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Wprowadzenie 
 
 

Na każdym poziomie szkolenia IDA można zdawać różne kursy specjalizacyjne. 
 
Kursy specjalizacyjne IDA są ofertą skierowaną do nurków sportowych, odpowiedzialnych za samokształcenie, 

dążących do pogłębiania umiejętności oraz doświadczenia w poszczególnych istotnych obszarach wiedzy fachowej. 

Kursy specjalizacyjne są integralną częścią ścieżki kształcenia w federacji IDA, są one również częściowym 

wymogiem do zdobywania kolejnych poziomów szkolenia IDA. 

Ogólne standardy IDA stanowią podstawę dla systemu egzaminacyjnego. 

Kursy specjalizacyjne są oferowane w formie wykładów/warsztatów i z reguły nie kończą się żadnym formalnym 

egzaminem końcowym.  

Do każdego kursu specjalizacyjnego IDA są dołączone materiały szkoleniowe. Niedozwolone jest używanie 

materiałów szkoleniowych innych federacji nurkowych. Materiały szkoleniowe mogą być przedstawiane kursantom 

w postaci streszczeń. 

Instruktorzy prowadzący kursy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje uprawniające do przeprowadzenia 
kursu specjalistycznego. W poszczególnych specjalnościach wymagane jest duże, ponadprzeciętne doświadczenie. 

 
Instruktorzy mają możliwość uzyskania uprawnień do szkoleń specjalizacyjnych podczas  egzaminu na stopień 

instruktora lub poprzez udział w kursie zorganizowanym przez uprawnionego instruktora nurkowania. Uprawnienia 

kształcenia są potwierdzane pisemnie przez centralę IDA, a w przypadku naruszenia istotnych standardów szkolenia 

mogą być również cofnięte. 

Uprawnienia mogą wygasnąć, jeżeli instruktor w ciągu 3 lat nie przeprowadzi kursu specjalizacyjnego. W takiej 

sytuacji powinien on odbyć kurs przypominający w ramach egzaminu, w szkole nurkowej lub u uprawnionego 

instruktora nurkowania. Procedura ta służy jedynie zapewnieniu jakości kształcenia oraz pewności, że możliwe zmiany 

w poszczególnych kursach specjalizacyjnych będą znane oraz stosowane. 

W przypadku, gdy instruktor nurkowania nie będzie aktywny lub wystąpi ze stowarzyszenia wygasną jego 

uprawnienia nurkowe na wszystkie kursy specjalizacyjne. 

Rekomendowany stosunek instruktor/kursant jest maksymalnym stosunkiem dla każdego certyfikowanego 

instruktora nurkowania, może on być jednak podwyższony przez dwóch certyfikowanych asystentów. Uwzględniając 

miejscowe regulacje, warunki pogodowe, widoczność oraz doświadczenie nurkujących stosunek ten może też być 

obniżony do minimalnego poziomu, aby dopasować go do panujących warunków. Maksymalny stosunek w przypadku 

dzieci i młodzieży do 18 roku życia ustalony jest do 1:2 na każdego certyfikowanego instruktora. 

Wszystkie kursy specjalizacyjne muszą być przeprowadzane w sposób przyjazny dla natury i środowiska. 

W odniesieniu do tego zaleca się wytyczne IDA dotyczące przyjaznego dla środowiska nurkowania sportowego. 
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Podstawowe wymogi specjalizacji nurkowych 
 

Specjalizacja 
Minimalne 

kwalifikacje 
kursanta 

Minimalny 
wiek 

kursanta 

Minimalna 
ilość odbytych 

nurkowań 

Minimalne 
kwalifikacje 
instruktora 

Stosunek 
instruktor/kursant 

Nurkowanie górskie 
(Bergseetauchen) 

OWD 16 
20 w zimnej 

wodzie 
TL* 1:4 

Dekompresja 
(Dekompression) 

OWD 16 20 TL* 1:3 

Nurkowanie podlodowe 
(Eistauchen) 

*** 18 
100 w zimnej 

wodzie 
TL** 1:4 

Bezpieczeństwo i ratownictwo 
(Gefahrenmanagement) 

** 16 60 TL* 1:4 

Przewodnik grupy 
(Gruppenführung) 

OWD 15 10 TL* 1:4 

RKO - Reanimacja krążeniowo-
oddechowa 
(HLW - Herz-Lungen-Wiederbelebungs 
Kurs) 

- 14 - TL* - 

Nurkowanie w zimnej wodzie 
(Kaltwasser-tauchen) 

** 16 50 TL* 1:4 

Medycyna nagłych przypadków 
(Notfall Medizin) 

OWD 14 4 TL*** - 

Biologia morza 
(Meeresbiologie) 

OWD 16 20 TL* 1:4 

Nurkowanie nocne 
(Nachttauchen) 

OWD 14 30 TL* 1:2 

Ratownik tlenowy 
(Oxygen Provider) 

- 14 - TL* - 

Orientacja podwodna 
(Orientierung) 

jOWD 16 4 TL* 1:4 

Nurkowanie z łodzi 
(Seemannschaft) 

OWD 16 30 TL* 1:4 

Sidemount – konfiguracja boczna 
(Sidemount) 

OWD 18 25 TL* 1:4 

Samotne nurkowanie 
(Solo-Diver) 

** 16 70 TL* 1:4 

Nurkowanie grotowe 
(Sporttauchen in Meeresgrotten) 

** 16 50 TL** 1:4 

Nurkowanie w nurcie 
(Strömungs-tauchen) 

** 16 50 TL** 1:4 

Poszukiwanie i wydobywanie 
(Suchen und Bergen) 

OWD + spec.           
z nawigacji 

14 20 TL* 1:4 

Biologia wód słodkich 
(Süßwasser-biologie) 

OWD 14 20 TL* 1:4 

Perfekcyjne tarowanie 
(Tarieren in Perfektion) 

j OWD 14 4 TL* 1:4 

Nurek ratownik 
(Rescue Diver) 

OWD 14 20 TL* 1:4 

Podstawy nurkowania technicznego 
(Tec Fundamental) 

OWD 16 30 TL* 1:4 

Technika  
(Technik) 

OWD 18 - TL*** - 

Nurkowanie głębokie 
(Tieftauchen) 

** 18 25 TL* 1:2 

Nurkowanie w suchych skafandrach 
(Trockentauchen) 

OWD 16 4 TL* 1:2 

Fotografia podwodna 
(UW-Foto) 

OWD 14 4 TL* 1:4 

Skuter podwodny 
(UW-Scooter) 

OWD 14 20 TL* 1:4 

Nurkowanie wrakowe 
(Wracktauchen) 

*** 16 40 TL* 1:4 
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Nurkowanie górskie (Bergseetauchen) 
 
 

Cel kursu: uczestnik powinien zostać zapoznany w teorii i praktyce z planowaniem, przygotowaniem 
i przeprowadzaniem poszczególnych etapów nurkowania w jeziorach górskich.  
Po ukończeniu kursu powinien: 

 znać kryteria decydujące o wyborze odpowiednich miejsc do nurkowania, 

 znać problemy i niebezpieczeństwa podczas nurkowania w górskich jeziorach. 
 
 
Warunki wstępne: 
 

 wiek minimalny: 16 lat, w przypadku niepełnoletnich wymagana jest zgoda uprawnionego opiekuna. 

 poziom wyszkolenia:  IDA OWD lub równoważne, 

 wymagane doświadczenie:  20 nurkowań w zimnej wodzie, 

 zalecana specjalizacja:  nurkowanie w suchych skafandrach, 

 oświadczenie o stanie zdrowa (w przypadku niepełnoletnich wymagany jest podpis opiekuna prawnego), 

 IDA rekomenduje posiadanie ważnego badania lekarskiego (zaświadczenia o zdolności do nurkowania). 
 
 
Część teoretyczna: 
 

 planowanie, organizacja i przeprowadzanie etapów nurkowania w jeziorach górskich, 

 problemy i niebezpieczeństwa podczas etapów nurkowania w jeziorach górskich, 

 konieczny czas na zaklimatyzowanie się przed zanurzeniem, 

 zmienne czasy dekompresji, 

 wyposażenie do nurkowania w górskich jeziorach/w zimniej wodzie, 

 bezpieczeństwo, 

 ochrona środowiska. 
 
 
Część praktyczna:     liczba nurkowań:  2 
 

 porównanie i oszacowanie różnych możliwość zejścia (zanurzenia), 

 planowanie etapów nurkowania z uwzględnieniem ciśnienia otoczenia, 

 obliczanie zużycia powietrza, 

 środki bezpieczeństwa i podział na grupy, 

 łańcuch ratunkowy, 

 przygotowanie i kontrola wyposażenia, 

 rozpoznanie ewentualnych punktów niebezpieczeństwa, 

 ochrona środowiska. 
 
 
 
Ocenianie: instruktor szkolący za pomocą szczegółowego raportu stwierdza czy uczestnik osiągnął cele, które były 

założeniem kursu. 
 
 
Certyfikacja: pomyślne ukończenie kursu, rejestrowane przez centralę IDA, jest potwierdzane w formie formularza 

przeprowadzonego kursu wraz z podpisem instruktora i uczestnika kursu oraz  odpowiednim wpisem 
w książeczce uczestnika kursu z pieczęcią i podpisem szkolącego instruktora nurkowania. Ponadto 
uczestnik otrzymuje ID-Card.  

Dodatkowo może być wystawiony dyplom oraz naklejka do książeczki nurkowej uczestnika. 
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Dekompresja (Dekompression) 
 
Cel kursu: uczestnik powinien zostać zapoznany w teorii i praktyce z procesami fizycznymi zachodzącymi podczas 

nurkowania, głównie w odniesieniu do wpływu azotu, oraz następstwami oddziaływania środowiska 
w czasie nurkowania (niskie temperatury, ciepło, prądy, wysiłek fizyczny). 
 
Po zakończeniu kursu uczestnik powinien: 

 znać szczególne znaczenie dekompresji, z uwzględnieniem tego, że: nie ma żadnego zerowego czasu 
nurkowania, 

 pewnie planować etapy nurkowania,  

 pewnie działać nawet w skrajnych sytuacjach. 
 
 
Warunki wstępne: 

 wiek minimalny: 16 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego, 

 poziom wyszkolenia:  IDA OWD lub równoważne, 

 wymagane doświadczenie:  20 nurkowań, 

 zalecane specjalizacje:  orientacja podwodna oraz specjalny kurs Nitrox, 

 oświadczenie o stanie zdrowa (w przypadku niepełnoletnich wymagany jest podpis opiekuna prawnego), 

 IDA rekomenduje posiadanie ważnego badania lekarskiego (zaświadczenia o zdolności do nurkowania), 
 
 
Część teoretyczna:       liczba jednostek lekcyjnych: 6-8 

 historyczny rozwój tabel dekompresyjnych i komputera nurkowego, 

 podstawy kompresji, isopresji i dekompresji, 

 modele dekompresji, 

 planowanie i obliczanie etapów nurkowania, 

 choroba dekompresyjna, 

 praktyka dekompresji 
 
 
Część praktyczna:     liczba nurkowań: 2 
 

Do przeprowadzenia zajęć praktycznych powinny zostać wybrane wody znane o odpowiedniej głębokości. 
Nurkowania nie powinny być przeprowadzane w nurcie i podczas niewystarczających warunków widoczności. 
Zatrzymania dekompresji będą jedynie symulowane.  
 
 
Cele praktycznego wyszkolenia: 

 perfekcyjna pływalność (głównie w obszarze 3 - 6 m), 

 poziome utrzymywanie w wodzie poprzez perfekcyjne trymowanie (przyjmowanie odpowiedniej pozycji, 
rozmieszczenie balastu), 

 świadomie powolne wynurzanie (3 - 6 m na minutę). 
 
 

Główne zasady praktyki: 

 przygotowanie aparatu do ratownictwa tlenowego, 

 objaśnienie łańcucha działań ratunkowych, 

 pytanie o samopoczucie kursanta (alkohol, lekarstwa, zmęczenie itd.), 

 kontrola partnerska i objaśnienie znaków nurkowych, 

 krótka narada/ rozmowa i objaśnienie zadań 

 zachowanie w trudnych sytuacjach 

 relacja instruktor nurkowania – kursant:  1: 3, 

 głębokość nurkowania: 15 do 25 m;  czas trwania nurkowania: min. 15 minut. 
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Ćwiczenia praktyczne: 

 narada, omówienie ćwiczeń, kontrola partnerska, 

 planowanie i obliczanie etapów nurkowania, 

 utrzymywanie pływalności i trymowanie, 

 nurkowanie przy linie opustowej (boja, kotwica), 

 umiejscowienie boi, 

 swobodne wynurzanie się z 15 m, 

 symulacja zatrzymania dekompresji, 

 wyjście i odprawa, 

 określenie dostępu do powietrza w jednostce czasu, 

 porównanie planowanych z rzeczywistymi etapami nurkowania. 
 
 
 
 

Ocenianie: forma kontroli osiągnięć zostanie określona przez instruktora. Uczestnik kursu powinien znać fizyczne 
i medyczne podstawy dekompresji, jak również powinien posiąść zdolność do pewnego planowania 
etapów nurkowania. 

