
                          Zarządzenie Prezesa Polskiego Związku Płetwonurkowania 
                                                 Nr 2/2012 z dnia 02.02.2012 
 
                 w sprawie programu szkolenia zawodników. 
 
 
1. Wprowadzam do użytku załączony PROGRAM SZKOLENIA 

ZAWODNIKÓW do pływania w basenie z powietrznym aparatem 

oddechowym. 

 

 

 

 

 

 

 

     Prezes Polskiego Związku Płetwonurkowania 

 

 

               Robert Nowicz 

 
 



             Opracował: Andrzej Denis                                                   
Wprowadzony do użytku służbowego w PZPn 

                                                                                      Zarządzeniem Prezesa PZPn Nr 2/2012 z dnia 2.02.2012 
 
 
 
 

PROGRAM SZKOLENIA ZAWODNIKÓW 
do pływania w basenie z powietrznym aparatem oddechowym 

 
 
1. Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla licencjonowanych zawodników PZPn którzy 
przynależą do grupy wiekowej "D" lub starszej - w przypadku zawodników niepełnoletnich 
za pisemną zgodą rodziców.  
 
2. Szkolenie mogą prowadzić wyłącznie instruktorzy lub trenerzy sportu o specjalności 
płetwonurkowanie oraz instruktorzy nurkowania  PZPn/ CMAS. Osoby szkolące mają 
obowiązek przechowywać dokumentację ze szkolenia (zawierającą m.inn. zgodę rodziców 
uczestników niepełnoletnich). Do biura Związku przesłany powinien być tylko załączony 
protokół egzaminacyjny. 
 
3. Po zdaniu egzaminu zawodnik uzyskuje licencję typu B uprawniającą do treningów  
i startów z użyciem powietrznych aparatów oddechowych w zawodach sportowych. 
Pływanie z powietrznym aparatem oddechowym musi odbywać się pod bezpośrednim 
nadzorem trenera lub instruktora.  
Licencja B uprawnia do pływania pod wodą wyłącznie w basenie. 
 
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA 
                                                                                                                             

Nr 
tematu 

 
Nazwa tematu 

 
Zagadnienia Czas 

zajęć 

 
 

1 

 
Ogólna budowa i działanie 
powietrznego aparatu 
oddechowego   
używanego do konkurencji   
podwodnych                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zajęcia teoretyczne: 
- omówienie ogólnej budowy   
  i przeznaczenia butli 
- omówienie ogólnej budowy  
  i przeznaczenia zaworu odcinającego  
- omówienie ogólnej budowy  
  i działania automatu oddechowego. 
- omówienie  rodzaju gazu   
  stosowanego do napełniania butli 
Zajęcia praktyczne: 
- nauka mocowania automatu  
  oddechowego do butli /przykręcanie  
  automatu, odkręcanie automatu, 
  ustalanie jego położenia/ 
- nauka odkręcania i zakręcania zaworu  
  odcinającego 
- postępowanie w przypadku wzbudzenia  
  się automatu oddechowego 
- oddychanie z automatu oddechowego 

 
1 godz. 
 
 
 
 
 
 
 
1 godz. 



 
 
 
 

2 

 
Zasady bezpieczeństwa przy 
użytkowaniu powietrznych 
aparatów oddechowych  

Zajęcia praktyczne: 
- zasady postępowania z butlą napełnioną  
  sprężonym gazem / przenoszenie butli,  
  podawanie zawodnikowi do wody,  
  odkładanie butli przez zawodnika na  
  obrzeżu basenu/ . 
- elementy aparatu wrażliwe na  
  uderzenia. 
- skutki niewłaściwego postępowania 
  z aparatem oddechowym / uszkodzenie    
  zaworu odcinającego, uszkodzenie  
  elementów automatu/.   
 

 
1 godz. 

 
 

3 

 
Technika pływania 
sportowego w konkurencjach 
podwodnych 

Zajęcia teoretyczne. 
- technika wykonywania skoku do wody  
  z butlą 
- technika pływania prosto pod wodą 
- technika wykonywania nawrotów  
  z butlą. 
Zajęcia praktyczne. 
- technika wykonywania skoku do wody  
  z butlą 
- technika pływania prosto pod wodą 
- technika wykonywania nawrotów  
  z butlą. 
 

 
1 godz. 
 
 
 
 
2 godz. 

 
Wzór protokołu egzaminacyjnego. 
Po wypełnieniu oryginał przesłać do biura PZPn. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               PROTOKÓŁ EGZAMINACYJNY 
                                    do uzyskania licencji „D” 
 
Klub ……………………………… 
Data szkolenia …………………… 
Szkolenie przeprowadził …………………………. 
                                           / imię i nazwisko / 
 

Lp Nazwisko i imię Rok 
urodzenia 

Wynik 
egzaminu 

Czytelny podpis 
instruktora 

 1 Palkowski Remigiusz      pozytywny  
     
     
 
 


