim kontakt, niestety atak paniki okazał się na tyle silny że nurek nie reagował na 

polecenia lecz wymachując rękami usilnie próbował mnie złapać. W tym momencie podjąłem decyzję o 

ponownym zanurzeniu, opłynięciu poszkodowanego i złapaniu go od tyłu. Po uchwyceniu kolegi i 

dopompowaniu jego jacketu, zacząłem uspokajać panikującego nurka, tłumacząc że jest bezpieczny i że 

zaczynam odholowywać go do brzegu, który znajdował się ok 100 metrów od miejsca wynurzenia. Do brzegu 

holowaliśmy poszkodowanego na zmianę z kolegą, cały czas uspokajając go i rozmawiając z nim. W między 

czasie zasygnalizowaliśmy koledze przebywającemu na brzegu o problemie. Po dotarciu do brzegu 

poszkodowanemu został podany tlen i został on okryty kocem termicznym. W związku z tym że 

poszkodowany skarżył się na ból w klatce piersiowej i zawroty głowy wezwaliśmy służby ratunkowe. Karetka 

pogotowia ratunkowego dotarła po ok 20 minutach i zabrała kolegę do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45. 

Podczas prowadzonego z nurkiem wywiadu okazało się że podczas próby pionizacji sylwetki celem 

wypuszczenia powietrza z jacketu, kolega zgubił pas balastowy i na dodatek zamiast wypuścić powietrze 

zaczął dopompowywać swój jacket.  

 

Podsumowanie: 

 

Bezpośrednią przyczyną zdarzenia było przypadkowe rozpięcie klamry pasa balastowego, który zsunął  się z 

nurka. Nurek rozpoczął niekontrolowane wynurzenie i w objawie paniki omyłkowo zaczął dopompowywać 

jacket co przyczyniło się do jeszcze szybszego wynurzania.   

Telefony alarmowe : 

- telefon alarmowy:  112 

- Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Kielce, ul. Św. Leonarda 10 

tel. 41-344-65-03 

- Centrum Powiadamiania Ratunkowego Kielce al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 

tel.: +48 (41) 342 15 90 

- Krajowy Ośrodek Medycyny Hiperbarycznej w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni ul. 

Powstania Styczniowego 9B, 81-519 Gdynia. Telefon (58) 622-51-63 

- Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, filia w Kielcach, ul. Jana Pawła II 9a, 26-001 Masłów Pierwszy 

Kierownik: Paweł Kubicki tel. 509 142 176 

- DAN Europe 24/h 

+39 06 42118685 

National Energencies Tel. 058 622 5163 