 
 

 
Certyfikacja: pomyślne ukończenie kursu, rejestrowane przez centralę IDA, jest potwierdzane w formie formularza 

przeprowadzonego kursu wraz z podpisem instruktora i uczestnika kursu oraz  odpowiednim wpisem 
w książeczce uczestnika kursu z pieczęcią i podpisem szkolącego instruktora nurkowania. Ponadto 
uczestnik otrzymuje ID-Card.  

Dodatkowo może być wystawiony dyplom oraz naklejka do książeczki nurkowej uczestnika. 
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Nurkowanie podlodowe (Eistauchen) 
 
Cel Kursu: uczestnik kursu powinien być zapoznany w teorii i praktyce z przygotowaniem i przeprowadzaniem etapów 

nurkowania pod lodem.  
 

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien: 

 znać kryteria decydujące o wyborze odpowiednich możliwościach wejścia i asekuracji;  

 szczególne problemy i niebezpieczeństwa podczas nurkowania pod lodem;  

 znać i umieć zestawić wymagania dotyczące wyposażenia dla nurkowania pod lodem, 

 wiedzieć jak ma się zachowywać by zachować bezpieczeństwo własne i partnera, który z nim nurkuje, 

 wiedzieć jak postępować, by nurkowanie było to przyjazne środowisku naturalnemu. 
 

Wymagania: 

 wiek minimalny: 18 lat, 

 poziom wyszkolenia:  IDA***  lub równoważne, 

 wymagane doświadczenie:  100 nurkowań w zimnej wodzie, 

 zalecane specjalizacje: nurkowanie w suchych skafandrach oraz nurkowanie nocne, 

 oświadczenie o stanie zdrowia, 

 IDA rekomenduje posiadanie ważnego badania lekarskiego (zaświadczenia o zdolności do nurkowania). 
 
 
Część teoretyczna: 

 planowanie, organizacja i przeprowadzanie nurkowania pod lodem, 

 szczególne problemy i niebezpieczeństwa podczas nurkowania pod lodem, 

 możliwości wejścia i zabezpieczenia, 

 wyposażenie do etapów nurkowania pod lodem, 

 bezpieczeństwo, grupa bezpieczeństwa, 

 ochrona środowiska. 
 
Część praktyczna:     liczba nurkowań:  3 

 porównanie i oszacowanie różnych możliwości wejścia (szczegóły, stopień trudności), 

 różnice w strukturze lodu w morzu i wodach śródlądowych, 

 planowanie etapów nurkowania pod lodem, 

 środki zaradcze dotyczące bezpieczeństwa i podział na grupy, 

 łańcuch ratunkowy, 

 przygotowanie i kontrola wyposażenia, 

 zabezpieczenie miejsca wejścia podczas i po nurkowaniu w celu uniknięcia narażenia na niebezpieczeństwo 
osób trzecich, 

 asekuracja za pośrednictwem innego nurka zabezpieczającego, 

 utrzymywanie się pod lodem, 

 staranne i dokładne rozpoznawanie, 

 dostrzeganie ewentualnych niebezpieczeństw, 

 ochrona środowiska. 
 
 
Kontrola osiągnięć:   instruktor poprzez konsultacje (rozmowę) stwierdza czy uczestnik kursu osiągnął cele kursu. 
 
 
Certyfikacja: pomyślne ukończenie kursu, rejestrowane przez centralę IDA, jest potwierdzane w formie formularza 

przeprowadzonego kursu wraz z podpisem instruktora i uczestnika kursu oraz  odpowiednim wpisem 
w książeczce uczestnika kursu z pieczęcią i podpisem szkolącego instruktora nurkowania. Ponadto 
uczestnik otrzymuje ID-Card.  

Dodatkowo może być wystawiony dyplom oraz naklejka do książeczki nurkowej uczestnika. 
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Bezpieczeństwo i ratownictwo (Gefahrenmanagement) 
 

Cel kursu:  w kontrolowanych warunkach uczestnik powinien: 

 rozpoznawać możliwe niebezpieczne sytuacje, 

 przećwiczyć możliwe niebezpieczne sytuacje, 

 nauczyć się panować nad niebezpiecznymi sytuacjami. 
 

W trakcie szkolenia ćwiczone będą typowe sytuacje niebezpieczne powodowane przez zewnętrzne 
okoliczności, na które mogą napotkać wraz z partnerem podczas nurkowania. 

 
Po ukończeniu kursu uczestnik powinien być w stanie rozpoznać potencjalne zagrożenia, umieć ich unikać 

oraz efektywnie i trafnie je zwalczać. 
 
Wymagania: 

 wiek minimalny: 16 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego, 

 wymagane doświadczenie:  60 nurkowań, 

 zalecana specjalizacja:  nurkowanie w suchych skafandrach, 

 oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku niepełnoletnich wymagany jest podpis prawnego opiekuna), 

 IDA rekomenduje posiadanie ważnego badania lekarskiego (zaświadczenia o zdolności do nurkowania). 
 
 
Część teoretyczna:     liczba jednostek lekcyjnych:  4 
 

 zarządzanie potencjalnym niebezpieczeństwem, 

 wyposażenie (nóż, lina i sieć), 

 zapobieganie panice i zwalczanie stresu, 

 sposoby udzielania pomocy, 

 zapobieganie niebezpieczeństwu. 
 
 
Część praktyczna: 

 cięcie liny i sieci, 

 uwalnianie z liny i sieci, 

 ochrona nurka w panice, 

 symulacja pęknięcia węża średniego i wysokiego ciśnienia, 

 techniki ratunkowe, 

 symulacja duszności, 

 utrata maski, 

 rozpoznawanie ewentualnych sytuacji niebezpiecznych, 

 rozcinanie kombinezonu nurka. 
    
  
Kontrola osiągnięć:    instruktor stwierdza czy uczestnik osiągnął cel kursu.  

Ocena części teoretycznej odbywa się w formie rozmów sprawdzających, a części praktycznej 
w formie obserwacji kandydata przez instruktora w trakcie ćwiczeń.  

W celu uzyskania możliwie obiektywnej oceny instruktor kontaktuje się z asystentem 
nadzorującym poszczególne etapy ćwiczeniowe. 

 
 
Certyfikacja: pomyślne ukończenie kursu, rejestrowane przez centralę IDA, jest potwierdzane w formie formularza 

przeprowadzonego kursu wraz z podpisem instruktora i uczestnika kursu oraz  odpowiednim wpisem 
w książeczce uczestnika kursu z pieczęcią i podpisem szkolącego instruktora nurkowania. Ponadto 
uczestnik otrzymuje ID-Card.  

Dodatkowo może być wystawiony dyplom oraz naklejka do książeczki nurkowej uczestnika. 
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Przewodnik grupy (Gruppenführung) 
 
Cel kursu:  uczestnik tego kursu uczy się technik i czynności, które umożliwiają pewne planowanie etapów 

nurkowania, a także uczy się kierowania grupą nurków.  
Po zakończeniu kursu uczestnik powinien: 

 znać podstawowe elementy pewnego zarządzania grupą, 

 umieć ocenić uczestników grupy, jak również umieć na nich wpłynąć, 

 panować nad komunikacją wewnątrz grupy, 

 umieć zapewnić bezpieczeństwo grupy zarówno ponad jak i pod wodą. 
 
Wymagania: 

 wiek minimalny:  15 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego, 

 poziom wyszkolenia: IDA OWD lub równoważne, 

 wymagane doświadczenie:  10 nurkowań. 

 oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku niepełnoletnich wymagany jest podpis prawnego opiekuna), 

 IDA rekomenduje posiadanie ważnego badania lekarskiego (zaświadczenia o zdolności do nurkowania). 
 
Część teoretyczna: 

 techniki dotyczące zarządzania ponad i pod wodą, 

 komunikacja w grupie nurków, 

 zestawienie grupy nurków, 

 Buddysystem i Buddy-Watcher, 

 planowanie etapów nurkowania i obliczanie zapotrzebowania na tlen, 

 omówienie i odprawa, 

 obserwacje, podejmowanie decyzji i reagowanie podczas pobocznych incydentów zarówno ponad jak i pod 
wodą,  

 zachowanie podczas zagubienia partnera pod wodą, 

 orientacja ponad i pod wodą, 

 grupa bezpieczeństwa na lądzie lub na pokładzie i jej działania, 

 zarządzanie kartą nurkowań. 
 
 
Część praktyczna:     liczba nurkowań:  4 
 
Cele praktycznego wyszkolenia:  nurkowania, jako praktyczne ćwiczenia powinny stanowić potwierdzenie dla 

zdobytej teorii i powinny stworzyć uczestnikowi kursu możliwość ich zastosowania pod przewodnictwem 
instruktora.  

Nurkowania powinny odbywać się w dwu- do maksymalnie pięcioosobowych grupach 
(w zależności od zasięgu widoczności pod wodą).  

Instruktor bądź certyfikowany asystent nie powinni należeć do grupy, która nurkuje, lecz jako 
obserwatorzy powinni podczas odprawy wskazać na zaistniałe problemy oraz dać wskazówki umożliwiające 
ich uniknięcia.  

Podczas każdego nurkowania instruktor zleca zadania, które zaliczane są do praktyki nurkowania. 
Zlecone zadania powinny być wykonane w celu praktycznego zastosowania zdobytej teorii. 

 
Ćwiczenia praktyczne: 

 organizacja grupy nurków, 

 omówienie i odprawa, 

 planowanie etapów nurkowania, 

 prawidłowe zestawienie grupy i formacji pod wodą, 

 poprawna komunikacja podczas nurkowania, 

 zdobywanie wiedzy dotyczącej przejęcia odpowiedzialności nad grupą, 

 poznanie sposobów zachowania, dzięki którym można kierować grupą, 

 obserwacja i spójność grupy w wodzie, 

 rozpoznawanie problemów wewnątrz grupy podczas nurkowania, 

 poprawne reagowanie na zaistniałe problemy ponad i pod wodą. 
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Kontrola osiągnięć:   podczas szczegółowej odprawy instruktor stwierdza czy uczestnik osiągnął cele kursu. 
 
 
Certyfikacja: pomyślne ukończenie kursu, rejestrowane przez centralę IDA, jest potwierdzane w formie formularza 

przeprowadzonego kursu wraz z podpisem instruktora i uczestnika kursu oraz  odpowiednim wpisem 
w książeczce uczestnika kursu z pieczęcią i podpisem szkolącego instruktora nurkowania. Ponadto 
uczestnik otrzymuje ID-Card.  

Dodatkowo może być wystawiony dyplom oraz naklejka do książeczki nurkowej uczestnika. 
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RKO – Reanimacja krążeniowo-oddechowa 

(HLW – Herz-Lungen-Wiederbelebungs Kurs) 
 
Cel kursu:  uczestnik kursu powinien zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną z wykorzystaniem manekina do 

reanimacji.  
 

Po zakończeniu kursu uczestnik powinien być w stanie przeprowadzić skuteczną reanimację osoby, 
która uległa wypadkowi i u której po wstępnej diagnozie stwierdzono zatrzymanie funkcji układu krążenia.  

 
 
Wymagania:  

 wiek minimalny: 14 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego, 

 poziom wyszkolenia:   żadnych wytycznych, 

 wymagane doświadczenie nurkowe:   nie wymagane. 
 
 
Część teoretyczna: 

 anatomia i fizjologia układu oddechowego - powinna obejmować anatomiczne i fizjologiczne podstawy 
o układzie oddychania, niezbędne do zrozumienia zatorów tętniczych z rozróżnieniem ich przyczyn, 

 anatomia i fizjologia układu krążenia - powinna obejmować anatomiczne i fizjologiczne podstawy o układzie 
krążenia, które są niezbędne do zrozumienia wypadków dekompresyjnych, 

 reanimacja krążeniowo-oddechowa (BLS z użyciem AED). 
 
 
 
Część praktyczna:   do ćwiczeń praktycznych uczestnicy są podzieleni na 2 - 4 osobowe grupy oraz rozdzieleni na 

stanowiska do ćwiczeń, przy których będą się kolejno zmieniać.  
 

Każdy uczestnik otrzyma kartę kontroli ćwiczeń, na której są zaznaczone osobne stanowiska. Po 
zaliczeniu stanowiska, wraz ze swoją grupą, otrzyma od asystenta zaliczenie. W ten sposób będzie 
zagwarantowane zaliczenie każdego stanowiska ćwiczeniowego. 

 
Wszystkie stanowiska ćwiczeniowe powinny być odpowiednio wyposażone (podczas organizacji 

większych szkoleń, przy współpracy z większą ilością asystentów, mogą być one również wyposażone 
podwójnie). 

 

 aktualne metody reanimacji krążeniowo-oddechowej - każdy uczestnik musi aktywnie i intensywnie 
przećwiczyć zabiegi reanimacyjne, bezwzględnie wymagany jest manekin do reanimacji. Podczas ćwiczeń 
i nauczania teorii należy opierać się na wytycznych ERC (Europejskiej Rada Resuscytacji), 

 pozycja boczna ustalona, 

 pozycja we wstrząsie. 
 
