
OPERATOR ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ  
 
Cel: Celem kursu jest przygotowanie do pracy na sztucznej ścianie wspinaczkowej w zakresie nadzorowania obiektu: 
jego stanu technicznego, przygotowania obiektu do zajęć wspinaczkowych, przygotowania i kontroli sprzętu 
potrzebnego do przeprowadzenia zajęć, zapewnienia bezpieczeństwa ćwiczącym w trakcie zajęć oraz zabezpieczenia 
obiektu i sprzętu po skończonych zajęciach. 

Wymagania wobec kandydata: Ukończone 18 lat, średnie wykształcenie, dobry stan zdrowia(zaświadczenie), 
uprawia wspinaczkę min. od 2 lat  

Tryb kursu: sesje weekendowe (sobota - niedziela) 

Czas trwania: 2 zjazdów weekendowych 

Liczba godzin:  19 

Wybrane treści programowe:  

Lp
. 

TREŚCI KSZTAŁCENIA 
(zestawienie zagadnień) 

Liczba 
godzin

1. Sztuczne ściany wspinaczkowe: budowa i rodzaje, osprzęt i wyposażenie, eksploatacja i 
konserwacja.  

2 w. 

2. Obsługa techniczna ściany, użytkowanie, przechowywanie sprzętu, rodzaje systemów 
asekuracyjnych i zabezpieczeń.  

2 w. 

3. Zasady organizacji i bezpieczeństwa zajęć wspinaczkowych na sztucznych ścianach.  1 w. 

4. Obowiązki i uprawnienia operatora ściany wspinaczkowej, odpowiedzialność prawna, regulaminy 
i przepisy.  

1 w. 

5. 
 

Specyfika wspinaczki na sztucznych obiektach, sprzęt wspinaczkowy, wyposażenie i metody 
asekuracji. 

2 w. 
 

6. Organizacja i formy zajęć na sztucznych ściankach wspinaczkowych: sport i rekreacja. 1 w. 

7. 
 
 

Metody bezpiecznego przygotowania ściany do zajęć, przegląd systemów asekuracji, 
przygotowanie materacy budujących zeskok, zasady przykręcania i rozmieszczania oraz doboru 
odpowiednich chwytów, zasady układania dróg wspinaczkowych, metody oznaczania i wyceny, 
posługiwanie się wymaganym sprzętem(drabina, podnośnik, wspinanie z autoasekuracją).  

4 ćw. 

8. 
 

Zasady konserwacji i dbałości o elementy składowe ściany : systemy asekuracji, liny 
wspinaczkowe, chwyty wspinaczkowe, metody oceny stopnia zużycia, czyszczenie, dobór i 
dokręcanie chwytów. 

2 ćw.

9. 
 
 

Metody asekuracji stosowanej na sztucznych ścianach, zróżnicowanie pod względem wysokości i 
ukształtowania, obsługa podstawowych przyrządów asekuracyjnych, dobór prawidłowych miejsc i 
postaw przy asekuracji, najczęściej popełniane błędy i sposoby ich wychwytywania i eliminacji. 
Metody doboru uprzęży wspinaczkowych pod względem budowy ciała, najczęściej popełniane 
błędy. Praktyczna nauka asekuracji. 

2 ćw.

10 
 

Praktyczne rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych podczas wspinaczki, metody 
zapobiegania, najczęściej popełniane błędy w trakcie wspinaczki na sztucznej ścianie, metody 
wychwytywania i korygowania, zapobieganie sytuacjom konfliktowym.  

2 ćw. 

Formy zaliczenia: Pozytywny wynik testu końcowego, aktywność na zajęciach  

Termin zajęć: po zebraniu grupy  

Dokument końcowy: certyfikat/ zaświadczenie 


