
Polski Związek Tenisa Stołowego  

w Warszawie 

Na podstawie  

o decyzji Zarządu PZTS (uchwała nr 5/Z/2009 z dnia 19.02.2009, uchwała nr 11/Z/2009 

z dnia 05.03.2009) 

o Zarządzenia nr 35 Ministra Sportu i Turystki nr z dnia 27 listopada 2008 roku w 

sprawie wprowadzania zasad programowych powierzania polskim związkom 

sportowym i innym podmiotom przygotowań olimpijskich oraz przygotowań do 

udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym kadry narodowej w 

dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich na rok 2009 

ogłasza konkurs na stanowisko  

Trenera Kadry Narodowej Seniorek 

 

 

 

Informacja o stanowisku 

Nazwa  

stanowiska 

Trener Kadry Narodowej Seniorek 

Raportowanie Dyrektor Sportowy PZTS 

Czas pracy Stanowisko Trenera Kadry Narodowej Seniorek jest oferowane na okres do 
10.2012 z możliwością przedłużenia. Czas pracy trenera jest nienormowany.  

Wynagrodzenie  Do negocjacji na podstawie Zarządzenia nr 35 Ministra Sportu i Turystyki z 
dnia 27.11.2008 

Główne cele Trener Kadry Narodowej Seniorów realizuje wyznaczone szkoleniowe cele 
strategiczne PZTS. W szczególności  prowadzi program przygotowań do Igrzysk 
Olimpijskich 2012. Ściśle współpracuje z Dyrektorem Sportowym PZTS. 

Obszary działania  Trener Kadry Narodowej powinien być zdolny do efektywnego współdziałania 
ze środowiskiem tenisa stołowego a w szczególności z: Prezesem, Zarządem i 
Dyrektorem Sportowym PZTS, Dyrektorem Biura PZTS, Trenerami Ośrodków 
Szkolenia, Radą Trenerów, członkami Kadry Narodowej,  

Inne Aktualnie, w oparciu o wyniki sportowe,  PZTS ma ograniczony budżet na 
szkolenie, w tym na przygotowania do IO. Trener Kadry Narodowej powinien 
kreatywnie i innowacyjnie wyznaczać i osiągać rezultaty przy ograniczonych 
zasobach. 

 



 

Wymagania 

I. Doświadczenie i kwalifikacje 

Posiadanie: 
o Doświadczenia trenerskiego  

co najmniej 5-cio letni staż pracy szkoleniowej w tenisie stołowym. 

Preferowane doświadczenie na poziomie Kadr Narodowych 

o Uprawnień trenerskich tenisa stołowego 
co najmniej tytuł trenera drugiej klasy 

o Wyższego wykształcenia  
 

II. Wiedza i umiejętności 

o Znajomość języka obcego (preferowany język angielski) 
o Znajomość funkcjonowania PZTS i Ministerstwa Sportu i Turystyki 
o Znajomość obsługi komputera  (pakiet aplikacji biurowych i internetowych)  
o Prawo jazdy (dodatkowy atut)  

 

III. Inne  

o Sporządzoną na piśmie  koncepcję organizacyjno-szkoleniową działania trenera Kadry 
Narodowej Seniorek.  

o Pasja i silna motywacja do osiągania sukcesów w oparciu o limitowane zasoby 
o Kreatywność 
o Umiejętność rozwiązywania konfliktów 
o Dyspozycyjność 
o Umiejętność kierowania zespołem ludzkim 
 
 

Zawartość oferty konkursowej 

1. List motywacyjny. 
2. Curriculum vitae wraz ze zdjęciem.  
3. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (kopia dyplomu ukończenia studiów, 

studiów trenerskich)   
4. Kopie innych dokumentów świadczących kwalifikacjach (np. studia podyplomowe, kursy, 

szkolenia, odbyte staże itp.). 
5. Aktualne świadectwo zdrowia potwierdzającego zdolność do pracy na stanowisku trenera. 
6. Sporządzoną na piśmie  koncepcję organizacyjno-szkoleniową działania trenera Reprezentacji 

Polski Seniorek. Koncepcja powinna zawierać propozycję wieloletniego programu szkolenia, 
w tym projekt przygotowań i założenia do startu w IO w Londynie 2012. 

7. Zobowiązanie do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
8. Inne dokumenty według uznania kandydata 

9. Numer telefonu i adres e-mail. 
 

 
 



 

Postępowanie konkursowe 

1. Postępowanie konkursowe przeprowadzane jest przez Komisję  Konkursową składającą się 
z 5 osób i powołaną przez Zarząd PZTS.  

2. Komisja Konkursowa rozpoczyna postępowanie konkursowe od sprawdzenia czy oferty 
zostały złożone w terminie i czy zawierają wszystkie dokumenty  wskazane w ogłoszeniu o 
konkursie oraz, czy z dokumentów tych wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane  
w ogłoszeniu. 

3. Oferty złożone przed ogłoszeniem konkursu jak również oferty złożone po terminie 
określonym w ogłoszeniu,  a także oferty kandydatów,  którzy  nie spełniają wymagań  
podlegają odrzuceniu. 

4. Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone będą powiadomieni w formie pisemnej o 
przyczynie nieprzyjęcia  ich kandydatur.  

5. Komisja Konkursowa dokonuje wstępnej oceny kandydatów na podstawie przyjętych ofert. 
Wstępna ocena kandydatów polega na analizie złożonych dokumentów, której celem jest 
porównanie danych zawartych w złożonych dokumentach z wymaganiami określonymi w 
ogłoszeniu o konkursie. 

6. Kolejnym etapem procedury konkursowej będzie rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona  
z kandydatami wyłonionymi w trakcie wstępnej oceny. Kandydaci zostaną powiadomieni o 
terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej nie później niż  3 dni przed wyznaczonym 
terminem. 

7.  Zawiadomienie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej powinno być dostarczone  nie później niż 
3 dni przed wyznaczonym terminem.  
Niestawienie się w wyznaczonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną jest 
równoznaczne z rezygnacją kandydata z udziału w konkursie. 

8. Ostateczny wybór  kandydata dokonywany jest przez Zarząd PZTS 
9. Dokumenty złożone przez kandydata, który zostanie wyłoniony w postępowaniu 

konkursowym zostaną dołączone do jego akt osobowych, natomiast dokumenty pozostałych 
kandydatów, przechowywane będą łącznie z całą dokumentacją konkursową. 

10. Zarząd PZTS może unieważnić konkurs nie podając przyczyny tej decyzji. 

 
IV.  Sposób składania ofert 

1. Oferty konkursowe zawierające wymagane dokumenty powinny być doręczone osobiście lub 
listownie do dnia  20 maja 2009 roku do siedziby związku: 

Polski Związek Tenisa Stołowego 
ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa 

Z dopiskiem: Konkurs: Trener Reprezentacji Polski Seniorów 
 

2. Zgłoszenia wysyłane drogą elektroniczną i faksem nie będą rozpatrywane.  
3. Odrzuconych ofert konkursowych PZTS nie zwraca , chyba że na wyraźne życzenie 

zainteresowanego. 

 
 
 