Kontrola osiągnięć:  instruktor stwierdza czy uczestnik osiągnął cel kursu.  

Ocena części teoretycznej odbywa się w formie rozmów sprawdzających, a części praktycznej 
w formie obserwacji kandydata przez instruktora w trakcie ćwiczeń.  

W celu uzyskania możliwie obiektywnej oceny instruktor kontaktuje się z asystentem nadzorującym 
poszczególne etapy ćwiczeniowe. 

 
Certyfikacja: pomyślne ukończenie kursu, rejestrowane przez centralę IDA, jest potwierdzane w formie formularza 

przeprowadzonego kursu wraz z podpisem instruktora i uczestnika kursu oraz  odpowiednim wpisem 
w książeczce uczestnika kursu z pieczęcią i podpisem szkolącego instruktora nurkowania. Ponadto 
uczestnik otrzymuje ID-Card.  

Dodatkowo może być wystawiony dyplom oraz naklejka do książeczki nurkowej uczestnika. 
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Nurkowanie w zimnej wodzie (Kaltwassertauchen) 
 
Cel kursu: uczestnik powinien zostać zapoznany zarówno teoretycznie jak i praktycznie z pewnym planowaniem, 

przygotowaniem i przeprowadzaniem etapów nurkowania w zimnej wodzie. 
  

Po ukończeniu kursu kandydat powinien: 

 znać kryteria dotyczące wyboru stosownych sposobów rozpoczęcia nurkowania i  zabezpieczeń, szczególnie 
problemy i niebezpieczeństwa podczas etapów nurkowania w zimnej wodzie, 

 znać wymagania dotyczące niezbędnego wyposażenia do nurkowania w zimnej wodzie i potrafić 
skonfigurować zestaw nurkowy.  

 wiedzieć jak się zachowywać, by zachować bezpieczeństwo zarówno swoje, jak i partnera z którym nurkuje, 

 posiadać umiejętność postępowania zgodnego z ochroną środowiska naturalnego. 
 

Wymagania: 

 wiek minimalny:  16 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego, 

 poziom wyszkolenia:   IDA OWD bądź równoważne, 

 wymagane doświadczenie:   50 nurkowań, 

 zalecane specjalizacje:  nurkowanie w suchych skafandrach,  bezpieczeństwo i ratownictwo, 

 oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku niepełnoletnich wymagany jest podpis prawnego opiekuna), 

 IDA rekomenduje posiadanie ważnego badania lekarskiego (zaświadczenia o zdolności do nurkowania). 
 

Część teoretyczna: 

 planowanie, organizacja i przeprowadzanie etapów nurkowania w zimnej wodzie, 

 szczególne problemy i niebezpieczeństwa podczas etapów nurkowania, 

 możliwości rozpoczęcia i zabezpieczenia, 

 wyposażenie do etapów nurkowania w zimnej wodzie, 

 bezpieczeństwo, 

 ochrona środowiska. 
 

Część praktyczna: 

 porównanie i oszacowanie różnych możliwości rozpoczęcia nurkowania (specyfika, stopień trudności), 

 różnica:  zimna woda w morzu i w wodach śródlądowych, 

 planowanie etapów nurkowania 

 środki  bezpieczeństwa i kierowanie grupą, 

 łańcuch ratunkowy, 

 gotowość i kontrola wyposażenia, 

 zabezpieczenie miejsca rozpoczęcia nurkowania - zarówno podczas, jak i po zakończeniu nurkowania w 
zimnej wodzie, w celu uniknięcia zagrożenia dla osób trzecich, 

 zabezpieczenie nurkowania przez ratownika, 

 rozpoznanie ewentualnych punktów niebezpieczeństwa. 
 

Kontrola osiągnięć:  instruktor stwierdza czy uczestnik osiągnął cel kursu.  
Ocena części teoretycznej odbywa się w formie rozmów sprawdzających, a części praktycznej 

w formie obserwacji kandydata przez instruktora w trakcie ćwiczeń.  
W celu uzyskania możliwie obiektywnej oceny instruktor kontaktuje się z asystentem 

nadzorującym poszczególne etapy ćwiczeniowe. 
 
Certyfikacja: pomyślne ukończenie kursu, rejestrowane przez centralę IDA, jest potwierdzane w formie formularza 

przeprowadzonego kursu wraz z podpisem instruktora i uczestnika kursu oraz  odpowiednim wpisem 
w książeczce uczestnika kursu z pieczęcią i podpisem szkolącego instruktora nurkowania. Ponadto 
uczestnik otrzymuje ID-Card.  
Dodatkowo może być wystawiony dyplom oraz naklejka do książeczki nurkowej uczestnika. 
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Medycyna nagłych przypadków (Notfall Medizin) 
 
Cel kursu:  uczestnik kursu powinien zostać zapoznany zarówno w teorii jak i w praktyce z użyciem manekinów 

reanimacyjnych, walizkami pierwszej pomocy i z systemami tlenowymi - do tego stopnia, by wystarczyło to 
do udzielenia pierwszej pomocy i reanimacji. (Nauka technik wykonywania zastrzyków i infuzji nie jest 
w tym zawarta). 

 
Po zakończeniu kursu, uczestnik powinien być w stanie za pomocą różnych systemów tlenowych 

pomóc osobie, która uległa wypadkowi i której postawiono diagnozę. Ponadto powinien on poprawnie 
przeprowadzić reanimację w celu przywrócenia poprawnego funkcjonowania układu krążenia (RKO).  

 
 

Wymagania:  

 wiek minimalny:  16 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego, 

 poziom wyszkolenia:   - IDA OWD,  bądź równoważne, 
                                    - IDA RKO (HLW),  bądź równoważne,  
                                    - IDA Ratownik tlenowy, bądź równoważne 

 ten kurs nie zawiera zadań w wodzie, dlatego nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie. 
 
 

Część teoretyczna: 

 reanimacja krążeniowo-oddechowa, 

 anatomia i fizjologia układu oddechowego - powinny zostać przekazane kursantowi anatomiczne 
i fizjologiczne podstawy dotyczące układu oddechowego, które są niezbędne do zrozumienia występujących 
i spowodowanych z różnych przyczyn zatorów, (które powstają wskutek nagłego dostania się gazu np. 
powietrza, azotu do krwi), 

 anatomia i fizjologia układu krążenia - kursant powinien zostać zapoznany z anatomicznymi i fizjologicznymi 
podstawami dotyczącymi układu krążenia, które są niezbędne do zrozumienia wypadków dekompresyjnych, 

 urazy ciśnieniowe płuc, 

 dekompresja i zaburzenia dekompresji, 

 urazy termiczne, 

 hiperwentylacja,  – nagła utrata świadomości, występująca szybko i bez ostrzeżenia wskutek zmniejszenia 
zawartości tlenu we krwi, „zaśnięcie nurka” – nagła utrata świadomości pod wodą podczas nurkowania na 
bezdechu (podczas nurkowania bez akwalungu), 

 zatrucia gazami, 

 systemy tlenowe. Przedstawienie różnych systemów tlenowych do oddychania i sztucznego oddychania. 
Konieczne jest używanie wystarczającej liczby materiałów do demonstracji, takich jak proste systemy 
maskowe, różne systemy do przywracania oddechu, wykrywacz wielogazowy czy walizka tlenowa. 
Poszczególne modele muszą być zrozumiale prezentowane, aby później praktyczne ćwiczenia mogły być 
prawidłowo wykonane, 

 apteczka pierwszej pomocy i AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny). 
 
 
 

Część praktyczna: do ćwiczeń praktycznych uczestnicy są podzieleni na 2 - 4 osobowe grupy oraz rozdzieleni na 
stanowiska do ćwiczeń, przy których będą się kolejno zmieniać.  

 
Każdy uczestnik otrzyma kartę kontroli ćwiczeń, na której są zaznaczone osobne stanowiska. Po 

zaliczeniu stanowiska, wraz ze swoją grupą, otrzyma od asystenta zaliczenie. W ten sposób będzie 
zagwarantowane zaliczenie każdego stanowiska ćwiczeniowego. 

 
Wszystkie stanowiska ćwiczeniowe powinny być odpowiednio wyposażone (podczas organizacji 

większych szkoleń, przy współpracy z większą ilością asystentów, mogą być one również wyposażone 
podwójnie). 
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Wskazówka: liczba uczestników powinna wynosić minimum 2 osoby, aby móc przeprowadzić wszystkie sesje 
ćwiczeniowe. Prowadzący kurs ma obowiązek do kształcenia i nadzorowania, w związku z czym 
uczestnik kursu nie powinien być sam podczas ćwiczeń. 

 
 
Ćwiczenia praktyczne: 

 kurs reanimacji krążeniowo-oddechowej -  sposoby pomocy. Każdy uczestnik musi aktywnie i intensywnie 
przećwiczyć zabiegi reanimacyjne, bezwzględnie wymagany jest manekin do reanimacji. Podczas ćwiczeń 
i nauczania teorii rekomendowane są wytyczne ERC (Europejskiej Rada Resuscytacji), 

 pozycja boczna ustalona, 

 apteczka pierwszej pomocy, 

 maski tlenowe: z i bez worka tlenowego. 
 

Apteczka pierwszej pomocy musi być dostępna, uczestnicy powinni się szczegółowo zapoznać  
z jej zawartością. Godne polecenia są również: 

 systemy do przywracania oddechu Wenoll, 

 detektor wielogazowy Draeger „Vapor 2000”, 

 zestaw tlenowy DAN (jeżeli jest dostępny), 

 automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED). 
 
 
Kontrola osiągnięć:  instruktor stwierdza za pomocą szczegółowej rozmowy czy kandydat osiągnął cel kursu. 
 
 
Certyfikacja: pomyślne ukończenie kursu, rejestrowane przez centralę IDA, jest potwierdzane w formie formularza 

przeprowadzonego kursu wraz z podpisem instruktora i uczestnika kursu oraz  odpowiednim wpisem 
w książeczce uczestnika kursu z pieczęcią i podpisem szkolącego instruktora nurkowania. Ponadto 
uczestnik otrzymuje ID-Card.  
Dodatkowo może być wystawiony dyplom oraz naklejka do książeczki nurkowej uczestnika. 
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Biologia morza (Meeresbiologie) 
 
 
Cel kursu:   uczestnikowi kursu powinna zostać przybliżona najważniejsza teoria dotycząca biologii morza, zarówno 

najważniejsze związki w morskim ekosystemie, duże siedliska, biocenozy, przedstawiciele 
najważniejszych grup zwierząt i ich biologia, jak i typowa roślinność morska. 

 
Po zdobyciu tej wiedzy i głębszym zrozumieniu ekologicznych powiązań uczestnik kursu powinien 

czerpać jeszcze większą przyjemność z nurkowania, dzięki temu zminimalizuje również swój wpływ na 
środowisko morskie i będzie zapobiegał możliwym negatywnym działaniom w jego obrębie. Ponadto 
powinien uzyskać wiedzę jak nurkować i zachowywać się „przyjaźnie” w czułym na szkodliwe działania 
ekosystemie morskim (np. rafy koralowe). 

 
 
Wymagania: 

 wiek minimalny:  14 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego, 

 poziom wyszkolenia:   IDA OWD bądź równoważne, 

 wymagane doświadczenie:   10 nurkowań, przy tym możliwie 10 w morzu, 

 oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku niepełnoletnich wymagany jest podpis prawnego opiekuna), 

 IDA rekomenduje posiadanie ważnego badania lekarskiego (zaświadczenia o zdolności do nurkowania). 
 
 

Część teoretyczna:    jednostki lekcyjne: 8-12 (liczba lekcji dostosowana jest do koncepcji kursu i jest zależna od 
instruktora). 

 
Wprowadzenie do oceanografii/oceanologii: 

 strefowość oceanów, 

 prądy morskie i rafy koralowe, 

 duże siedliska i biocenozy (plankton, nekton, bentos), 

 elementy ekosystemu morskiego. 
 
Wprowadzenie do biologii morza: 

 łańcuchy pokarmowe w morzu, 

 przestrzenie życiowe i sposoby życia w morzu, 

 różne obszary morskie i ich specyfika, 

 formy zwierzęce i roślinne w morzu, 

 powody i skutki zanieczyszczeń środowiska naturalnego, 

 przyjazne dla środowiska postawy nurkowania w morzu. 
 
 
Wskazówka:  tematyka „nurkowania przyjaznego dla środowiska” powinna być omawiana i przedyskutowana 

na podstawie filmów video. 
 
 
Część praktyczna:    liczba nurkowań:  2 (podczas kursów w morzu) 
 

Podczas nauczania nad morzem zadania praktyczne powinny odbywać się poprzez ukierunkowane 
nurkowania, podczas których instruktor i jego asystent (asystenci) towarzyszą kursantom (za pomocą tabliczek do 
pisania zwracają uwagę na szczegóły). Następnie zgromadzone zwierzęta i rośliny w laboratorium (lub w odpowiednim 
pomieszczeniu) powinny być obserwowane i w miarę możliwości badane z użyciem urządzeń optycznych 
(mikroskopu). 

