
Kurs na Instruktora Rekreacji Ruchowej (IRR) 

o specjalności Wspinaczka Skalna 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspinaczka to niezwykła i coraz bardziej popularna dyscyplina. Sztuczne ściany 

wspinaczkowe są pełne ludzi, a wiele osób próbuje najbardziej atrakcyjnej formy wspinaczki, czyli 

wspinaczki skalnej. Nasz kurs to wyjątkowa okazja zdobycia zarówno kwalifikacji jak i niezbędnych 

kompetencji do wykonywania zawodu Instruktora Wspinaczki. Mimo deregulacji zawodów nie każdy 

może uczyć innych wspinania, a tym bardziej brać odpowiedzialność za szkoloną osobę. Jest to tym 

bardziej istotne, iż wspinaczka należy do sportów wysokiego ryzyka. 

Nasz kurs jest idealnym rozwiązaniem dla osób chcących prowadzić zajęcia z dziećmi, młodzieżą                  

a także dorosłymi, w najróżniejszych formach - zaczynając od pojedynczych jednostek lekcyjnych                               

i treningowych, po kursy wspinaczkowe i obozy o różnej tematyce. 

Kurs prowadzony jest przez doświadczonych instruktorów, a także uzupełniany w wiele 

nadprogramowych (w stosunku do typowych kursów IRR) treści. 

 

Struktura i program kursu 

 Kurs składa się z dwóch części - ogólnej (56 godzin), jednakowej dla wszystkich dyscyplin                          

oraz specjalistycznej (96 godzin), zawierającej teorię i praktykę z zakresu Wspinaczki Skalnej. Żeby jak 

najlepiej przygotować Was do pracy, w trakcie kursu organizujemy praktyki instruktorskie. 



Część ogólna prowadzona jest w formie atrakcyjnych wykładów i warsztatów, bądź w formie 

eksternistycznej w uzasadnionych przypadkach. Zajęcia wchodzące w skład tej części to anatomia 

ogólna i podstawy kształcenia ruchowego, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, opieka nad 

poszkodowanym oraz teoria i metodyka rekreacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część specjalistyczna realizowana jest na sztucznych ścianach wspinaczkowych oraz w terenie 

skałkowym w Polsce i za granicą (w zależności od preferencji i stopnia zaawansowania grupy). 

 

Ramowy program części specjalistycznej 

 Charakterystyka dyscypliny oraz krótki rys historyczny. 

 Wspinaczka na obiektach sztucznych oraz sposoby jej uprawiania i organizowania. 

 Budowa i rodzaje sztucznych ścian wspinaczkowych oraz ich wyposażenie; przepisy związane 

z budową, instalacją oraz eksploatacją sztucznych ścian. 

 Podstawowy sprzęt wspinaczkowy (liny, taśmy, repsznury, uprzęże, karabinki, przyrządy 

asekuracyjne, kaski, kości, friendy, haki, spity, ringi, buty wspinaczkowe                                  

oraz akcesoria) i wszystko co z nim związane (budowa, parametry wytrzymałościowe, zasady 

użytkowania). 

 Zasady wiązania węzłów oraz praktyczna nauka wiązania: stopera, pojedynczej ósemki, 

powrotnej ósemki, ósemki równoległej, kluczki, podwójnej ósemki, ósemki z podwójnym 

uchem (uszy królicze), prusika klasycznego, prusika francuskiego/stopera taśmowego, 

blokera, flagowego, półwyblinki, wyblinki i rożkowego. 

 Metodyka wiązania węzłów i podstawowe błędy dotyczące węzłów ogólnie oraz każdego                   

z osobna. 



 Przygotowywanie, zwijanie oraz przenoszenie i przechowywanie liny. 

 Zasady rozgrzewki wspinaczkowej oraz rozciągania. 

 Kontuzje wspinaczkowe, profilaktyka oraz sposoby postępowania w trakcie urazu. 

 Gry i zabawy wspinaczkowe. 

 Wspinaczka i asekuracja z górną oraz dolną protekcją, prawidłowa technika, metodyka 

nauczania oraz podstawowe błędy. 

