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Warszawa 13.12.2022 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO TRENERA GŁÓWNEGO KADRY 

NARODOWEJ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ MĘŻCZYZN 

1. Organizator konkursu: Polski Związek Gimnastyczny ul. Ratuszowa 11, 03-450 

Warszawa, wpisany do rejestru stowarzyszeń pod nr KRS 0000026551,

REGON 00086639500000, NIP 5261663274

2. Stanowisko: Trener Kadry Narodowej sekcji GSM

3. Termin rozpoczęcia pracy: 01 stycznia 2023

4. Wymogi formalne:
- odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich bądź studiów drugiego 

stopnia,

- udokumentowanie dotychczasowej pracy w zawodzie trenera (min. 5 lat),
- aktualna licencja trenerska oraz dyplom trenera kl. II (lub wyższej) gimnastyki 

sportowej,

- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikacyjnym.

5. Wymagane dokumenty:
- podanie ze wskazaniem stanowiska, o które ubiega się kandydat,
- list motywacyjny wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu oraz 

przedstawieniem koncepcji pracy na wybranym stanowisku na lata 2023-2024,
- życiorys wraz z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej związanej 

ze stażem trenerskim oraz najważniejsze osiągnięcia w pracy trenera,

- przedstawienie koncepcji współpracy z trenerami klubowymi zawodników KN,

- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
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6. Zasady przeprowadzenia konkursu:
- niniejszy konkurs zostanie rozstrzygnięty na podstawie przepisów kodeksu

cywilnego, innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ze

szczególnym uwzględnieniem ustawy o sporcie, a także wewnętrznymi

przepisami Polskiego Związku Gimnastycznego,

- zgłoszenie konkursowe wraz z dokumentami, o których mowa w punkcie 4 i 5

należy przesłać w formie elektronicznej na adres email kontakt@pzg.pl lub

dostarczyć za pośrednictwem operatora pocztowego / osobiście w zaklejonej

kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Trenera KN GSM PZG”,

- ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 22 grudnia 2022 godz. 12:00,
- komisja konkursowa rozpatrzy nadesłane oferty – wybrane wraz

z uzasadnieniem przedstawi do rozpatrzenia przez Zarząd PZG,

- komisja konkursowa przed ogłoszeniem wyników konkursu może zaprosić

wytypowanych kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne,

- komisja konkursowa, w przypadku braku odpowiednich kandydatów, może

wnioskować do Zarządu PZG o unieważnienie konkursu,

- posiedzenie komisji konkursowej zaplanowane jest na 22 grudnia 2022 r.

na godz. 14.00,

- rozstrzygnięcie konkursu planowane jest nie później niż  31 grudnia 2022 r.,
- Polski Związek Gimnastyczny zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub

odwołania niniejszego konkursu bez podania przyczyny.