 
Podczas nauczania w kraju śródlądowym uczniowie powinni mieć możliwość obserwacji żyjących zwierząt 

(poprzez wyjazdy do zoo, akwarium, muzeów środowiska naturalnego itp.). Obok fachowego przewodnictwa przez 
instruktora, odwiedziny te powinny prowadzić do samodzielnego przerabiania, przez małe grupy uczestników, 
określonych zadań dotyczących biologii morza (czas trwania około 1 do 2 godzin). 

 .  
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Kontrola osiągnięć:   forma kontroli osiągnięć jest określona przez instruktora. 
Uczestnik kursu powinien znać ekologiczne zależności w obrębie morza, powinien rozróżniać 

najważniejsze grupy zwierząt i roślin oraz umieć własnymi słowami odzwierciedlić ich sposób życia.  
 
 
Certyfikacja: pomyślne ukończenie kursu, rejestrowane przez centralę IDA, jest potwierdzane w formie formularza 

przeprowadzonego kursu wraz z podpisem instruktora i uczestnika kursu oraz  odpowiednim wpisem 
w książeczce uczestnika kursu z pieczęcią i podpisem szkolącego instruktora nurkowania. Ponadto 
uczestnik otrzymuje ID-Card.  

Dodatkowo może być wystawiony dyplom oraz naklejka do książeczki nurkowej uczestnika. 
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Nurkowanie nocne (Nachttauchen) 
 
 
Cel kursu:  uczestnik kursu nauczy się technik i sprawności, które umożliwią mu pewne planowanie i przeprowadzanie 

nurkowania nocą.  
Po ukończeniu kursu, jako wykwalifikowany nurek, będzie on znał specyficzne problemy 

i niebezpieczeństwa, jak również będzie potrafił zadbać o prawidłowe wyposażenie do nurkowania nocą. 
 
Wymagania: 

 wiek minimalny:  16 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego, 

 poziom wyszkolenia:   IDA OWD bądź równoważne, 

 wymagane doświadczenie:   30 nurkowań, 

 zalecana specjalizacja:  orientacja podwodna, 

 oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku niepełnoletnich wymagany jest podpis prawnego opiekuna), 

 IDA rekomenduje posiadanie ważnego badania lekarskiego (zaświadczenia o zdolności do nurkowania). 
 

Część teoretyczna: 

 wybór i ocena miejsc do nurkowania nocą, 

 planowanie i przygotowywanie etapów nurkowania, 

 dodatkowo wymagane wyposażenie, w szczególności technologia lamp (siła światła, czas spalania, liczba, 
świetliki), 

 zmieniające się warunki nurkowania nocą, 

 środki ostrożności (np. zaznaczanie miejsc wejścia i wyjścia, komunikacja UW, dodatkowe znaki nocne) 

 planowanie pomocy w nagłych wypadkach, 

 środki pomocy dotyczące orientacji nocą, 

 nurkowania z łodzi, 

 szczególne biologiczne cechy podczas nurkowania nocą, 

 ochrona środowiska i wód. 
   

Część praktyczna:    liczba nurkowań:  2 
 

Nurkowania powinny odbywać się przede wszystkim w miejscach znanych uczestnikom kursu, w wodach 
wolnostojących, o maksymalnej głębokości 15 m.  

Pierwsze nurkowanie powinno być przeprowadzane przy pewnym i płytkim nadbrzeżu bez lub z małą ilością 
zarośli (roślin, korali), jak również zaczynać się podczas zmierzchu. Drugie nurkowanie powinno zaczynać się podczas 
ciemności i obejmować już samodzielne działania uczestnika kursu.  

Zasadniczo przeprowadzane są jedynie nurkowania bez dekompresyjne (maksymalnie 30 min). Połączenia 
z innymi kursami lub nurkowania we wrakach czy w grotach są niedopuszczalne.  
 
Podczas nurkowań trenowane są następujące zagadnienia: 

 wybór miejsca nurkowania, 

 rozeznanie się w warunkach nadbrzeżnych, jak również w możliwościach wejścia i wyjścia, 

 planowanie nurkowań nocą w miejscach lokalnych, 

 środki bezpieczeństwa - zgodnie z teoretycznym przygotowaniem, 

 orientacja (kompas, tereny, księżyc, sygnały świetlne), 

 komunikacja podczas nurkowania nocą,  

 utrzymywanie pływalności i trymowanie. 
 
 
Kontrola osiągnięć:    instruktor poprzez wnikliwą rozmowę stwierdza czy uczestnik kursu osiągnął założone cele. 
 
Certyfikacja: pomyślne ukończenie kursu, rejestrowane przez centralę IDA, jest potwierdzane w formie formularza 

przeprowadzonego kursu wraz z podpisem instruktora i uczestnika kursu oraz  odpowiednim wpisem 
w książeczce uczestnika kursu z pieczęcią i podpisem szkolącego instruktora nurkowania. Ponadto 
uczestnik otrzymuje ID-Card.  

Dodatkowo może być wystawiony dyplom oraz naklejka do książeczki nurkowej uczestnika. 
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Ratownik tlenowy (Oxygen Provider) 
 
Cel kursu:    uczestnik kursu powinien zostać zapoznany zarówno w teorii, jak i w praktyce z użyciem manekinów 

reanimacyjnych, walizkami pierwszej pomocy i z systemami tlenowymi - do tego stopnia, by wystarczyło to 
do udzielenia pierwszej pomocy i reanimacji.  

Po zakończeniu kursu, uczestnik powinien być w stanie za pomocą różnych systemów tlenowych 
pomóc osobie, która uległa wypadkowi i której postawiono diagnozę. 

 
Wymagania:  

 wiek minimalny:  14 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego, 

 poziom wyszkolenia:   żadnych wytycznych, 

 wymagane doświadczenie nurkowe:  brak wymagań. 
 
 
Część teoretyczna i praktyczna: 

Do ćwiczeń praktycznych uczestnicy są podzieleni na 2 - 4 osobowe grupy oraz rozdzieleni na stanowiska do 
ćwiczeń, przy których będą się kolejno zmieniać.  

Każdy uczestnik otrzyma kartę kontroli ćwiczeń, na której są zaznaczone osobne stanowiska. Po zaliczeniu 
stanowiska, wraz ze swoją grupą, otrzyma od asystenta zaliczenie. W ten sposób będzie zagwarantowane zaliczenie 
każdego stanowiska ćwiczeniowego. 
 
 
Wskazówka: liczba uczestników powinna wynosić minimum 2 osoby, aby móc przeprowadzić wszystkie sesje 

ćwiczeniowe. Prowadzący kurs ma obowiązek do kształcenia i nadzorowania, w związku z czym 
uczestnik kursu nie powinien być sam podczas ćwiczeń. 

 
 
Treści edukacyjne: 

 systemy tlenowe - przedstawienie różnych systemów tlenowych do oddychania i sztucznego 
oddychania.  

Konieczne jest używanie wystarczającej liczby materiałów do demonstracji, takich jak proste 
systemy maskowe, różne systemy do przywracania oddechu  wykrywacz wielogazowy czy 
walizka tlenowa. 

Poszczególne modele muszą być zrozumiale prezentowane, aby później praktyczne ćwiczenia 
mogły być prawidłowo wykonane, 

Apteczka pierwszej pomocy musi być dostępna, uczestnicy powinni się szczegółowo zapoznać  
z jej zawartością. 

 
Godne polecenia są również: 

 systemy do przywracania oddechu Wenoll, 

 detektor wielogazowy Draeger „Vapor 2000”, 

 zestaw tlenowy DAN (jeżeli jest dostępny), 

 automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED). 
 

Kontrola osiągnięć:  instruktor stwierdza czy uczestnik osiągnął cel kursu.  
Ocena części teoretycznej odbywa się w formie rozmów sprawdzających, a części praktycznej 

w formie obserwacji kandydata przez instruktora w trakcie ćwiczeń.  
W celu uzyskania możliwie obiektywnej oceny instruktor kontaktuje się z asystentem 

nadzorującym poszczególne etapy ćwiczeniowe. 
 
Certyfikacja: pomyślne ukończenie kursu, rejestrowane przez centralę IDA, jest potwierdzane w formie formularza 

przeprowadzonego kursu wraz z podpisem instruktora i uczestnika kursu oraz  odpowiednim wpisem w 
książeczce uczestnika kursu z pieczęcią i podpisem szkolącego instruktora nurkowania. Ponadto 
uczestnik otrzymuje ID-Card.  
Dodatkowo może być wystawiony dyplom oraz naklejka do książeczki nurkowej uczestnika. 

 

Ten kurs jest ważny 2 lata, a następnie musi być powtarzany. 
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Orientacja podwodna (Orientierung) 
 
Cel kursu:    uczestnik kursu nauczy się w tym kursie technik i czynności, które pomogą mu ustalać podczas 

nurkowania swój kierunek nurkowania i lokalizację w celu bezpiecznego znalezienia punktu wyjścia po 
nurkowaniu.  

 
Po zakończeniu kursu powinien znać i umieć używać naturalne i techniczne narzędzia do orientacji.  

 
 
Wymagania:  
 

 wiek minimalny:  14 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego, 

 poziom wyszkolenia:   IDA junior, IDA OWD,  lub równoważne, 

 wymagane doświadczenie:    5 nurkowań, 

 oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku niepełnoletnich wymagany jest podpis prawnego opiekuna), 

 IDA rekomenduje posiadanie ważnego badania lekarskiego (zaświadczenia o zdolności do nurkowania). 
 
 
 

Część teoretyczna: 
 

 naturalne pomoce w rozpoznawaniu właściwego kierunku (np. linie głębokości, zarośla, właściwości gleby, 
padanie światła), 

 techniczne pomoce w rozpoznawaniu właściwego kierunku, w szczególności kompas (zasada działania, 
budowa, obsługa), 

 magnetyzm ziemski, biegun magnetyczny i geograficzny, 

 ocena wszystkich pomocy w rozpoznawaniu właściwego kierunku, według ich wartości i zastosowania, 

 postawa i środki podczas zgubienia orientacji, 

 orientacja wewnątrz grupy, 

 orientacja podczas nurkowania nocą. 
 
 
 

Część praktyczna:     liczba nurkowań: 4 
 

Nurkowania mogą być przeprowadzone z lądu lub łodzi. Powinny trwać jedynie przez krótki czas (około 15 
minut), aby podnieść efekt uczenia się przez częstotliwość. 
 

 utrzymywanie z góry ustalonego kursu i ponowne znalezienie punktu wejścia, 

 orientacja z kompasem bez kontaktu wzrokowego z dnem wody, 

 orientacja całej grupy z odpowiedzialnością za kurs każdego uczestnika, 

 kurs na wprost – kurs wsteczny, 

 nawigacja po trójkącie, 

 nawigacja po kwadracie. 
 
 
 

Kontrola osiągnięć:    instruktor poprzez wnikliwą rozmowę stwierdza czy uczestnik kursu osiągnął założone cele. 
 
 
Certyfikacja: pomyślne ukończenie kursu, rejestrowane przez centralę IDA, jest potwierdzane w formie formularza 

przeprowadzonego kursu wraz z podpisem instruktora i uczestnika kursu oraz  odpowiednim wpisem 
w książeczce uczestnika kursu z pieczęcią i podpisem szkolącego instruktora nurkowania. Ponadto 
uczestnik otrzymuje ID-Card.  

Dodatkowo może być wystawiony dyplom oraz naklejka do książeczki nurkowej uczestnika. 
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Nurkowanie z łodzi (Seemannschaft) 
 
Cel kursu:  uczestnik powinien rozumieć podstawy drużyny morskiej i zostać zapoznany w teorii i praktyce 

z bezpiecznym planowaniem, przygotowaniem i przeprowadzaniem nurkowania z łodzi.  
 

Po zakończeniu kursu powinien znać: 

 kryteria podejmowania decyzji co do wyboru odpowiedniej łodzi,  

 konieczne na łodzi pomoce i urządzenia, 

 szczególne problemy i niebezpieczeństwa podczas nurkowania z łodzi,  

 najważniejsze manewry na łodzi,  

 powinien wiedzieć jak się ma prawidłowo zachować dla bezpieczeństwa własnego i partnera,  

 oraz jak zachować się przyjaźnie dla środowiska podczas nurkowania. 
 
 
Wymagania: 

 wiek minimalny:  16 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego, 

 poziom wyszkolenia:   IDA OWD bądź równoważne, 

 wymagane doświadczenie:   4 nurkowania. 
 
 

Część teoretyczna: 

 podstawy drużyny morskiej, 

 typowe oznakowania na pokładzie, 

 kierowanie światłem, 

 „prace bosmańskie” - wykonywanie, rozróżnianie i zastosowanie węzłów, 

 sygnały dźwiękowe, flagowe i alarmowe, 

 radiokomunikacja połączenia alarmowego, 

 wiatr, pogoda, siła wiatru, 

 falowanie (wielkość fal), mapy pogodowe i prognozy pogody, 

 stopnie długości  i szerokości geograficznej (długość i szerokość geograficzna), 

 kompas, 

 mapa morska, 

 nawigacja, 

 prądy morskie, 

 niebezpieczeństwa na pokładzie, 

 sprzęt ratowniczy na pokładzie, 

 zachowanie w sytuacji krytycznej, 

 środki sygnałowe, 

 problemy psychiczne na pokładzie, 

 problemy medyczne na pokładzie, 

 koja, bagaż, pozostała dostępna przestrzeń, 

 nurkowanie z łodzi (butla dekompresyjna), 

 różne typy łodzi, 

 zachowanie na pokładzie, 

 znaki na wodzie i pod wodą, 

 prawidłowe rzucanie kotwicy. 
 
