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Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura  
Polskiego Związku Pływackiego 

 
Polski Związek Pływacki z siedzibą w Warszawie, na podstawie uchwały Zarządu PZP z dnia 16 grudnia 
2016 roku ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Polskiego Związku Pływackiego.  
 
MIEJSCE PRACY 
Biuro Polskiego Związku Pływackiego 
ul. Marymoncka 34 
01-813 Warszawa 
 
ZAKRES ZADAŃ 
 wykonywanie i wdrażanie uchwał Zarządu i Prezydium Zarządu, 
 przedkładanie Zarządowi analiz i wniosków dotyczących funkcjonowania Biura oraz sprawozdań  

z realizacji zadań i wyników finansowych, 
 nadzór nad prawidłowym i terminowym przygotowaniem materiałów dla Komisji Rewizyjnej,   
 podejmowanie decyzji w zakresie posiadanych kompetencji i zgodnie z planem finansowym 

Związku,  
 wytyczanie kierunków i podejmowanie działań mających na celu podnoszenie jakości 

świadczonych usług przez Biuro, 
 ustalanie wewnętrznej organizacji pracy Biura oraz nadzorowanie i koordynowanie bezpośrednio 

pracy Głównego Księgowego, Głównego Trener Szkolenia i Kierownika ds. Administracji, 
 dbanie o właściwą organizację pracy Biura przy zastosowaniu odpowiednich środków prawnych, 

tj. aktów prawnych wewnętrznego użytku (zarządzenia wewnętrzne, regulaminy, instrukcje 
obiegu dokumentów finansowo-księgowych), 

 odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających  
z przepisów prawa regulujących tę materię, 

 przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i o dostępie do informacji niejawnych 
oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych, 

 dokonywanie czynności przewidzianych w przepisach prawa pracy dla kierowników zakładów 
pracy, 

 utrzymywanie kontaktów z parterami w kraju i za granicą. 
 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY 
 wykształcenie: wyższe  
 min. 5-letnie doświadczenie w pracy w ogólnopolskim związku sportowym/ stowarzyszeniu 
 min. 1 rok doświadczenia na stanowisku dyrektora w ogólnopolskim związku sportowym/ 

stowarzyszeniu   
 znajomość przepisów i procedur związanych z planowaniem i rozliczaniem akcji oraz programów 

szkoleniowych realizowanych na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki 
 znajomość aktów prawnych z zakresu kultury fizycznej 
 znajomość pakietu MS Office 
 znajomość języka angielskiego 
 posiadanie kompetencji kierowniczych rozumianych w szczególności jako: planowanie 

strategiczne i operacyjne, podejmowanie decyzji, komunikacja interpersonalna, zarządzanie 
pracownikami, koordynowanie realizacji procesów o wysokim stopniu złożoności, umiejętność 



analizy złożonych procesów oraz dokonywania ich oceny, wypracowywania i prezentacja 
własnego stanowiska 

 terminowość, komunikatywność, rzetelność 
 dyspozycyjność, w tym również gotowość do wyjazdów służbowych (krajowych i zagranicznych) 
 posiadanie obywatelstwa polskiego 
 korzystanie z pełni praw publicznych 
 nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe 
 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE 
 Życiorys/CV i list motywacyjny 
 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 

wykształcenia 
 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego  

w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy 
 Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego 

posiadanie polskiego obywatelstwa 
 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru 
 Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 
 Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe 
 Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy  

na stanowisku kierowniczym 
 
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW 
 Dokumenty należy złożyć do: 31.01.2017r. 
 Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia do Biura PZP 
 Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na Dyrektora Biura 

Polskiego Związku Pływackiego” 
 Miejsce składania dokumentów: 

Polski Związek Pływacki 
ul. Marymoncka 34 
01-813 Warszawa 
 

PROCEDURA I PRZEBIEG KONKURSU 
Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Polskiego Związku Pływackiego  
przy udziale przedstawiciela Ministerstwa Sportu i Turystyki rozpatrzy nadesłane oferty, dokona 
weryfikacji formalnej i wyłoni kandydatury. 
Kandydatki/Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani  
do kolejnego etapu naboru, którym będzie rozmowa kwalifikacyjna, o czym będą powiadomieni 
drogą telefoniczną lub e-mailem.  
Kandydatki/Kandydaci niezakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną o tym poinformowani 
w ten sam sposób. 
Komisja Konkursowa, w przypadku braku odpowiednich kandydatów, może wnioskować do Zarządu 
o unieważnienie konkursu.  
Ostateczne wyniki konkursu Zarząd Polskiego Związku Pływackiego ogłosi  
na oficjalnej stronie internetowej www.polswim.pl. 
 
INNE INFORMACJE 
Zarząd Polskiego Związku Pływackiego zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania 
przyczyny. 


