
                                                 OGŁOSZENIE                                              
 
Polski Związek Kajakowy uprzejmie informuje, że na podstawie decyzji Zarządu Polskiego 
Związku Kajakowego z dnia 19.12.2012 roku niniejszym zostaje ogłoszony konkurs na 
objęcie stanowisk trenerów kadry seniorów i juniorów według poniższej specyfikacji:  
 
kajakarstwo klasyczne /sprint/  
 
-trenera głównego kadry olimpijskiej i narodowej mężczyzn 1000 metrów 
-trenera głównego kadry olimpijskiej i narodowej mężczyzn   200 metrów  
-trenera głównego kadry olimpijskiej i narodowej kanadyjkarzy  
 
-trenera kadry narodowej juniorów kajakarzy mężczyzn  
-trenera kadry narodowej juniorów kobiet  
-trenera kadry narodowej juniorów kanadyjkarzy 
 
kajakarstwo slalomowe  
 
-trenera głównego kadry olimpijskiej i narodowej kobiet i mężczyzn  
-trenera kadry narodowej juniorów kobiet i  mężczyzn 
 
Kandydat ubiegający się o stanowisko trenera winien spełniać następujące wymagania:  
 
-wyższe wykształcenie  
-kwalifikacje trenera kajakarstwa minimum II klasy  
-minimum 5 -letni staż pracy szkoleniowej w charakterze trenera  
-dobry stan zdrowia  
-dobra znajomość obsługi programów komputerowych obowiązujących  
  w procesie szkoleniowym  
-dyspozycyjność  
-umiejętność pracy w zespole  
 
Kandydat winien przedstawić następujące dokumenty i oświadczenia:  
 
- kopia dowodu osobistego lub paszportu  
- kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i klasę trenerską  
- dokument potwierdzający staż i charakter wykonywanej pracy  
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje 
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych /lekarz medycyny pracy/  
-oświadczenie o następującej treści: 
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych 
/Dz.U.nr133,poz.833/”  
 
oraz przedstawić w formie elektronicznej lub papierowej: 
 
-projekt /koncepcję/ pracy na danym stanowisku /na okres czteroletni/ wraz z uzasadnieniem 
który powinien zawierać między innymi:  
 
Wstępny program szkoleniowy na przyszłe czterolecie: 
Zasady naboru i funkcjonowania szkolenia centralnego, system indywidualnego 
przygotowania, czasookres szkolenia centralnego, system konsultacji i kontroli, ilość 
przewidywanych startów kontrolnych w poszczególnych sezonach, ilość i zakres badań 
specjalistycznych oraz medycznych, zależności pomiędzy grupami ; seniorów, młodzieżową, 



juniorów. System kwalifikacji do kadry narodowej, Sposób wyłaniana reprezentacji na 
Mistrzostwa Świata i Igrzyska Olimpijskie 
 
W podstawowym zakresie obowiązków wybranych trenerów będzie:  
 
-przygotowanie ramowych i indywidualnych planów szkoleniowych w cyklach rocznych         
i czteroletnich /olimpijskich/zgodnych z oczekiwaniami wynikowymi PZKaj.  
 
-współpraca z trenerami klubowymi i szkół mistrzostwa sportowego /planowanie, 
opiniowanie, kontrola/. -prowadzenie dokumentacji szkoleniowej  
 
-składanie okresowych sprawozdań zgodnie z wymogami PZKaj. przestrzeganie ustalonych 
przez PZKaj. zasad kwalifikacji do startów w reprezentacji  
 
Umowy z trenerami głównymi kadry olimpijskiej i nar odowej podpisana zostanie na 
cztery lata. Po dwóch latach pracy nastąpi weryfikacja pracy i ocena wyników kadry 
olimpijskiej  i narodowej .  
 
Termin składania ofert wraz z CV oraz projektem-koncepcją pracy szkoleniowej z daną grupą 
upływa z dniem 30.01.2013r.  
 
Prosimy o składanie ofert w zapieczętowanych kopertach osobiście lub listem poleconym na 
adres: 
 
Polski Związek Kajakowy, ul. E. Ciołka 17, 01-445 Warszawa z dopiskiem: Konkurs na 
Trenera Głównego kadry olimpijskiej i narodowej  
 
Zarząd Polskiego Związku Kajakowego zastrzega sobie prawo do unieważnienia 
powyższego konkursu bez podania przyczyny. 