 
Część praktyczna: 

 wejście i wyjście, 

 rozmieszczenie wyposażenia, 

 zachowanie na pokładzie, 

 manewry - człowiek za burtą, 

 zaopatrzenie w wyposażenie. 
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Kontrola osiągnięć:  instruktor stwierdza czy uczestnik osiągnął cel kursu.  

Ocena części teoretycznej odbywa się w formie rozmów sprawdzających, a części praktycznej 
w formie obserwacji kandydata przez instruktora w trakcie ćwiczeń.  

W celu uzyskania możliwie obiektywnej oceny instruktor kontaktuje się z asystentem nadzorującym 
poszczególne etapy ćwiczeniowe. 

 
 
Certyfikacja: pomyślne ukończenie kursu, rejestrowane przez centralę IDA, jest potwierdzane w formie formularza 

przeprowadzonego kursu wraz z podpisem instruktora i uczestnika kursu oraz  odpowiednim wpisem 
w książeczce uczestnika kursu z pieczęcią i podpisem szkolącego instruktora nurkowania. Ponadto 
uczestnik otrzymuje ID-Card.  

Dodatkowo może być wystawiony dyplom oraz naklejka do książeczki nurkowej uczestnika. 
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Sidemount – konfiguracja boczna (Sidemount) 
 

Konfiguracja boczna (Sidemount) - przechodzi obecnie swój renesans, stosowana pierwotnie 
w wąskich jaskiniach Europy, wszędzie tam gdzie należało się przeciskać samotnie przez wąskie syfony i szczeliny, 
znalazła obecnie uznanie u nurków rekreacyjnych i jest coraz częściej stosowana, głównie za sprawą nowych 
rozwiązań konstrukcyjnych pozwalających prowadzić dowolne nurkowanie rekreacyjne. 
 
 
Cel kursu: uczestnik powinien zostać zapoznany w teorii i praktyce z bezpiecznym planowaniem, przygotowaniem 

i przeprowadzaniem nurkowania w konfiguracji bocznej. Ponadto, powinien poznać przynajmniej kamizelkę i 
stosowanie butli do nurkowania w tej konfiguracji. 

Po zakończeniu kursu powinien: 

 znać kryteria podejmowania decyzji dotyczące wyboru odpowiednich miejsc do nurkowania i wejść, 

 umieć ocenić szczególne problemy i niebezpieczeństwa podczas nurkowania w konfiguracji bocznej, 

 znać i umieć zestawić wymogi dotyczące wyposażenia do nurkowania z konfiguracją boczną, 

 wiedzieć, jak ma się prawidłowo zachować dla bezpieczeństwa własnego i partnera, 

 działać przyjaźnie dla środowiska. 
 
 
Wymagania: 

 wiek minimalny:  16 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego, 

 poziom wyszkolenia:   IDA OWD bądź równoważne, 

 zalecane kursy specjalne: Technika,  Perfekcyjne tarowanie, 

 wymagane doświadczenie:   25  nurkowań. 
 
Wskazówka:  Alternatywnie może odbywać się ocena wstępna. Kandydat może nawet kontynuować 

swoje treningi nurkowania zgodnie z zasadami konfiguracji bocznej. 
 

 oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku niepełnoletnich wymagany jest podpis prawnego opiekuna), 

 IDA rekomenduje posiadanie ważnego badania lekarskiego (zaświadczenia o zdolności do nurkowania). 
 
 
Część teoretyczna: 

 planowanie, organizacja i przeprowadzanie nurkowań z konfiguracją boczną, 

 problemy i niebezpieczeństwa podczas nurkowania w konfiguracji bocznej, 

 różne systemy do nurkowania, 

 cechy szczególne konfiguracji regulatora oddechu, 

 cechy szczególne podczas nurkowania z dwoma systemami do nurkowania (kamizelka ratunkowo-
wypornościowa i suchy skafander), 

 cechy szczególne podczas nurkowania z partnerem w konfiguracji nurkowania na plecach, 

 ochrona środowiska naturalnego. 
 
 
Część praktyczna:    liczba nurkowań:  4 

 planowanie nurkowania z uwzględnieniem otoczenia, 

 znajomość cech szczególnych dotyczących nurkowania w konfiguracji bocznej, 

 znajomość prawidłowego zastosowania konfiguracji bocznej, 

 znajomość typowych czynności podczas nurkowania w konfiguracji bocznej, 

 umiejętność utrzymywania właściwej postawy w wodzie i trymowanie z zastosowaniem konfiguracji bocznej, 

 znajomość i zastosowanie wyposażenia oraz usprawnień wydajności konfiguracji bocznej, 

 umiejętność zaprezentowania prawidłowej reakcji podczas braku gazu, 

 umiejętność zaprezentowania działań ratowniczych w konfiguracji bocznej, 

 umiejscowienie boi, 

 przygotowanie i kontrola wyposażenia, 

 ochrona środowiska naturalnego. 
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Kontrola osiągnięć:    instruktor poprzez wnikliwą rozmowę stwierdza czy uczestnik kursu osiągnął założone cele. 
 
 
Certyfikacja: pomyślne ukończenie kursu, rejestrowane przez centralę IDA, jest potwierdzane w formie formularza 

przeprowadzonego kursu wraz z podpisem instruktora i uczestnika kursu oraz  odpowiednim wpisem 
w książeczce uczestnika kursu z pieczęcią i podpisem szkolącego instruktora nurkowania. Ponadto 
uczestnik otrzymuje ID-Card.  

Dodatkowo może być wystawiony dyplom oraz naklejka do książeczki nurkowej uczestnika. 
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Samotne nurkowanie (Solo-Diver) 
 
Cel kursu:  uczestnik powinien zostać zapoznany w teorii i praktyce z bezpiecznym planowaniem, przygotowaniem 

i przeprowadzaniem nurkowań w pojedynkę. 
 

Po zakończeniu kursu powinien: 

 znać kryteria podejmowania decyzji dotyczącej wyboru odpowiednich miejsc do nurkowania,  

 umieć ocenić szczególne problemy i niebezpieczeństwa podczas nurkowania w pojedynkę, 

 znać i umieć zestawić wymogi dotyczące wyposażenia do nurkowania w pojedynkę, 

 wiedzieć jak ma się prawidłowo zachować dla bezpieczeństwa własnego i partnera, działając przy tym 
przyjaźnie dla środowiska. 

 
 
Wymagania:  

 wiek minimalny:  18 lat 

 poziom wyszkolenia:   IDA **  lub równoważne, 

 zalecane kursy specjalne: Technika,  Perfekcyjne tarowanie, 

 wymagane doświadczenie:  70 nurkowań 

 oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku niepełnoletnich wymagany jest podpis prawnego opiekuna), 

 IDA rekomenduje posiadanie ważnego badania lekarskiego (zaświadczenia o zdolności do nurkowania). 
 
 
Część teoretyczna: 

 planowanie, organizacja i przeprowadzanie nurkowania w pojedynkę, 

 problemy i niebezpieczeństwa podczas nurkowania w pojedynkę, 

 możliwości zejścia i asekuracji, 

 wyposażenie dla nurkowania w pojedynkę, 

 bezpieczeństwo, 

 ochrona środowiska naturalnego. 
 
 
Część praktyczna:     liczba nurkowań:  4 

 porównanie i oszacowanie różnego rodzaju możliwości wejścia (cechy szczególne, stopień trudności), 

 planowanie nurkowania z uwzględnieniem otoczenia, 

 środki bezpieczeństwa, 

 V-drill i Stage, 

 możliwości samoratunku, 

 łańcuch ratunkowy, 

 przygotowanie i kontrola wyposażenia, 

 rozpoznawanie ewentualnych punktów niebezpiecznych, 

 ochrona środowiska naturalnego. 
 

 
 

Kontrola osiągnięć:    instruktor poprzez wnikliwą rozmowę stwierdza czy uczestnik kursu osiągnął założone cele. 
 
 
 
Certyfikacja: pomyślne ukończenie kursu, rejestrowane przez centralę IDA, jest potwierdzane w formie formularza 

przeprowadzonego kursu wraz z podpisem instruktora i uczestnika kursu oraz  odpowiednim wpisem 
w książeczce uczestnika kursu z pieczęcią i podpisem szkolącego instruktora nurkowania. Ponadto 
uczestnik otrzymuje ID-Card.  

Dodatkowo może być wystawiony dyplom oraz naklejka do książeczki nurkowej uczestnika. 
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Nurkowanie grotowe (Sporttauchen in Meeresgrotten) 
 
Cel kursu:   podczas tego kursu uczestnik uczy się technik i czynności, które umożliwią mu bezpieczne planowanie 

nurkowania w grotach i kawernach.  
 

Po zakończeniu kursu powinien: 

 znać kryteria dotyczące wyboru odpowiednich grot do nurkowania,  

 znać i umieć zwalczać szczególne problemy i niebezpieczeństwa podczas nurkowania w grotach,  

 znać i umieć zestawić wymagania dotyczące niezbędnego wyposażenia, 

 wiedzieć jak należy się zachowywać podczas nurkowania w grotach, by zapewnić sobie i swojemu 
partnerowi bezpieczeństwo, 

 podejmować działania, które są przyjazne dla środowiska. 
 
Wymagania: 

 wiek minimalny:  16 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego, 

 poziom wyszkolenia:   IDA OWD bądź równoważne, 

 wymagane doświadczenie:   50 nurkowań, 

 zalecana specjalizacja:  orientacja podwodna, 

 oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku niepełnoletnich wymagany jest podpis prawnego opiekuna), 

 IDA rekomenduje posiadanie ważnego badania lekarskiego (zaświadczenia o zdolności do nurkowania).  
 
 
Część teoretyczna: 

 kryteria dotyczące grot, w których możliwe jest nurkowanie, 

 zróżnicowane warunki, problemy i niebezpieczeństwa, 

 niezbędne, dodatkowe wyposażenie do nurkowania w grotach i kawernach, 

 bezpieczeństwo podczas nurkowania w grotach i poznawania jaskiń, 

 planowanie, przygotowanie i przeprowadzanie nurkowań w grotach, 

 zachowanie w grotach, 

 biologiczne cechy grot morskich i ochrona środowiska naturalnego. 
 
 
Część praktyczna: 

Nurkowania w miarę możliwości powinny być przeprowadzane w różnych grotach. Groty muszą jednak 
spełniać kryteria tego kursu. Podczas nurkowań powinno być ćwiczone: 
 

 poznawanie grot spełniających kryteria kursu, 

 porównanie i ocena różnych grot (cechy szczególne, problemy), 

 planowanie nurkowań w grotach, 

 środki bezpieczeństwa i podział na grupy, 

 szczegółowe i dokładne penetrowanie, 

 rozpoznawanie ewentualnych niebezpiecznych punktów, 

 tarowanie i techniki przepływania w grotach, 

 zastosowanie oświetlenia (obchodzenie się z lampą zapasową). 
 
 
Kontrola osiągnięć:    instruktor poprzez wnikliwą rozmowę stwierdza czy uczestnik kursu osiągnął założone cele. 
 
 
Certyfikacja: pomyślne ukończenie kursu, rejestrowane przez centralę IDA, jest potwierdzane w formie formularza 

przeprowadzonego kursu wraz z podpisem instruktora i uczestnika kursu oraz  odpowiednim wpisem 
w książeczce uczestnika kursu z pieczęcią i podpisem szkolącego instruktora nurkowania. Ponadto 
uczestnik otrzymuje ID-Card.  

Dodatkowo może być wystawiony dyplom oraz naklejka do książeczki nurkowej uczestnika. 
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Nurkowanie w nurcie (Strömungs-tauchen) 
 
Cel kursu:  podczas tego kursu uczestnik poznaje techniki i czynności, które umożliwią mu bezpieczne 

przeprowadzanie nurkowań z nurtem i pływami.  
 

Po ukończeniu kursu powinien on posiadać wiedzę dotyczącą powstawania i przebiegu prądów, 
umieć je rozpoznawać i oceniać. Ponadto, uczestnik kursu powinien umieć planować i przeprowadzać 
nurkowania z prądem zarówno z lądu jak i z łodzi, a także powinien pewnie podejmować odpowiednie środki 
podczas nagle powstałych, utrudnionych warunków do nurkowania.  

 
Wymagania:  

 wiek minimalny:  16 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego, 

 poziom wyszkolenia:   IDA OWD bądź równoważne, 

 wymagane doświadczenie:   50 nurkowań, 

 zalecana specjalizacja:  orientacja podwodna, 

 oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku niepełnoletnich wymagany jest podpis prawnego opiekuna), 

 IDA rekomenduje posiadanie ważnego badania lekarskiego (zaświadczenia o zdolności do nurkowania). 
 