 Asekuracja statyczna i dynamiczna. 

 Prawidłowe odpadanie od ściany i wyłapywanie lotów. 

 Podstawowe formacje skalne. 

 Style oraz skale wspinaczkowe, najtrudniejsze drogi i buldery na świecie. 

 Przewodniki wspinaczkowe oraz literatura wspinaczkowa. 

 Dobór odpowiedniego sprzętu do danej drogi wspinaczkowej. 

 Tworzenie punktów asekuracyjnych oraz stanowisk górnych i dolnych. 

 Techniki wspinaczkowe i wspinania, metodyka nauczania oraz podstawowe błędy. 

 Przewiązywanie przez stanowisko zjazdowe i zbieranie ekspresów. 

 Zbieranie ekspresów z przewieszonych dróg, dróg biegnących trawersem oraz powrót                    

na drogę po odpadnięciu w "okapie". 

 Zakładanie stanowisk zjazdowych i zjazd w wysokim przyrządzie. 

 Podstawowe zasady treningu we wspinaczce oraz kształtowania różnych zdolności 

motorycznych. 

 Aspekt psychologiczny we wspinaczce oraz podstawowe zasady treningu mentalnego. 

 Buldering - istota oraz zasady bezpieczeństwa. 

 Taktyka we wspinaczce. 

 Konkurencje sportowe we wspinaczce oraz sposoby i zasady organizowania 

współzawodnictwa w ich zakresie. 

 Normy etyczne i niebezpieczeństwa wspinaczki. 

 Podstawowe zagadnienia wspinaczki na własnej asekuracji oraz wielowyciągowej. 

 Rozwiązywanie sytuacji awaryjnych - flaszencug, metoda U, prusikowanie, uwalnianie się od 

ciężaru partnera, zjazd w niskim przyrządzie, asekuracja strażacka, wiązanie wyblinki jedną 

ręką, zjazd w przypadku utraty lub wzięcia niewystarczającej ilości sprzętu, zejście drogą 

wspinaczkową, asekuracja z półwyblinki. 

 Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce oraz obowiązujący system szkolenia. 

 

Kwalifikacje 

 Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu wydajemy zaświadczenie potwierdzające posiadanie 

kompetencji zawodowych IRR o specjalności Wspinaczka Skalna oraz plastikową legitymację                          

(na wniosek osoby która ukończyła kurs - koszt 15 zł), upoważniające do prowadzenia zajęć z zakresu 

wspinaczki z górną i dolną asekuracją na drogach ubezpieczonych o długości do jednego wyciągu                   

a także bulderingu, zarówno na sztucznych ścianach jak i w skałach. Poza tym, w programie kursu 

znajdują się również zagadnienia z zakresu wspinaczki na własnej asekuracji oraz wielowyciągowej, 

ponieważ są to tematy które powinny być znane Instruktorom Wspinaczki, niezależnie od stopnia 

oraz rodzaju prowadzonych zajęć. 



Kusy na IRR prowadzimy w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 

2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz.U. 2012 nr 0 poz. 186 ze zm. 

a sam zawód Instruktora Rekreacji Ruchowej został ujęty w spisie zawodów w Rozporządzeniu 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów                          

i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania Dz.U. 2010 nr 82 poz. 537 ze zm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa: 

 ukończona szkoła średnia, 

 umiejętność wspinaczki i asekuracji z dolną protekcją, 

 prowadzenie dróg o trudności VI+, 

 posiadanie własnego sprzętu. 

