
KONKURS NA TRENERA GŁÓWNEGO KADRY NARODOWEJ JUNIORÓW 
MŁODSZYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTÓW SANECZKOWYCH 

 
 
 
Dot.: Ogłoszenia konkursu na stanowisko TRENERA GŁÓWNEGO KADRY NARODOWEJ JUNIORÓW 
MŁODSZYCH W SANECZKARSTWIE NA TORACH LODOWYCH SZTUCZNIE MROZONYCH PZSSan 
 
Polski Związek Sportów Saneczkowych  z siedzibą w Warszawie, ul. Łazienkowska 6a, lokal nr 33, 00-
449 Warszawa, KRS 0000010280, NIP 118-02-89-125  (dalej jako „PZSSan”), w imieniu którego działają 
Jan Błoński – p.o. Prezesa Zarządu i Janusz Tatera – Sekretarz Generalny PZSSan, niniejszym ogłasza 
konkurs na stanowisko trenera głównego kadry narodowej kobiet.  
 

1) Główne zadania i obowiązki:  
 

Cel główny:  
 

a. Awans do IV  Zimowych Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w 2024 roku w 
PyeongChang (Republika Korei)  

 
Cele pośrednie: 
 

b.  przygotowanie reprezentacji Polski do startu w Pucharach Świata na torach lodowych 
sztucznie mrożonych poczynając od sezonu startowego 2021/22;  

 
c. realizacja przygotowań i udział w rywalizacji międzynarodowej w 202I/22 roku; 

 
d. aktywne uczestnictwo we współpracy z Trenerem Głównym kadry narodowej  w 

tworzeniu przepisów i regulacji wspomagających rozwój polskiego saneczkarstwa oraz 
w kwestii kształcenia i dokształcania trenerów.  

 
e. aktywny udział w realizacji jednolitej koncepcji szkolenia centralnego w pionie 

juniorów i juniorów młodszych i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu;   
 

f. analiza i ocena aktualnych predyspozycji fizycznych i umiejętności zawodniczek i 
zawodników planowanych do szkolenia centralnego (skauting);  

 
g. całoroczny monitoring młodych, perspektywicznych zawodniczek i zawodników 

stanowiących bezpośrednie zaplecze reprezentacji Polski Juniorów i w przyszłości 
Seniorów;  

 
h. wiodąca rola w planowaniu i realizacji szkolenia oraz udziału w rywalizacji 

międzynarodowej;  
 

2) Wymagania konieczne:  
 

a. wykształcenie wyższe (opcjonalnie średnie); 
b. licencja trenerska lub instruktorska  
c. minimum pięcioletni  staż pracy szkoleniowej w sportach saneczkowych; 
d. znajomość języka angielskiego, niemieckiego w stopniu do porozumienia; 

 



3) Wymagane dokumenty oraz opracowania i oświadczenia (na piśmie):  
 

a. CV  
b. list motywacyjny;  
c. zaświadczenie o niekaralności 
d. kopia dowodu osobistego lub paszportu;  
e. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia trenerskie wraz z 

ważną licencją;  
f. przebieg i osiągnięcia w pracy trenerskiej;  
g. koncepcja zespołu szkoleniowego (trenerzy współpracujący, opieka medyczna i inne 

osoby      niezbędne do realizacji zadań) - podanie personaliów kadry szkoleniowej;  
h. projekt programu szkolenia do ZMIO 2024;  
i. zasady rekrutacji zawodników, koncepcja składu kadry zawodniczej  
j. przykładowy roczny oraz perspektywiczny plan pracy; 
k. dorobek w pracy z młodzieżą 
l. plan finansowego zabezpieczenia szkolenia oraz udziału w zawodach;  
m. zobowiązanie do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;  
n. oświadczenie o braku przeciwskazań, w tym również zdrowotnych, do objęcia 

stanowiska trenera głównego kadry narodowej juniorów młodszych; 
o. posiadanie prawa jazdy kat. B i badań psychologicznych kierowcy; 
p. koncepcja współpracy z trenerami klubowymi oraz kadr wojewódzkich;  
q. propozycja innowacyjności procesu szkolenia sportowego; 

 
 
5) Termin i miejsce składania ofert oraz dokumentów:  
 
a) dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną (e-mailem) do dnia 10 października 2020 r. 
włącznie na adres mailowy: biuro@pzssan.pl -decyduje data i godzina wpłynięcia oferty);  
b) wszystkie niezbędne dokumenty muszą być załączone do maila. „KONKURS NA TRENERA 
GŁÓWNEGO KADRY NARODOWEJ JUNIORÓW MŁODSZYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTÓW 
SANECZKOWYCH”;  
c) nie będą rozpatrywane oferty składane przez pełnomocników w imieniu zainteresowanych 
trenerów, złożone przed lub po terminie wymienionym w pkt. 4  lub niekompletne.  
 
6) Procedura i przebieg konkursu:  
 
a) komisja konkursowa powołana przez Zarząd PZSSan rozpatrzy nadesłane zgłoszenia oraz 
przedstawi swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem do ostatecznego zatwierdzenia Zarządowi 
PZSSan do 31 października 2020 r.;  
b) komisja konkursowa, w przypadku braku odpowiednich kandydatów może wnioskować do 
Zarządu o unieważnienie konkursu;  
c) ostateczne wyniki konkursu Zarząd PZSSan ogłosi na oficjalnej stronie internetowej 
www.pzssan.pl  

 
W imieniu Zarządu PZSSan  

 
                Jan Błoński 
                p.o.  Prezesa PZSSan 