 

Część teoretyczna: 

 powstawanie i rodzaje prądów, 

 wpływy wiatrów i przypływów, 

 tabela pływów, 

 poznawanie i ocena prądów, 

 planowanie nurkowań z nurtem, 

 kierunek nurkowań podczas prądu, 

 środki bezpieczeństwa (np. liny zabezpieczające używane podczas nurkowania z prądem), 

 porozumiewanie się z kierownikiem łodzi (np. ponton, sygnały wzywania pomocy), 

 treści specjalne briefingu, 

 bezpieczeństwo w trudnych warunkach. 
 
 
Część praktyczna: 

Nurkowanie powinny być przeprowadzane głównie z łodzi (podczas pływów z lądu) przy maksymalnej 
prędkości prądu jednego węzła. 

 
Podczas nurkowań powinno być ćwiczone: 

 zdefiniowanie prądu przed podjęciem nurkowania, 

 rozpoczynanie nurkowania pod prąd, 

 odnajdywanie cieni nurtowych, 

 sprawdzanie za pomocą kompasu kierunku prądu, 

 sprawdzanie różnicy czasu pomiędzy nurkowaniem z prądem, a nurkowaniem pod prąd, 

 unoszenie się z prądem, w celu wypłynięcia na powietrznię, w kierunku łodzi (wyjścia), 

 nurkowanie dryftowe z zastosowaniem boi. 
 

 
 

Kontrola osiągnięć:    instruktor poprzez wnikliwą rozmowę stwierdza czy uczestnik kursu osiągnął założone cele. 
 
 
Certyfikacja: pomyślne ukończenie kursu, rejestrowane przez centralę IDA, jest potwierdzane w formie formularza 

przeprowadzonego kursu wraz z podpisem instruktora i uczestnika kursu oraz  odpowiednim wpisem 
w książeczce uczestnika kursu z pieczęcią i podpisem szkolącego instruktora nurkowania. Ponadto 
uczestnik otrzymuje ID-Card.  

Dodatkowo może być wystawiony dyplom oraz naklejka do książeczki nurkowej uczestnika. 
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Poszukiwanie i wydobywanie (Suchen und Bergen) 
 
Cel kursu:  uczestnikowi kursu powinny być przybliżone zarówno w teorii, jak i w praktyce techniki, czynności i wiedza 

na temat efektywnego poszukiwania obiektów, z uwzględnieniem metod ich wydobywania  
i zabezpieczania. 

 
Po zakończeniu kursu powinien: 

 znać i umieć zastosować różne wzory poszukiwania, 

 wiedzieć jak bezpiecznie i prawidłowo obsługiwać i zamocować worek wypornościowy do wydobywanego 
obiektu, 

 znać liny, krążki linowe  i umieć je zastosować, 

 stosować się do aspektów bezpieczeństwa, 

 działać przy tym przyjaźnie dla środowiska. 
 
 
Wymagania: 

 wiek minimalny:  14 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego, 

 poziom wyszkolenia:   IDA OWD bądź równoważne, 

 wymagane doświadczenie:   20 nurkowań, 

 zalecane specjalizacje:  orientacja podwodna, perfekcyjne tarowanie, przewodnik grupy, 

 oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku niepełnoletnich wymagany jest podpis prawnego opiekuna), 

 IDA rekomenduje posiadanie ważnego badania lekarskiego (zaświadczenia o zdolności do nurkowania). 
 
 

 
Część teoretyczna: 

 planowanie, organizacja i przeprowadzanie nurkowań z zastosowaniem wzorów poszukiwania, 

 planowanie, organizacja i przeprowadzanie nurkowań górskich, 

 problemy i niebezpieczeństwa podczas nurkowania górskiego, 

 możliwości wejść i zabezpieczeń, 

 wyposażenie do nurkowania górskiego i nurkowania z poszukiwaniem, 

 liny i krążki linowe, 

 węzły, 

 boje i worki wypornościowe, 

 bezpieczeństwo podczas nurkowania górskiego, 

 ochrona środowiska naturalnego. 
 
 
Część praktyczna:     liczba nurkowań: 4 
 

 planowanie nurkowań z uwzględnieniem otoczenia, 

 zastosowanie boi dekompresyjnych i markujących, 

 zastosowanie lin i krążków linowych do wzorów poszukiwań, 

 przygotowanie i kontrola wyposażenia, 

 znalezienie przedmiotu, zaznaczenie go, a następnie ponowne jego odszukanie i podniesienie,  

 rozpoznanie ewentualnych niebezpiecznych punktów, 

 ochrona środowiska naturalnego. 
 
 
Kontrola osiągnięć:    instruktor poprzez wnikliwą rozmowę stwierdza czy uczestnik kursu osiągnął założone cele. 
 
Certyfikacja: pomyślne ukończenie kursu, rejestrowane przez centralę IDA, jest potwierdzane w formie formularza 

przeprowadzonego kursu wraz z podpisem instruktora i uczestnika kursu oraz  odpowiednim wpisem 
w książeczce uczestnika kursu z pieczęcią i podpisem szkolącego instruktora nurkowania. Ponadto 
uczestnik otrzymuje ID-Card.  

Dodatkowo może być wystawiony dyplom oraz naklejka do książeczki nurkowej uczestnika. 
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Biologia wód słodkich (Süßwasser-biologie) 
 
 
Cel kursu:    uczestnik kursu powinien zostać zapoznany z wprowadzeniem do limnologii większych wód stojących, 

jak również powinien poznać najważniejsze grupy zwierząt i roślin w  lokalnych jeziorach, zwracając przy 
tym uwagę na ich warunki życia.  

 
Po zdobyciu tej wiedzy i zrozumieniu ekologicznych powiązań w jeziorze, uczestnik powinien: 

 być w stanie nurkować z większym zaangażowaniem i nastawieniem na głębsze doznania, 

 zminimalizować swój wpływ na „ morską przestrzeń życiową”, 

 zaplanować i wprowadzić środki, które będą miały chronić środowisko naturalne, 

 zdobyć wiedzę, która umożliwi mu ocenę poziomu obciążenia wód za pomocą metod chemicznych 
i biologicznych. 
 

Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom będzie on w stanie wystarczająco wcześnie rozpoznać 
negatywne zmiany zachodzące w jeziorach, ustalić przyczynę zanieczyszczeń, stwierdzić, co powoduje 
długotrwałe obciążenia, a także będzie potrafił w fachowy sposób kierować grupą, która będzie działa 
zgodnie z środowiskiem naturalnym. 

 
 
Wymagania: 

 wiek minimalny:  14 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego, 

 poziom wyszkolenia:   IDA OWD bądź równoważne, 

 wymagane doświadczenie:   20 nurkowań, 

 oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku niepełnoletnich wymagany jest podpis prawnego opiekuna), 

 IDA rekomenduje posiadanie ważnego badania lekarskiego (zaświadczenia o zdolności do nurkowania).  
 
 
 

Część teoretyczna:     jednostki lekcyjne: 6-8 
 

 wprowadzenie do biologii wód słodkich, 

 łańcuch pokarmowy wód słodkich, 

 podział przestrzenny jeziora, 

 zmiany zachodzące w jeziorze na przestrzeni roku, 

 zwierzęta i rośliny w jeziorze, 

 zanieczyszczenia wód: przyczyny i skutki, 

 zachowanie nurków wód słodkich chroniące środowisko naturalne, 

 oczyszczanie wód i przywracanie środowisku jego naturalnego stanu, 

 fizyczne i chemiczne metody badania wód, 

 roślinność wodna, jako biowskaźniki, 

 inne biowskaźniki w wodach stojących. 
 
 
 
 
Część praktyczna:    liczba nurkowań:  2-3 (możliwie przez 2 następujące po sobie dni, dzień po dniu) 
 

 powinno być wybrane jezioro, które wykazuje możliwie zróżnicowaną faunę i florę, 

 nurkowania będą odbywały się w małych grupach (maksymalnie 3 nurków) - każda grupa będzie badała 
różne odcinki jeziora, 

 rośliny i zwierzęta będą nazywane, a ich występowanie będzie notowane, 

 ponadto, do badań chemicznych będą pobierane próbki wody z różnych głębokości, 

 podczas nurkowań trzeba bezwzględnie uważać na dokładne wyważenie i zminimalizowanie mącenia wody 
osadem, 
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 instruktor i jego asystenci w miarę możliwości powinni przynajmniej raz zanurkować z uczestnikiem kursu 
i wskazać mu pod wodą cechy szczególne jeziora, 

 głębokość nurkowania powinna wynosić maksymalnie 20 metrów, 

 przedstawienie roślin i bezkręgowców przez referentów, ich obserwacja jak i zdefiniowanie przez uczestnika kursu 
powinny się odbywać bezpośrednio po zakończeniu nurkowania, 

 na podstawie obserwacji należy uzupełnić listę gatunków i kartę podziału roślin, które występowały 
w jeziorze, w którym odbywało się nurkowanie, 

 próbki wody będą badane pod względem fizyczno – chemicznym, a ich wyniki będą zliczane i omawiane 
z referentami, by móc przeprowadzić dokładną ocenę zasobów wody. 

 
 

 
Kontrola osiągnięć:   forma kontroli osiągnięć zostanie wybrana przez instruktora. 
 

Uczestnik kursu powinien znać ekologiczne powiązania w wodach słodkich. Powinien znać 
również ekologiczne powiązania w wodach stojących, jak również umieć rozróżnić najważniejsze 
grupy zwierząt i roślin. 

 
 
 
Certyfikacja: pomyślne ukończenie kursu, rejestrowane przez centralę IDA, jest potwierdzane w formie formularza 

przeprowadzonego kursu wraz z podpisem instruktora i uczestnika kursu oraz  odpowiednim wpisem 
w książeczce uczestnika kursu z pieczęcią i podpisem szkolącego instruktora nurkowania. Ponadto 
uczestnik otrzymuje ID-Card.  

Dodatkowo może być wystawiony dyplom oraz naklejka do książeczki nurkowej uczestnika. 
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Perfekcyjne tarowanie (Tarieren in Perfektion) 
 
 
Cel kursu:   uczestnik kursu powinien zostać zapoznany w teorii i praktyce z wyważaniem podczas sportowego 

nurkowania, konfiguracji swojego wyposażenia do nurkowania (przystosowanej do warunków), 
prawidłowego pozycjonowania systemu ciężarków i korzystnej pozycji w wodzie.  

 
Po zakończeniu kursu powinien on potrafić nurkować oszczędzając wysiłek i przyjaźnie dla 

środowiska, jako pewny kolega grupy, powinien umieć prawidłowo konfigurować swoje wyposażenie, jak 
również móc się prawidłowo wyważyć przy pomocy ołowiu. 

 
 
Wymagania: 

 wiek minimalny:  14 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego, 

 poziom wyszkolenia:   IDA OWD bądź równoważne, 

 wymagane doświadczenie:   10 nurkowań, 

 oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku niepełnoletnich wymagany jest podpis prawnego opiekuna), 

 IDA rekomenduje posiadanie ważnego badania lekarskiego (zaświadczenia o zdolności do nurkowania).  
 
 
Część teoretyczna: 

 

 konfiguracja wyposażenia do nurkowania, 

 prawidłowe określenie ilości ołowiu, 

 prawidłowe pozycjonowanie systemu ciężaru, 

 wyważanie ciężkie / wyważenie lekkie, 

 prawidłowe zanurzanie się, 

 linia opływowa podczas nurkowania, 

 obracanie się wokół osi, unoszenie się, 

 kontrola wyważenia podczas dodatkowej czynności, 

 prawidłowe wynurzanie się, 

 ochrona środowiska naturalnego. 
 
 
 
Część praktyczna:    liczba nurkowań: 2  
 

Pierwsze nurkowanie tego kursu może zostać uznane jako obowiązkowe nurkowanie „wyważania” do IDA 
AOWD (IDA P**). Nurkowania powinny być przeprowadzone przede wszystkim w wodach o swobodnym przepływie 
z uwzględnieniem maksymalnej głębokości do 15 metrów. 

 
Obydwa nurkowania mogą być przeprowadzone tego samego dnia. Jednak zaleca się zostawić uczestnikowi 

kursu po pierwszym nurkowaniu czas do ćwiczenia, aby mógł spełnić możliwie najlepiej wymagania do drugiego 
nurkowania. Jeśli to, czego się nauczył nie zostało przeprowadzone podczas pierwszego nurkowania, powinien on 
samodzielnie powtórzyć i przeprowadzić w późniejszej porze podczas drugiego nurkowania.  
 
 
Kontrola osiągnięć:    instruktor poprzez wnikliwą rozmowę stwierdza czy uczestnik kursu osiągnął założone cele. 
 
 
Certyfikacja: pomyślne ukończenie kursu, rejestrowane przez centralę IDA, jest potwierdzane w formie formularza 

przeprowadzonego kursu wraz z podpisem instruktora i uczestnika kursu oraz  odpowiednim wpisem 
w książeczce uczestnika kursu z pieczęcią i podpisem szkolącego instruktora nurkowania. Ponadto 
uczestnik otrzymuje ID-Card.  

