
KOMUNIKAT KURSU NA INSTRUKTORA SZACHOWEGO PZSZACH (on-line) 

16.09-02.10.2022 r. (wykłady weekendowe) 

Uczestnicy kursu otrzymają liczne materiały przydatne w szkoleniu w klubach i w szkołach! 

1. ORGANIZATOR – na zlecenie Polskiego Związku Szachowego 

Paweł Dudziński Centrum Biznesowe „Info”, www.centrumszachowe.pl, www.centrumbiznesowe.info. 

2. TERMINY 

Terminy wykładów: 16-18.09, 23-25.09 i 30.09-02.10 2022 r. 

3. NARZĘDZIA DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ 

Kurs zostanie przeprowadzony w formie cyklu interaktywnych kursokonferencji w komunikatorze Zoom  

i ewentualnie Meet. Uczestnicy otrzymają linki do spotkań. 

4. PROGRAM GODZINOWY I BLOKI TEMATYCZNE 

Program godzinowy: Piątek 3 h lekcyjne (18.15 – 20.30), sobota i niedziela po 6 h lekcyjnych (9.00 – 

13.30 lub 14.00). Szczegółowy harmonogram kursu został opublikowany poniżej. Bloki tematyczne: Część 

pedagogiczna (10 godzin), część szachowa (10 godzin), część metodyczna (25 godzin), egzamin. 

5. ZGŁOSZENIA (wraz z adresem e-mail i numerem telefonu kontaktowego!) 

 Do 12 września 2022 r. na adres: pawel-dudzinski@tlen.pl, tel. kom. 698 205 280. 

 Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! 

 W kursie uczestniczyć mogą pełnoletni obywatele polscy (lub obywatele krajów UE zameldowani  

w Polsce), z minimum średnim wykształceniem. Warunkiem jest posiadanie minimum II kategorii 

szachowej lub III kategorii szachowej i kwalifikacji pedagogicznych. Istnieje możliwość wzięcia 

udziału w kursie osób, które nie spełniają powyższych kryteriów. W tym wypadku osoby takie 

otrzymają tylko zaświadczenie o ukończeniu kursu szachowego. 

 Kwestie związane z RODO zamieszczone są na stronie www.centrumbiznesowe.info (na dole działu 

„Kontakt”). 

6. FINANSOWANIE 

 Całkowity koszt kursu wynosi 550 zł. 

 Wpłat należy dokonywać do dnia 12 września 2022 r. na konto: Centrum Biznesowe „Info” Paweł 

Dudziński, 03-433 Warszawa Strzelecka 40a/3, Nest Bank: 55 2530 0008 2090 1061 6834 0001. 

7. LISTA PRELENGENTÓW I INNE INFORMACJE 

 Kurs poprowadzą m.in.  mistrz międzynarodowy Jan Przewoźnik – najsłynniejszy polski psycholog 

szachowy, autor wielu książek i artykułów; mistrz FIDE Paweł Dudziński – autor kilku książek oraz 

kilkuset artykułów szachowych, a także mistrzyni FIDE Beata Andrejczuk – była mistrzyni Polski 

kobiet w szachach błyskawicznych, akademicka mistrzyni Polski z 2019 r. 

 Z części szachowej mogą być zwolnieni zawodnicy z tytułami międzynarodowymi: FM, WFM, IM, 

WIM, GM i WGM. Z części pedagogicznej mogą być zwolnieni zawodnicy, którzy posiadają 

udokumentowane kwalifikacje pedagogiczne. 

 Uczestnicy dostaną certyfikat PZSzach potwierdzający uzyskanie tytułu instruktora szachowego 

Polskiego Związku Szachowego. 

http://www.centrumszachowe.pl/
http://www.centrumbiznesowe.info/
http://www.centrumbiznesowe.info/


 Uczestnicy kursu otrzymają autorskie materiały trenera PZSzach Pawła Dudzińskiego (m.in. 

program do nauki gry w szachy zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty, tematy lekcji, artykuły 

szachowe itp.) oraz materiały z treści wykładów dr. Jana Przewoźnika. 

 Wyróżniający się uczestnicy otrzymają oferty współpracy od Centrum Biznesowego „Info”. (np. 

dwóch uczestników zeszłorocznego kursu w roku szkolnym 2021/2022 prowadziło już zajęcia w 

ramach współpracy z CB „Info”).  

 Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i zmian w komunikacie (wiadomości  

o ewentualnych zmianach zamieszczone będą na stronie www.centrumszachowe.pl). 

 Dodatkowe informacje: FM Paweł Dudziński, pawel-dudzinski@tlen.pl, tel. kom. 698 205 280. 

 

HARMONOGRAM KURSU NA INSTRUKTORA SZACHOWEGO PZSZACH ONLINE (podział na części szachową 

i pedagogiczną może jeszcze ulec zmianie) 

I WEEKEND 16-18.09 

Piątek 16 września 

18.15 – 20.30 – część szachowa 

Sobota 17 września 

9.00-13.30 (z przerwą kawową) – część szachowa 

Niedziela 18 września 

9.00-13.30 (z przerwą kawową) – część szachowa i metodyczna 

 

II WEEKEND 23-25.09 

Piątek 23 września 

18.15 – 20.30 – część metodyczna 

Sobota 24 września 

9.00-12.00 – część pedagogiczna 

12.30-13.45 – część pedagogiczna 

Niedziela 25 września 

9.00-13.30 (z przerwą kawową) – część pedagogiczna i metodyczna 

 

III WEEKEND 30.09-02.10 

Piątek 30 września 

18.15 – 20.30 – część metodyczna 

Sobota 1 października 

9.00-13.30 (z przerwą kawową) – część metodyczna 

Niedziela 2 października 

9.00-11.30 – część metodyczna 

11.45-14.00 (z przerwą kawową) część metodyczna i egzamin końcowy 


