
Konkurs na stanowisko  
 – dyrektora sportowego PZTW 
Polski Związek Towarzystw Wioślarskich z siedzibą w Warszawie (00-336), ul. Kopernika 30, ogłasza 
konkurs na stanowisko Dyrektora Sportowego PZTW. 

 

Warunki zatrudnienia:  

Zatrudnienie w formie umowy o pracę. 

Wymogi formalne: 

1. Wykształcenie – wyższe, preferowane wykształcenie trenerskie ze specjalizacją z wioślarstwa 
lub menedżerskie w zakresie kultury fizycznej lub zarządzania; 

2. Doświadczenie zawodowe – staż pracy w dyscyplinie wioślarstwo lub na stanowisku 
kierowniczym związanym z zarządzaniem w sporcie  - minimum 5 lat; 

3. Znajomość dyscypliny oraz  przepisów sportowych w wioślarstwie; 

4. Umiejętność planowania i prowadzenia procesu szkolenia w wioślarstwie, w tym prowadzenia 
dokumentacji dotyczącej organizacji szkolenia; 

5. Znajomość ustawy o sporcie oraz innych aktów prawnych dotyczących kultury fizycznej i sportu 
oraz przepisów i procedur związanych z planowaniem i rozliczaniem umów zawartych z 
Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu; 

6. Znajomość przynajmniej jednego języka obcego (preferowany j. angielski); 

7. Znajomość obsługi komputera i programów komputerowych: Excel, Word; PowerPoint 

8. Dyspozycyjność, w tym również gotowość do częstych wyjazdów służbowych (krajowych i 
zagranicznych); 

9. Prawo jazdy kat. B; 

10. Dobry stan zdrowia, brak przeciwskazań lekarskich do pracy na ww. stanowisku; 

Główne obowiązki: 

1. Realizacja programów szkolenia prowadzonych przez Związek; 

2. Koordynacja pracy Pionu szkolenia; 

3. Koordynacja i nadzór nad procesem szkolenia i doszkalania kadry trenerskiej; 

4. Przygotowywanie niezbędnych do realizacji zadań regulaminów i zarządzeń; 

5. Prowadzenie bieżącej dokumentacji procesu szkoleniowego; 



Wymagane dokumenty: 

1. CV; 

2. List motywacyjny; 

3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane uprawnienia trenerskie; 

4. Oświadczenie lub kopie innych dokumentów potwierdzające staż i charakter wykonywanej 
pracy oraz uzyskane kwalifikacje zawodowe istotne w pracy Dyrektora Sportowego (studia 
podyplomowe, kursy, itp.); 

5. Potwierdzony przebieg pracy zawodowej z wyszczególnionymi osiągnięciami trenerskimi lub 
menedżerskimi; 

6. Pisemny projekt – koncepcja pracy na stanowisku wraz z wstępnym planem wieloletniego 
programu organizacji pracy Pionu Sportowego Związku na okres co najmniej czteroletni. 
Program powinien uwzględniać proces szkolenia i jego organizacji, w tym Szkół Mistrzostwa 
Sportowego i kadr narodowych; 

7. Pisemne oświadczenie o niekaralności; 

8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 
rekrutacji. 

Procedura i przebieg konkursu:  

1. Komisja konkursowa rozpatrzy nadesłane oferty i przedstawi wybrane kandydatury na 
stanowisko dyrektora sportowego wraz z uzasadnieniem do rozpatrzenia przez Zarząd PZTW; 

2. Komisja konkursowa oraz Zarząd PZTW może zaprosić wytypowanych kandydatów na 
indywidualne rozmowy kwalifikacyjne; 

3. Komisja konkursowa, w przypadku braku odpowiednich kandydatów, może wnioskować o 
unieważnienie konkursu; 

4. Ostateczne wyniki konkursu ogłosi PZTW; 

5. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest nie później niż dnia 29.10.2021 r.; 

6. PZTW zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie 
jego postępowania; 

Termin i miejsce składania ofert oraz dokumentów: 

1. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć lub nadesłać w zaklejonej kopercie 
z dopiskiem “Konkurs na Dyrektora Sportowego” w terminie dnia 26.10.2021 do godz. 16:00 na 
adres: Polski Związek Towarzystw Wioślarskich, ul. Kopernika 30, 00-336 Warszawa (decyduje 
data wpływu wniosku do biura Związku). 

2. Nie będą ̨ rozpatrywane oferty składane przez pełnomocników w imieniu zainteresowanych 
osób oraz złożone po ww. terminie. 
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