Dodatkowo może być wystawiony dyplom oraz naklejka do książeczki nurkowej uczestnika. 
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Nurek ratownik (Rescue Diver) 
 
Cel kursu: uczestnik kursu nauczy się w tym kursie technik i umiejętności zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom 

podczas nurkowania, a także przedsiębrania odpowiednich i prawidłowych kroków podczas wystąpienia 
wypadku. 

 
Po zakończeniu kursu powinien: 

 być świadomy szczególnego znaczenia profilaktycznego zapobiegania wypadkowi i tak przeprowadzać 
nurkowania, żeby nie dochodziło do sytuacji grożącymi problemami lub wypadkami z jego udziałem bądź 
kolegów z grupy, 

 prawidłowo oceniać sytuacje wypadkowe i umieć zastosować techniki ratunkowe i transportowe w wodzie 
i na lądzie, 

 umieć zastosować techniki pierwszej pomocy i reanimacji, środki ratunkowe i sygnałowe jak również znać  
i umieć zastosować łańcuch ratunkowy. 

 
 
Wymagania: 

 wiek minimalny:  14 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego, 

 poziom wyszkolenia:   IDA OWD bądź równoważne, 

 wymagane doświadczenie:   20 nurkowań, 

 oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku niepełnoletnich wymagany jest podpis prawnego opiekuna), 

 IDA rekomenduje posiadanie ważnego badania lekarskiego (zaświadczenia o zdolności do nurkowania).  
 
 
Część teoretyczna: 

 unikanie wypadków przez wykluczenie sytuacji ryzykownych, 

 stresory i panika, 

 rozpoznawanie i ocena sytuacji niebezpiecznych, 

 techniki ratunkowe i transportowe, 

 środki pierwszej pomocy, 

 reanimacja (BLS - kurs reanimacji krążeniowo-oddechowej), 

 apteczka pierwszej pomocy, AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny), 

 materiał ratunkowy i sygnałowy, 

 łańcuch ratunkowy, 

 protokół z nurkowania i wypadku. 
 
 
Część praktyczna:   - ćwiczenie prawidłowych technik 
 

 nurek w panice na powierzchni, 

 udzielanie pomocy wyczerpanemu, rannemu, nieprzytomnemu nurkowi na powierzchni wody, 

 udzielanie pomocy wyczerpanemu, rannemu, nieprzytomnemu nurkowi pod wodą, 

 techniki holownicze i wynoszenia, 

 ratunek i transport poszkodowanego nurka na ląd, 

 ratunek i transport poszkodowanego nurka na łódź ratunkową, 

 ratunek i transport poszkodowanego nurka na ponton, 

 diagnoza - objawy choroby, 

 środki pierwszej pomocy, reanimacja przez jednego i dwóch ratowników, 

 użycie apteczki pierwszej pomocy,  

 użycie AED (automatycznego defibrylatora zewnętrznego), 

 podawanie  tlenu (maska z workiem do sztucznego oddychania), 

 zainicjowanie łańcucha ratunkowego. 
 

Następnie uczestnik kursu powinien w czasie dwóch nurkowań podczas symulowanych sytuacji szybko 
i prawidłowo reagować oraz zastosować wcześniej wyuczone techniki.  

Po każdym nurkowaniu/zajściu należy sporządzić protokół z wypadku. 
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Kontrola osiągnięć:    instruktor poprzez wnikliwą rozmowę stwierdza czy uczestnik kursu osiągnął założone cele. 
 
 
 
Certyfikacja: pomyślne ukończenie kursu, rejestrowane przez centralę IDA, jest potwierdzane w formie formularza 

przeprowadzonego kursu wraz z podpisem instruktora i uczestnika kursu oraz  odpowiednim wpisem 
w książeczce uczestnika kursu z pieczęcią i podpisem szkolącego instruktora nurkowania. Ponadto 
uczestnik otrzymuje ID-Card.  

Dodatkowo może być wystawiony dyplom oraz naklejka do książeczki nurkowej uczestnika. 
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Podstawy nurkowania technicznego (Tec Fundamental) 
 
Cel kursu: kandydat powinien zostać zapoznany w teorii i praktyce z konfiguracją wyposażenia konieczną do 

technicznego nurkowania, technik odpychania się płetwami i poruszania się, a także z zarządzaniem 
kryzysowym. 

 
Po zakończeniu kursu powinien: 

 znać kryteria podejmowania decyzji co do wyboru odpowiednich miejsc nurkowania, 

 umieć rozpoznać poszczególne problemy i niebezpieczeństwa podczas nurkowań ze skrzydłem, 

 znać zastosowania butli dodatkowej (stage),  

 znać wymagania dotyczące wyposażenia do takiego nurkowania i potrafić je odpowiednio ze sobą zestawić,  

 wiedzieć jak prawidłowo zachowywać się dla bezpieczeństwa własnego i kolegów z grupy, 

 wiedzieć jak zachowywać się przyjaźnie dla środowiska przy użyciu butli etapowej/okresowej. 
 
 
Wymagania: 

 wiek minimalny:  16 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego, 

 poziom wyszkolenia:   IDA OWD bądź równoważne, 

 wymagane doświadczenie:   30 nurkowań, 

 zalecane specjalizacje:  technika, perfekcyjne tarowanie, 

 oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku niepełnoletnich wymagany jest podpis prawnego opiekuna), 

 IDA rekomenduje posiadanie ważnego badania lekarskiego (zaświadczenia o zdolności do nurkowania), 
 
 
Niezbędne wyposażenie dodatkowe: 
 
Zalecane wyposażenie IDA – dodatkowa konfiguracja: 

 zestaw dwubutlowy (twinset z manifoldem separującym), 

 stage 80 cf (10 l), 

 zestaw: skrzydło z płytą, 

 długie węże średniego ciśnienia do drugiego stopnia: jeden dłuższy o długości 1,5 lub 2,1 m i drugi krótszy, 

 mokry oraz suchy skafander (preferuje się trilaminat),  

 płetwy (preferowane gumowe), 

 komputer nurkowy, umiarkowanie polecany (komputer lub zegarek i głębokościomierz), 

 tabliczka naramienna do pisania lub notes do nurkowania, maska back-up, nóż lub alternatywne narzędzie do 
cięcia, latarka i lampka back-up, 

 szpula z minimalnie 30 m linki i boje dekompresyjne. 
 

 
 
 
Część teoretyczna: 
 

 dlaczego nurkowanie techniczne, 

 trymowanie, położenie i tarowanie w nurkowaniu technicznym,  

 konfiguracja i zestawienie wyposażenia (opływowe), 

 prawidłowa komunikacja, 

 nurkowanie dekompresyjne i przystanki bezpieczeństwa, dekompresja 

 planowanie nurkowania z zarządzaniem gazu/powietrza i nagłymi wypadkami, 

 zarządzanie zaworem, 

 brak powietrza, 

 ratunek nurkom, którzy ulegli wypadkowi, 

 nurkowanie w zespole koleżeńskim (Buddysystem) z pojedynczym zbiornikiem, 

 wejście i wyjście z wody. 
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Część praktyczna:    liczba nurkowań: 4 
 

 przygotowanie do nurkowania, 

 konfiguracja wyposażenia (z dwoma butlami), 

 techniki nurkowania, właściwy trym i pozycja, techniki odpychania się płetwami (frog kick), 

 obsługa zaworów (V-drill), 

 zarządzanie gazem z jedną i dwoma butlami (stage), 

 nurek bez powietrza, 

 procedury w sytuacjach awaryjnych i łańcuch ratunkowy, 

 ochrona środowiska naturalnego, 

 świadomość zespołu. 
 
 
 
Kontrola osiągnięć:    instruktor poprzez wnikliwą rozmowę stwierdza czy uczestnik kursu osiągnął założone cele. 
 
 
 
Certyfikacja: pomyślne ukończenie kursu, rejestrowane przez centralę IDA, jest potwierdzane w formie formularza 

przeprowadzonego kursu wraz z podpisem instruktora i uczestnika kursu oraz  odpowiednim wpisem 
w książeczce uczestnika kursu z pieczęcią i podpisem szkolącego instruktora nurkowania. Ponadto 
uczestnik otrzymuje ID-Card.  

Dodatkowo może być wystawiony dyplom oraz naklejka do książeczki nurkowej uczestnika. 
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Technika (Technik) 
 
Cel kursu: uczestnik kursu powinien zostać zapoznany w teorii i praktyce z obsługą, funkcjonowaniem, konserwacją 

i usuwaniem mniejszych problemów, które będą miały istotny wpływ na technikę w nurkowaniu sportowym 
(o ile nie muszą być przeprowadzane przez autoryzowany serwis). 

 
Po zakończeniu kursu powinien on być zdolny do wyjaśnienia obsługi i funkcjonowania techniki 

nurkowania. Oprócz tego, powinien być w stanie przeprowadzić pielęgnację i konserwację sprzętu (o ile 
nie musi być przeprowadzana przez autoryzowany serwis). 

 
 
Wymagania: 

 wiek minimalny: 18 lat,  

 poziom wyszkolenia:   IDA OWD lub równoważne, 

 wymagane doświadczenie nurkowe:   nie wymagane. 
 
 
 
Część teoretyczna i praktyczna: 

 
Wprowadzenie do budowy, funkcji, pielęgnacji i usuwania drobnych problemów: 

 automat oddechowy, 

 zawór butli, 

 kamizelka ratunkowo-wypornościowa (jacket), 

 suchy skafander, 

 kompresor, 

 ciśnieniomierz i głębokościomierz, 

 komputer nurkowy. 
 
 
 
Kontrola osiągnięć:  instruktor stwierdza czy uczestnik osiągnął cel kursu.  

Ocena części teoretycznej odbywa się w formie rozmów sprawdzających, a części praktycznej 
w formie obserwacji kandydata przez instruktora w trakcie ćwiczeń.  

W celu uzyskania możliwie obiektywnej oceny instruktor kontaktuje się z asystentem nadzorującym 
poszczególne etapy ćwiczeniowe. 

 
 
 
Certyfikacja: pomyślne ukończenie kursu, rejestrowane przez centralę IDA, jest potwierdzane w formie formularza 

przeprowadzonego kursu wraz z podpisem instruktora i uczestnika kursu oraz  odpowiednim wpisem 
w książeczce uczestnika kursu z pieczęcią i podpisem szkolącego instruktora nurkowania. Ponadto 
uczestnik otrzymuje ID-Card.  

Dodatkowo może być wystawiony dyplom oraz naklejka do książeczki nurkowej uczestnika. 
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Nurkowanie głębokie (Tieftauchen) 
 
 
Cel kursu:   w czasie tego kursu uczestnik nauczy się technik i umiejętności, które pozwolą mu na pewne planowanie i 

przeprowadzanie nurkowań na głębokościach do 40m. 
 

Po zakończeniu kursu powinien: 

 znać kryteria podejmowania decyzji wyboru odpowiednich miejsc do nurkowania, 

 móc opanować szczególne problemy i niebezpieczeństwa podczas głębokiego nurkowania, 

 znać wymagania dotyczące wyposażenia do głębokiego nurkowania i potrafić je odpowiednio ze sobą 
zestawić. 

 
 
Wymagania 

 wiek minimalny: 18 lat,  

 poziom wyszkolenia:   IDA OWD lub równoważne, 

 wymagane doświadczenie nurkowe:  25 nurkowań, 

 oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku niepełnoletnich wymagany jest podpis prawnego opiekuna), 

 IDA rekomenduje posiadanie ważnego badania lekarskiego (zaświadczenia o zdolności do nurkowania). 
 
 
 
Część teoretyczna: 

 planowanie, organizacja i przeprowadzanie głębokiego nurkowania, 

 obliczanie zużycia powietrza i analiza wielopoziomowa po nurkowaniu, 

 problemy i niebezpieczeństwa podczas głębokiego nurkowania, 

 możliwości zejścia i asekuracji, 

 wyposażenie do głębokiego nurkowania, 

 bezpieczeństwo, 

 ochrona środowiska naturalnego. 
 
 
 
Część praktyczna:     liczba nurkowań: 4 
 

 porównanie i oszacowanie różnego rodzaju możliwości wejścia, 

 różnica pomiędzy głębokim nurkowaniem w morzu i wodach śródlądowych, 

 planowanie nurkowania i obliczanie zużycia powietrza, 

 środki ostrożności i podział na grupy, 

 łańcuch ratunkowy, 

 przygotowanie i kontrola wyposażenia, 

 zadania na głębokości, 

 rozpoznawanie narkozy azotowej, 

 ochrona środowiska naturalnego. 
 
 
 
Kontrola osiągnięć:    instruktor poprzez wnikliwą rozmowę stwierdza czy uczestnik kursu osiągnął założone cele. 
 
 
Certyfikacja: pomyślne ukończenie kursu, rejestrowane przez centralę IDA, jest potwierdzane w formie formularza 

przeprowadzonego kursu wraz z podpisem instruktora i uczestnika kursu oraz  odpowiednim wpisem 
w książeczce uczestnika kursu z pieczęcią i podpisem szkolącego instruktora nurkowania. Ponadto 
uczestnik otrzymuje ID-Card.  

