
Polski Związek Kajakowy 
 z siedzibą w Warszawie, przy ul Erazma Ciołka 17 

na podstawie decyzji Zarządu Związku 
 

ogłasza konkurs na stanowisko 
 

DYREKTORA SPORTOWEGO 
Polskiego Związku Kajakowego 

 
 
Kandydaci ubiegający się o wymienione stanowisko, winni spełniać następujące 
wymagania: 
 
- wykształcenie wyższe; 
- kwalifikacja trenera kajakarstwa, minimum I klasy; 
- minimum 5-letni staż pracy szkoleniowej w kajakarstwie; 
- praktyczna znajomość dyscypliny i przepisów sportowych w kajakarstwie; 
- znajomość przepisów i procedur związanych z planowaniem i rozliczaniem zadań 
realizowanych na zlecenie MSiT; 
- znajomość prowadzenia dokumentacji w zakresie organizacji szkolenia; 
- dobry stan zdrowia; 
- dobra znajomość obsługi programów komputerowych, obowiązujących w procesie 
organizacji szkolenia; 
- znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w 
zakresie zawodowym (preferowany j. angielski); 
- dyspozycyjność; 
- prawo jazdy, minimum Kat. ”B”; 
- umiejętność pracy w zespole; 
- brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 
 
Kandydaci winni przedstawić następujące dokumenty i oświadczenia: 
 
- kopię dowodu osobistego, lub paszportu; 
- kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i klasę trenerską; 
- dokument potwierdzający staż i charakter wykonywanej pracy wraz z osiągnięciami w pracy 
trenerskiej; 
- inne dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe, istotne w pracy trenera; 
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych / lekarz medycyny pracy; 
- pisemne zobowiązanie do ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 
- oświadczenie o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo 
skarbowe; 
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;  
- oświadczenie następującej treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz.U.nr 133, poz.833/”. 
 
oraz przedstawić: 
 
- pisemny projekt / koncepcję pracy na stanowisku wraz z uzasadnieniem, który powinien 
zawierać między innymi wstępny projekt wieloletniego programu organizacji pracy pionu 



szkolenia na okres co najmniej czteroletni z uwzględnieniem dyscyplin olimpijskich i 
nieolimpijskich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: zasady naboru do szkolenia 
centralnego, system konsultacji i kontroli szkolenia, badania wydolnościowe oraz medyczne, 
priorytety zadań szkoleniowych i ich korelacja w zależności od wieku zawodników (seniorzy, 
juniorzy, młodzicy, dzieci), system kwalifikacji do kadry narodowej i do reprezentacji 
narodowej na mistrzostwa świata, Europy i igrzyska olimpijskie. Projekt powinien uwzględnić 
również problematykę szkolenia grupowego (ośrodki szkoleniowe, szkoły mistrzostwa 
sportowego) i ich miejsce w strukturze PZKaj ponadto problematykę związaną ze szkoleniem i 
doszkalaniem kadr trenerskich.  
 
W podstawowym zakresie obowiązków będzie: 
- przestrzeganie ustalonych przez PZKaj. zasad organizacji szkolenia, kwalifikacji do kadry i 
reprezentacji narodowej oraz przepisów i regulaminów PZKaj; 
- nadzór nad przygotowaniem i realizacją ramowych, indywidualnych i grupowych planów 
szkoleniowych w cyklach rocznych i czteroletnich (w olimpiadzie), zgodnych z oczekiwaniami 
PZKaj i MSiT; 
- współpraca z trenerami kadry narodowej i trenerami klubowymi oraz szkół mistrzostwa 
sportowego w zakresie planowania, opiniowania i kontroli; 
- prowadzenie dokumentacji szkoleniowej w systemie elektronicznym i papierowym; 
- składanie okresowych sprawozdań zgodnie z wymogami PZKaj; 
- współpraca w zakresie opracowywania ofert programowych i sprawozdań do MSiT. 
 
Umowa o pracę podpisana zostanie na cztery lata. Po dwóch latach pracy nastąpi 
weryfikacja pracy i ocena kwalifikacji. 
 
Termin składania ofert wraz z CV oraz projektem – koncepcją pracy szkoleniowej upływa z 
dniem 16 października 2015 r. 
 
Prosimy o składanie ofert w zapieczętowanych kopertach osobiście, lub listem poleconym na 
adres: 
 
Polski Związek Kajakowy, ul Erazma Ciołka 17, 01-445 Warszawa z dopiskiem: 
Konkurs na Dyrektora Sportowego Polskiego Związku Kajakowego 
 
Zarząd Polskiego Związku Kajakowego zastrzega sobie prawo unieważnienia powyższego 
konkursu, bez podania przyczyny. 
 
 
 
 Prezes Zarządu PZKaj 
  Józef Bejnarowicz 