 

Cena kursu: 

 część ogólna 350 zł 

Zawiera: zajęcia w formie wykładów i warsztatów, materiały szkoleniowe oraz egzamin teoretyczny 

Z części ogólnej mogą zostać zwolnieni absolwenci studiów wyższych na kierunku Wychowania 

Fizycznego lub Turystyki i Rekreacji oraz Instruktorzy Rekreacji Ruchowej innej specjalności. 

 część specjalistyczna ok. 1100 zł 

Zawiera: opiekę instruktorów, 3x wstęp na sztuczną ścianę w ramach zaplanowanych zajęć, materiały 

szkoleniowe, praktyki instruktorskie oraz egzamin teoretyczny i praktyczny. 

http://www.kursyinstruktorskie.edu.pl/pdf/rozporzadzenieksztalcenieustawiczne.pdf
http://www.kursyinstruktorskie.edu.pl/pdf/rozporzadzenieksztalcenieustawiczne.pdf
http://www.kursyinstruktorskie.edu.pl/pdf/rozporzadzeniempips.pdf
http://www.kursyinstruktorskie.edu.pl/pdf/rozporzadzeniempips.pdf
http://www.kursyinstruktorskie.edu.pl/pdf/rozporzadzeniempips.pdf


Dodatkowe koszty: dojazdy w skałki, ewentualne noclegi i wyżywienie oraz wstęp na sztuczną ścianę 

w razie braku pogody w dni zaplanowanych wyjazdów w skałki (30 zł za cały dzień). 

 

Zapisy 

 W celu zapisania się na kurs IRR o specjalności Wspinaczka Skalna prosimy wysyłać 

wypełnione karty zgłoszenia wraz z krótkim opisem doświadczenia wspinaczkowego (mile widziany 

wykaz przejść) na adres: biuro@polskaszkolaalpinizmu.pl 

W celu rezerwacji miejsca prosimy o dokonanie przelewu w wys. 500 zł, zatytułowanego: zadatek              

na kurs IRR WS na konto nr 46 1140 2004 0000 3102 5654 3243. 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy na adres podany powyżej lub telefonicznie: 

Mateusz Gutek +48 602 730 213. 

Najbliższe terminy: na naszej stronie internetowej w zakładce news. 

Na pierwszych zajęciach należy złożyć komplet dokumentów w przeźroczystej koszulce A4: 

 własnoręcznie podpisana karta zgłoszenia, 

 kserokopia ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia 

studiów, 

 potwierdzenie przelewu na kwotę równą cenie kursu, pomniejszonej o wysokość zadatku     

(nie dotyczy płatności na raty, po ustaleniu wysokości rat i terminu ich spłat z dyrektorem 

PSA), 

 1 zdjęcie legitymacyjne (wymiary 3,5 x 4,5 cm),  

 1 zdjęcie dobrej jakości w wersji elektronicznej, w formacie jpg lub png do umieszczenia na 

plastikowej legitymacji instruktorskiej, 

 kserokopia dowodu osobistego lub paszportu.   

 

 

  



Karta zgłoszenia 

na Kurs Instruktorów Rekreacji Ruchowej 

o specjalności Wspinaczka Skalna 

org. przez Polską Szkołę Alpinizmu 

prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi literami 

 

Imię/imiona i nazwisko................................................................................................................ 

Data i miejsce urodzenia.............................................................................................................. 

miejsce zamieszkania................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

Numer PESEL.......................................................... 

Adres e-mail............................................................................... 

Numer telefonu...................................................... 

 

Oświadczam, że nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach praktycznych kursu 

Instruktorów Rekreacji Ruchowej o specjalności Wspinaczka Skalna. 

Oświadczam, że posiadam ważne ubezpieczenie NNW na cały okres trwania zajęć praktycznych kursu 

Instruktorów Rekreacji Ruchowej o specjalności Wspinaczka Skalna, obejmujące aktywności ruchowe zawarte 

w programie kursu. 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem kursów i szkoleń zawartym w statucie Polskiej Szkoły Alpinizmu 

i zobowiązuje się do jego przestrzegania.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

o ochronie danych osobowych (dz.u. 133/97 poz. 883 ze zm.). 

Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć lub filmów wykonanych podczas szkolenia na stronie internetowej 

placówki oraz profilu na portalach społecznościowych w celach promocyjnych kursów/szkoleń organizowanych 

przez Polską Szkołę Alpinizmu. 

 
..................................................................                            .......................................................... 

                      miejscowość, data                                                                   czytelny podpis 

zdjęcie 

o wymiarach 

3,5 x 4,5 cm 