Dodatkowo może być wystawiony dyplom oraz naklejka do książeczki nurkowej uczestnika. 
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Nurkowanie w suchych skafandrach (Trockentauchen) 
 
Cel kursu:   uczestnik nauczy się w tym kursie technik i umiejętności koniecznych do przeprowadzenia nurkowania 

z kombinezonami suchymi.  
Po zakończeniu kursu powinien: 

 posiadać większe zaufanie do kombinezonu suchego i wiedzę o jego specyfice i cechach szczególnych, 

 nabyć większą pewność przez właściwe używanie i specjalne techniki ćwiczeń, 

 polepszyć umiejętność oszacowania wydajności podczas używania własnego kombinezonu suchego. 
 
Wymagania: 

 wiek minimalny: 16 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego, 

 poziom wyszkolenia:   IDA OWD lub równoważne, 

 wymagane doświadczenie nurkowe:  20 nurkowań, 
Liczba obowiązkowo odbytych nurkowań nie jest wymagana, kiedy kursant ukończył z powodzeniem 

szkolenie IDA OWD lub równoważne z nurkowaniem w kombinezonie suchym i posiada odpowiedni 
dokument potwierdzający.  

 oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku niepełnoletnich wymagany jest podpis prawnego opiekuna), 

 IDA rekomenduje posiadanie ważnego badania lekarskiego (zaświadczenia o zdolności do nurkowania).  
 
 
Część teoretyczna: 

 rozwój nurkowania w suchych skafandrach, 

 właściwości izolacyjne i bilans cieplny, 

 konstrukcja i budowa różnych typów kombinezonów, 

 funkcjonowanie i główne cechy różnych komponentów, 

 obsługa i zastosowanie praktyczne, 

 regulacja kołnierza, mankietów, 

 konfiguracja automatu, niezamarzający automat, dodatkowy wąż do skafandra, 

 pielęgnacja i konserwacja. 
 
 
Część praktyczna:     liczba nurkowań: 3 
 

Nurkowania powinny odbywać się w wodach swobodnie przepływających i niefalujących przy widoczności, co 
najmniej 3-5 m i głębokości maksymalnie 25 m. Podczas nurkowań powinny zostać przećwiczone następujące 
zagadnienia: 

 zejście bez lub z względnie niewielkim dodatkiem powietrza z późniejszym/następnym zaprzestaniem użycia 
nadmuchu 

 wznoszenie się przy kontrolowanym upuszczaniu powietrza przez zawór odpowietrzający z bezpiecznym 
przystankiem przez 3 minuty na głębokości 3 m, 

 techniki dostarczania zamkniętego powietrza z nóg kombinezonu, 

 wyważanie jedynie poprzez kombinezon suchy, 

 wznoszenie się podczas (symulowanego) defektu kombinezonu suchego (kombinezon jest napełniony) lub 
uszkodzonego (zamkniętego - symulowanego) zaworu, 

 wznoszenie się przy użyciu płetw bez dodatku powietrza w kombinezonie, 

 wznoszenie się głową do góry i obracanie się podczas wznoszenia (płetwy w dół). 
 
 

Kontrola osiągnięć:    instruktor poprzez wnikliwą rozmowę stwierdza czy uczestnik kursu osiągnął założone cele. 
 
 
Certyfikacja: pomyślne ukończenie kursu, rejestrowane przez centralę IDA, jest potwierdzane w formie formularza 

przeprowadzonego kursu wraz z podpisem instruktora i uczestnika kursu oraz  odpowiednim wpisem 
w książeczce uczestnika kursu z pieczęcią i podpisem szkolącego instruktora nurkowania. Ponadto 
uczestnik otrzymuje ID-Card.  

Dodatkowo może być wystawiony dyplom oraz naklejka do książeczki nurkowej uczestnika. 
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Fotografia podwodna (UW-Foto) 
 
Cel kursu:   uczestnik powinien zrozumieć podstawy fotografowania pod wodą i zostać zapoznany w teorii i praktyce 

z bezpiecznym planowaniem, przygotowaniem i przeprowadzaniem fotografowania pod wodą.  
 

Po zakończeniu kursu powinien: 

 znać kryteria podejmowania decyzji co do wyboru odpowiednich urządzeń, narzędzi i motywów;  

 opanować szczególne problemy i niebezpieczeństwa podczas fotografowania pod wodą, 

 znać wymagania dotyczące wyposażenia do wykonywania fotografowania pod wodą i potrafić je odpowiednio 
ze sobą zestawić, 

 wiedzieć jak prawidłowo zachowywać się dla bezpieczeństwa własnego i kolegów z grup, 

 wiedzieć jak zachowywać się przyjaźnie dla środowiska podczas takiego nurkowania. 
 

 
 
Wymagania: 

 wiek minimalny:  14 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego, 

 poziom wyszkolenia:   IDA OWD bądź równoważne, 

 wymagane doświadczenie:   4 nurkowania, 

 oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku niepełnoletnich wymagany jest podpis prawnego opiekuna), 

 IDA rekomenduje posiadanie ważnego badania lekarskiego (zaświadczenia o zdolności do nurkowania).  
 
 
 
Część teoretyczna: 

 

 podstawy fotografowania pod wodą, 

 podstawy fizyczne, 

 wybór wyposażenia, 

 oświetlenie, 

 przetwarzanie i analiza obrazu. 
 
 
Część praktyczna: 

 

 wyważanie, 

 wypróbowywanie różnego wyposażenia, 

 szukanie motywu, 

 różne oświetlenie, 

 przetwarzanie i analiza obrazu. 
 
 
 
Kontrola osiągnięć:  instruktor stwierdza czy uczestnik osiągnął cel kursu.  

Ocena części teoretycznej odbywa się w formie rozmów sprawdzających, a części praktycznej 
w formie obserwacji kandydata przez instruktora w trakcie ćwiczeń.  

W celu uzyskania możliwie obiektywnej oceny instruktor kontaktuje się z asystentem 
nadzorującym poszczególne etapy ćwiczeniowe. 

 
 
Certyfikacja: pomyślne ukończenie kursu, rejestrowane przez centralę IDA, jest potwierdzane w formie formularza 

przeprowadzonego kursu wraz z podpisem instruktora i uczestnika kursu oraz  odpowiednim wpisem 
w książeczce uczestnika kursu z pieczęcią i podpisem szkolącego instruktora nurkowania. Ponadto 
uczestnik otrzymuje ID-Card.  

Dodatkowo może być wystawiony dyplom oraz naklejka do książeczki nurkowej uczestnika. 
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Skuter podwodny (UW-Scooter) 
 
Cel kursu:  uczestnik nauczy się w tym kursie technik i umiejętności, aby móc bezpiecznie przeprowadzać nurkowania 

ze skuterem podwodnym.  
 

Po zakończeniu kursu powinien: 

 znać kryteria podejmowania decyzji co do wyboru odpowiednich możliwości zejścia i asekuracji, 

 móc opanować szczególne problemy i niebezpieczeństwa podczas prowadzenia skutera podwodnego 

 znać wymagania dotyczące wyposażenia i potrafić je odpowiednio ze sobą zestawić, 

 wiedzieć jak prawidłowo zachowywać się dla bezpieczeństwa własnego i kolegów z grupy, 

 wiedzieć jak zachowywać się przyjaźnie dla środowiska podczas prowadzenia skutera podwodnego. 
 
 
Wymagania: 

 wiek minimalny:  14 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego, 

 poziom wyszkolenia:   IDA OWD bądź równoważne, 

 wymagane doświadczenie:   20 nurkowań, 

 oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku niepełnoletnich wymagany jest podpis prawnego opiekuna), 

 IDA rekomenduje posiadanie ważnego badania lekarskiego (zaświadczenia o zdolności do nurkowania).  
 
 
Część teoretyczna: 

 planowanie, organizacja i przeprowadzanie nurkowania z użyciem skutera podwodnego, 

 problemy i niebezpieczeństwa podczas nurkowania z użyciem skutera podwodnego, 

 możliwości zejścia i asekuracji, 

 wyposażenie do nurkowania z użyciem skutera podwodnego, 

 bezpieczeństwo, 

 ochrona środowiska naturalnego. 
 
 
Część praktyczna:     liczba nurkowań: 2 
 

 porównanie i ocena różnych możliwości wejścia, 

 różnica pomiędzy nurkowaniem z użyciem skutera wodnego w morzu i w wodach śródlądowych, 

 planowanie nurkowania, 

 środki ostrożności i podział na grupy, 

 łańcuch ratunkowy, 

 ratunek partnera, 

 przygotowanie i kontrola wyposażenia, 

 zabezpieczenie miejsca wejścia przed, podczas i po nurkowaniu z użyciem skutera podwodnego w celu 
uniknięcia zagrożenia osób trzecich, 

 konfiguracja wyposażenia i posługiwanie się nim, 

 prowadzenie skutera z systemem w konfiguracji bocznej (Sidemount) i tradycyjnym wyposażeniem, 

 rozpoznawanie ewentualnych sytuacji zagrożenia, 

 ochrona środowiska naturalnego. 
 
 

Kontrola osiągnięć:    instruktor poprzez wnikliwą rozmowę stwierdza czy uczestnik kursu osiągnął założone cele. 
 
 
Certyfikacja: pomyślne ukończenie kursu, rejestrowane przez centralę IDA, jest potwierdzane w formie formularza 

przeprowadzonego kursu wraz z podpisem instruktora i uczestnika kursu oraz  odpowiednim wpisem 
w książeczce uczestnika kursu z pieczęcią i podpisem szkolącego instruktora nurkowania. Ponadto 
uczestnik otrzymuje ID-Card.  

Dodatkowo może być wystawiony dyplom oraz naklejka do książeczki nurkowej uczestnika. 
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Nurkowanie wrakowe (Wracktauchen) 
 
Cel kursu: uczestnik nauczy się na tym kursie technik i umiejętności, aby móc przeprowadzać nurkowania we 

wrakach.  
 

Po zakończeniu kursu powinien: 

 znać i ocenić szczególne problemy i niebezpieczeństwa podczas nurkowania we wrakach, 

 zestawić prawidłowe wyposażenie do nurkowania we wrakach, 

 umieć korzystać z punktów orientacyjnych na zewnątrz i wewnątrz wraków. 
 
Wymagania: 

 wiek minimalny:  16 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego, 

 poziom wyszkolenia:   IDA OWD bądź równoważne, 

 wymagane doświadczenie:   40 nurkowań, 

 oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku niepełnoletnich wymagany jest podpis prawnego opiekuna), 

 IDA rekomenduje posiadanie ważnego badania lekarskiego (zaświadczenia o zdolności do nurkowania).  
 
 
Część teoretyczna: 

 prawidłowy wybór wraków, w których powinno się nurkować, 

 informacje, stan wraku, 

 odnajdywanie wraków (mapa morza, namierzanie z lądu, GPS), 

 planowanie i przygotowanie nurkowania, w tym obliczanie zużycia powietrza, 

 dodatkowe wymagane wyposażenie do nurkowania we wrakach, 

 prawidłowa konfiguracja wyposażenia podczas nurkowania we wrakach, 

 zmieniające się warunki podczas nurkowania we wrakach (np. podczas badania wnętrz), 

 środki ostrożności (np. liny zabezpieczające), 

 planowanie awaryjne (na możliwość wystąpienia wypadku), 

 nawigowanie we wraku, 

 mierzenie i mapowanie wraków. 
 
 
Część praktyczna:    liczba nurkowań:  3 
 

Nurkowania powinny być przeprowadzane w znanych, możliwie nienaruszonych wrakach, które nie leżą na 
szlakach wodnych i nie głębiej niż 30 m. 

W miarę możliwości nie powinny być przeprowadzane żadne nurkowania w prądach morskich, przy 
niedostatecznej widoczności jak również żadne nurkowanie dekompresyjne.  
 

 samodzielne planowanie nurkowania, 

 wykorzystanie lamp (rodzaje oświetlenia), 

 badanie zewnętrznych obszarów wokół wraku, 

 przytwierdzanie urządzeń zabezpieczających, 

 ostrożne nurkowanie, w bezpiecznych wnętrzach, przy zachowaniu wszystkich wymaganych środków 
bezpieczeństwa, 

 mierzenie i mapowanie wraków. 
 

Kontrola osiągnięć:    instruktor poprzez wnikliwą rozmowę stwierdza czy uczestnik kursu osiągnął założone cele. 
 
 
Certyfikacja: pomyślne ukończenie kursu, rejestrowane przez centralę IDA, jest potwierdzane w formie formularza 

przeprowadzonego kursu wraz z podpisem instruktora i uczestnika kursu oraz  odpowiednim wpisem 
w książeczce uczestnika kursu z pieczęcią i podpisem szkolącego instruktora nurkowania. Ponadto 
uczestnik otrzymuje ID-Card.  

Dodatkowo może być wystawiony dyplom oraz naklejka do książeczki nurkowej uczestnika. 


