Warszawa, dnia 20 grudnia 2021 r.
KONKURS
NA STANOWISKO DYREKTORA SPORTOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY
Na podstawie uchwały Zarządu Polskiego Związku Rugby (dalej: PZR) z dnia 14.12.2021 r., PZR
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Sportowego PZR. Warunki konkursu stanowią treść
niniejszego ogłoszenia.
I.

Podstawowe cele:

1. Stworzenie i realizacja zatwierdzonego przez Zarząd PZR wieloletniego strategicznego kierunku
rozwoju rugby w Polsce oraz zarządzanie programami rozwoju rugby w kraju.
2. Zarządzanie zespołem współpracowników odpowiedzialnych za obszary strategiczne dla rozwoju
rugby w Polsce:
a)
b)
c)
d)
e)

Kadr narodowych - sztaby trenerskie,
Rozgrywek - Komisarz i podkomisarze rozgrywek,
Upowszechniania - Krajowego Oficera Rozwoju, Koordynatora Programu Rugby TAG,
Edukacji i szkolenia - Koordynatora wyszkolenia,
Kolegium sędziów.

3. Realizacja strategicznych planów rozwoju World Rugby oraz Rugby Europe na terenie Polski.
4. Uaktualnienie programu rozwoju obszarów strategicznych we współpracy z koordynatorami
wskazanymi w punkcie 2 powyżej.
5. Rozwój i zarządzanie komercyjnymi projektami rugby we współpracy z działami marketingu,
finansów oraz administracji PZR.
6. Cykliczna ewaluacja i raportowanie Zarządowi PZR postępu w realizacji celów strategicznych
PZR.
II.

Wymagania obligatoryjne (konieczne):

1. Wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie trenerskie, menedżerskie lub zarządzania);
2. Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym;
3. Wieloletnie (min. 2) doświadczenie w pracy na stanowisku zarządczym (preferowane w sporcie);
4. Wykształcenie w obszarze zarządzania organizacją lub pokrewne, bądź ekwiwalent w postaci
doświadczenia, edukacji i certyfikacji;
5. Umiejętności zarządzania projektami, zdolności analityczne, planowania, ewaluacji oraz
priorytetyzacji projektu;
6. Doświadczenie pracy w środowisku o ograniczonym budżecie;
7. Zdolność do pracy zarówno w zespole jak i w relacji managerskiej;

8. Gotowość do elastyczności wobec godzin pracy, włączając weekendy oraz podróże służbowe
(krajowe i zagraniczne);
9. Znajomość strategicznych programów rozwoju World Rugby oraz Rugby Europe;
10. Dobry stan zdrowia, brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na ww. stanowisku.
III.

Wymagania fakultatywne (pożądane):

1. Udokumentowane doświadczenie w pracy trenerskiej na wysokim poziomie szkoleniowym;
2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
3. Doświadczenie w pracy przy programach z funduszy unijnych, w szczególności programu
Erasmus+.
IV.

Warunki zatrudnienia:

1. Praca w oparciu o umowę o pracę, umowy zlecenie lub kontaktu menedżerskiego (umowy
świadczenia usług);
2. Stanowisko Dyrektora Sportowego obejmowane jest na czas określony (4 lata).
V.

Przebieg i warunki konkursu:

1. Konkurs będzie przebiegać w dwóch etapach. Pierwszym etapem będzie ocena przez Komisję
Konkursową PZR, powołaną przez Zarząd PZR przy udziale przedstawiciela Ministerstwa Sportu i
Turystyki, przesłanych ofert kandydatów. Drugim etapem będzie rozmowa indywidualna z
wybranymi kandydatami.
2. Oferta składana przez kandydatów na stanowisko Dyrektora Sportowego PZR musi zawierać
następujące dokumenty:
a) własnoręcznie podpisane CV wraz z listem motywacyjnym;
b) uzupełniony kwestionariusz osobowy według załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
c) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu (w
szczególności: wykształcenie oraz doświadczenie);
d) pisemny projekt wieloletniej koncepcji pracy na stanowisku Dyrektora Sportowego PZR;
e) ewentualnie inne dokumenty lub certyfikaty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje.
3. Oferty oraz załączniki mogą być składane w językach: polskim lub angielskim.
4. Oferty wraz z załącznikami należy złożyć:
a) elektronicznie na adres mailowy: janandrzejkozlowski@gmail.com i k.czajka@pzrugby.pl
(oferta obowiązkowo musi zostać wysłana na dwa wskazane adresy mailowe, a oferty
wysłane wyłącznie na jeden ze wskazanych adresów mailowych nie będą
rozpatrywane), lub
b) listem poleconym (w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko
Dyrektora Sportowego Polskiego Związku Rugby – NIE OTWIERAĆ”) na adres siedziby

PZR: 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 34; lub
c) osobiście w siedzibie PZR (w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko
Dyrektora Sportowego Polskiego Związku Rugby – NIE OTWIERAĆ”).
5. Oferty muszą wpłynąć lub zostać złożone do dnia 31 stycznia 2022 r. do godziny 12:00
(decyduje data wpływu dokumentów a nie nadania korespondencji).
6. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
7. Prawidłowe zgłoszenia uczestników zostaną ocenione przez Komisję Konkursową PZR, która
przedstawi swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem do ostatecznego zatwierdzenia przez Zarząd
PZR. Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze
konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu.
8. Komisja Konkursowa PZR w przypadku braku odpowiednich kandydatów może wnioskować do
Zarządu PZR o unieważnienie konkursu.
9. Przy ocenie kandydatów w postępowaniu konkursowym, Komisja Konkursowa PZR weźmie pod
uwagę w szczególności:
a)

jakość przedłożonej koncepcji pracy na stanowisku Dyrektora Sportowego PZR;

b)

potwierdzony przebieg pracy;

c)

wykształcenie oraz znajomość wskazanych w ogłoszeniu przepisów;

d)

znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Dyrektora Sportowego (w tym
znajomości programów rozwoju rugby);

e)

cechy interpersonalne kandydata.

10. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – 15.02.2022 r. Komisja Konkursowa PZR
zastrzega prawo do przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
11. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie. Ponadto ostateczne wyniki
konkursu Zarząd PZR ogłosi na oficjalnej stronie internetowej PZR (www.pzrugby.pl).
12. PZR zastrzega na swoją rzecz prawo do odwołania konkursu w każdym czasie bez podania
przyczyn.

- W imieniu Zarządu Polskiego Związku Rugby -

_________________________
Dariusz Olszewski
Prezes Zarządu

