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KURS INSTRUKTORA UNIHOKEJA 

Wrocław 2016 
 

W okresie od września do listopada 2016 odbędzie kurs instruktora unihokeja dla nauczycieli wychowa-

nia fizycznego, instruktorów i animatorów z Dolnego Śląska. Kurs odbędzie się w formie spotkań week-

endowych. 

 

Program 
Kurs realizowany będzie wg programu Polskiego Związku Unihokeja (Konspekt kursu instruktora uniho-

keja: http://www.pzunihokeja.pl/zarzad-pzunihokeja/pzunihokeja/wydzia-szkolenia).  

Każdy z uczestników po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego otrzyma legitymację instruktora 

unihokeja. 

 

Termin 

Część ogólna: Nie będzie prowadzona.  

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomo-

wych) kierunku wychowanie fizyczne lub sport, absolwenci części ogólnej instruktora sportu, instrukto-

rzy sportu innych dyscyplin w podobnym wymiarze wiedzy i godzin. 

 

Część specjalistyczna: 
17-18 września 2016 

15-16 października 2016 

26-27 listopada 2016 

godziny i szczegółowy harmonogram zajęć zostanie podany po zamknięciu zgłoszeń. 

 

Miejsce 
Szkoła Podstawowa nr 47, Januszowicka 35/37, 53-135 Wrocław 

 

Organizatorzy 
Polski Związek Unihokeja. 

The World Games Wrocław 2017 

Floorball Wrocław 

 

Materiały 

Każdy uczestnik w ramach kursu otrzyma: 

 Legitymację instruktora unihokeja, 

 Książkę „Floorball Kit Up”, 

 Książkę „Technika indywidualna i taktyka”, 

 Tablicę taktyczną 

 

Koszty 

Uczestnicy kursu ponoszą tylko koszt wystawienia dyplomu i legitymacji instruktora - 60 zł.  

 

Zgłoszenia 

Zgłoszenia (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, nr telefonu, data ur., aktywność sportowa) należy 

przesyłać na adres: dominik.wojciechowski@azs.pl do 15 września 2016 r. 

Kurs w szczególności kierowany do osób, które posiadających dyplom Asystenta Instruktora Unihokeja, 

nauczycieli prowadzących zajęcia unihokeja oraz uczestniczących w rozgrywkach szkolnych. 

 

Opłatę za wyrobienie legitymacji należy wpłacić do 16 września 2016 r. na rachunek: 

mailto:dominik.wojciechowski@azs.pl


Wrocław, 2016 

 

Polski Związek Unihokeja 

al. Zwycięstwa 51 

80-213 Gdańsk 

nr rachunku: 43 1020 4115 0000 9202 0162 9385 

 

Kadra części specjalistycznej 

 

Artur Kasperek - instruktor i wykładowca Polskiej Akademii Sportu w War-

szawie, Akademii Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu i Centrum Kształce-

nia Kadr Sportowych we Wrocławiu, licencjonowany przez Polską Akademię 

Olimpijską Menadżer Sportu. Były II Trener Reprezentacji Polski U-19, uczest-

nik 5 Mistrzostw Świata seniorów (2002, 2006, 2008, 2010, 2012), 6-krotny 

Mistrz Polski seniorów (raz z KS Podhale N. Targ 1999 r. oraz pięciokrotnie z 

KS Szarotka Nowy Targ w latach 2004-2010), trener w klubie UKS Wiatr 

Ludźmierz.  

 

 

Aleksander Bieńkowski - sędzia unihokeja od 1994 r., sędzia międzynarodowy od 

2000 do 2014 r.. Sędziował 10-krotnie na Mistrzostwach Świata we wszystkich 

kategoriach wiekowych,  w tym mecze finałowe mężczyzn w 2002 r. w Finlandii, 

mecz o 1 miejsce "dywizji B" mężczyzn w 2013 r., mecz finałowy kobiet, finały, w 

tym mecze finałowe Pucharu Europy Kobiet i Mężczyzn, niezliczoną ilość meczy i 

turniejów międzynarodowych, w tym Euro Floorball Tour, Czech Open itp we 

wszystkich kategoriach. Od 2002 do 2014 r. członek Zarządu PZUnihokeja, oraz 

przewodniczący Wydziału Sędziowskiego od 1998 do 2014 r. Tłumacz przepisów 

gry w unihokeja.  

 

 

Tomasz Wojciechowski – Wiceprezes Polskiego Związku Unihokeja, inicjator i 

Trener Kadry Narodowej osób z niepełnosprawnością w unihokeju, Prezes UKS 

Błyskawica Niechanowo, trener unihokeja, organizator obozów sportowych i 

zgrupowań Reprezentacji Polski w unihokeju, wieloletni działacz unihokeja, orga-

nizator turniejów rangi międzynarodowej. 
 

 

 

Dominik Wojciechowski – aktywny zawodnik Floorball Wrocław, sędzia Pol-

skiego Związku Unihokeja, instruktor unihokeja. Od 2015 roku pełni funkcję 

Prezesa Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik 

drużyny Reprezentacji Polski Kobiet na Akademickie Mistrzostwa Świata w 

Porto 2016 jest koordynatorem studenckiego unihokeja na Uniwersytecie Wro-

cławskim i Politechnice Wrocławskiej oraz popularyzatorem unihokeja w Aka-

demickim Związku Sportowym. Organizator Mistrzostw Polski Szkół Wyższych 

w unihokeju Wrocław 2014, Polish Open 2016. Na co dzień działa na rzecz 

rozwoju unihokeja we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, współpracuje z The 

World Games Wrocław 2017. 
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I. Pełny program kursu (60 godzin + 4 godzinny egzamin) 
1. Część ogólna kursu (teoria) – nie będzie prowadzona. 

Z części tej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich) kierunku 

wychowanie fizyczne lub sport, absolwenci części ogólnej instruktora sportu, instruktorzy sportu 

innych dyscyplin w podobnym wymiarze wiedzy i godzin. 

2. Część specjalistyczna kursu – 60 godz., w tym: 

 Zajęcia teoretyczne – 22 godz., 

 Zajęcia praktyczne – 38 godz. 

 

II. Uczestnicy kursu 
1. Ukończone 18 lat, 

2. Wykształcenie min. średnie, 

3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w  art. 46–

50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 715 wraz z późn. zm.) lub 

określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, wraz z późn. zm.) 

4. Ukończona część ogólna kursu (w ramach studiów lub innych kursów instruktorskich), 

5. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

6. Brak przeciwwskazań lekarza do udziału w kursie. 
 

III. Forma i zaliczenie kursu 
1. Zaliczenie części teoretycznej na podstawie obecności na zajęciach i pozytywnej oceny z testu pi-

semnego na temat techniki, taktyki, przepisów gry oraz zasad szkolenia dzieci i młodzieży 

2. Zaliczenie części praktycznej na podstawie aktywnej obecności na zajęciach praktycznych i pozy-

tywnej oceny z opanowania podstawowych elementów techniki oraz z przeprowadzonych dwóch 

jednostek treningowych z nauczania techniki i taktyki unihokeja. 
 

IV. Egzamin końcowy 
1. Egzamin będzie odbywał się przed komisją w skład której przedstawiciele organizatora kursu oraz 

przynajmniej dwóch licencjonowanych trenerów unihokeja – komisja liczy minimum trzy osoby. 

2. Egzamin będzie obejmował zakres wiedzy przekazanej w trakcie kursu w ramach części specjali-

stycznej (wraz z zagadnieniami pedagogiki). 


