
 

OGŁOSZENIE  
Zarząd Polskiego Związku Judo  
ogłasza konkurs na stanowisko  

Dyrektora Sportowego PZ Judo 

 

Zadania główne:  
- koordynowanie realizacji programu rozwoju polskiego judo  
- koordynowanie pracy Działu Szkolenia  
- koordynowanie szkolenia kadr narodowych we wszystkich kategoriach 

wiekowych, w szczególności przygotowań do Igrzysk Olimpijskich 2024 

 
Forma zatrudnienia:  
- kontrakt (umowa cywilno – prawna) 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać łącznie następujące 

wymogi :  
1. wykształcenie wyższe w zakresie kultury fizycznej i sportu  
2. pierwsza klasa trenerska lub klasa mistrzowska (w judo)  
3. doświadczenie w pracy trenerskiej minimum 10 lat  
4. udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym minimum 5 lat 

(preferowane na poziomie dużego klubu lub związku sportowego) 

5. znajomość języka angielskiego ( w stopniu komunikatywnym)  
6. umiejętność obsługi komputera (programów Word, Excel)  
7. praktyczna znajomość zasad i przepisów dotyczących realizacji i 

rozliczenia dotacji budżetowych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu oraz dotacji jednostek samorządowych w zakresie 

sportu  
8. praktyczna umiejętność planowania i koordynowania akcji szkoleniowych, 

zgrupowań, startów w zawodach międzynarodowych (w tym rangi 

mistrzowskiej)  
9. dobry stan zdrowia. 

 

Preferencje dodatkowe:  
- studia podyplomowe lub kursy z zakresu organizacji i zarządzania sportem 

 

Dokumenty wymagane od kandydatów: 

 

Część A (bez imienia, nazwiska i podpisu kandydata, oznaczona hasłem w 

oddzielnej kopercie)  
1. Koncepcja (strategia) rozwoju polskiego judo w latach 2022 – 2024 ( w tym 

przygotowań olimpijskich do Igrzysk Paryż 2024)  
2. Koncepcja organizacji Działu Szkolenia PZ Judo 



 
 
 

 

Część B 
 

1. Wniosek – pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu wraz z 

motywacją objęcia stanowiska Dyrektora sportowego PZ Judo 

2. Życiorys ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowej kariery zawodowej 

(pracy na stanowisku kierowniczym, posiadanego doświadczenia)  
3. Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis)  
4. Dokumenty potwierdzające posiadaną klasę trenerską  
5. Zaświadczenia o dodatkowych kwalifikacjach  
6. Inne dokumenty potwierdzające dorobek zawodowy kandydata  

7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione  

umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne  

8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym  
9. Kopie świadectw pracy z ostatnich 5 lat, w razie gdy stosunek pracy został 

rozwiązany lub wygasł  
10. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby 

konkursu 

11. Oświadczenie o dyspozycji pozwalającej na pełnienie funkcji 

Dyrektora Sportowego 

 

Nie zostanie dopuszczony do konkursu kandydat , nie spełniający 

któregokolwiek z powyższych wymogów. 

 

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (część A i część B) opatrzone 

hasłem, włożone w oddzielnych kopertach do wewnątrz ) podpisanej imieniem i 

nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz adnotacją „Konkurs na stanowisko 

Dyrektora Sportowego PZJudo” w terminie do dnia 10 września 2021 roku do godz. 

15.oo na adres: 
 
Polski Związek Judo 

 

ul. Macedońska 14  

02-761 Warszawa 

 

Uwaga – w przypadku ofert wysłanych pocztą będą brane pod uwagę tylko oferty, 

które wpłyną do biura PZ Judo w określonym wyżej terminie. 

 

Procedura i przebieg konkursu:  

- Komisja konkursowa rozpatrzy nadesłane oferty a następnie wybrana oferta wraz 
z uzasadnieniem przedstawione zostaną do rozpatrzenia przez Zarząd PZ Judo; 
- 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 PZ Judo o unieważnienie konkursu;  

- Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do dn. 15 września 2021 r. 
Polski Związek Judo zastrzega sobie prawo unieważnienia wyników konkursu bez 
podania przyczyn.  
Warszawa, dn. 03 września 2021 r. 


