Polski Związek Bokserski
ogłasza konkurs na stanowisko Trenera Kadry Narodowej PZB
1. Informacje o stanowisku:
1.1. Nazwa: TRENER KADRY NARODOWEJ MŁODZICZEK
1.2. Okres zatrudnienia: od 01.01.2022
1.3. Wynagrodzenie: do uzgodnienia
1.4. Cel strategiczny: realizacja wyznaczonych celów szkoleniowych PZB
2. Wymagania:
2.1. Doświadczenie i kwalifikacje: Udokumentowany, co najmniej 5-letni staż pracy
szkoleniowej w boksie, minimum 1-roczny staż pracy jako trener współpracujący z KN.
2.2. Uprawnienia: Trener II klasy
2.3. Wykształcenie: średnie.
2.4. Inne:
• Sporządzenie pisemnego projektu wieloletniego programu szkolenia;
• Kreatywność i pasja;
• Dyspozycyjność;
• Umiejętność kierowania zespołem ludzkim;
• Znajomość pracy z komputerem (pakiet MS Office: Word, Excel);
• Znajomość języków obcych na poziomie komunikatywnym.
2.5. Dodatkowe atuty:
• nabyte uprawnienia (kursy, gwiazdki AIBA itp.);
• doświadczenie zawodowe;
• prawo jazdy kat. B;
• znajomość języka angielskiego.
3. Zawartość oferty konkursowej:
3.1. List motywacyjny;
3.2. CV wraz ze zdjęciem oraz danymi kontaktowymi: adres, nr telefonu, adres elektroniczny;
3.3. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (kopia świadectwa
ukończonej szkoły średniej, kursów trenerskich, potwierdzenia o odbytych stażach itd.);
3.4. Przedstawienie opracowania systemu szkolenia selekcji do KN;
3.5. Przedstawienie strategii przygotowań do imprez sportowych z podziałem na:
a) graficzny plan szkolenia; b) harmonogram planowanych działań.
4. Dokumenty do uzupełnienia przed zawarciem umowy:
4.1. Zaświadczenie o niekaralności;
4.2. Aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność pracy na stanowisku trenera;
4.3. Zobowiązanie do ustawicznego podnoszenia posiadanych kwalifikacji;
4.4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
4.5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
5. Tryb postępowania konkursowego:
5.1. Postępowanie Konkursowe przeprowadzone będzie w 2 etapach:
5.1.1. I etap – ocena zawartości oferty konkursowej pod względem spełnienia wymagań
formalnych;

5.1.2. II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej przez Zarząd PZB, ocena
kandydata.
6. Sposób składania ofert:
6.1. Oferty konkursowe zawierające wymaganą dokumentację powinny zostać doręczone
osobiście lub listownie w terminie do 15.12.2021 r. (decyduje data wpływu) na adres:
Polski Związek Bokserski
ul. Połczyńska 10
01-378 Warszawa
Z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Trenera Kadry Narodowej Młodziczek”
6.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2021 r.
6.3. Indywidualne rozmowy kwalifikacyjne zostały przewidziane na dzień 21.12.2021 r.
6.4. Decyzja o wyborze kandydata zostanie ogłoszona na stronie internetowej PZB w dniu
22.12.2021 r.

ZAKRES ZADAŃ SELEKCJONERA KADRY NARODOWEJ W BOKSIE POLSKIEGO ZWIĄZKU
BOKSERSKIEGO
Trener Kadry Narodowej Młodziczek w Boksie Polskiego Związku Bokserskiego podlega
bezpośrednio Prezesowi PZB.
Do jego obowiązków należy:
1. Opracowanie założeń strategicznych cyklu szkolenia wraz z założeniami rocznych cyklów
szkolenia (do Ministerstwa Sportu i Turystyki, COS i PZB).
2. Tworzenie wykazu kadry trenerskiej i osób współpracujących, niezbędnych do realizacji
programu.
3. Opracowanie wykazu zawodników/zawodniczek Kadry Narodowej w Boksie.
4. Proponowanie listy zawodników/zawodniczek do stypendium.
5. Wnioskowanie w sprawach nagród i kar dla zawodników szkolenia centralnego.
6. Wnioskowanie w sprawach zakupu i przydziału sprzętu dla zawodników objętych szkoleniem.
7. Udział w naradach i szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz
w Akademii Trenerskiej w Instytucie Sportu.
8. Udział w szkoleniach trenerów organizowanych przez Polski Związek Bokserski.
9. Opracowanie indywidualnych planów startów dla zawodników oraz organizacji szkolenia
i dokonywanie analizy oraz oceny.
10. Opracowanie programów, preliminarzy i sprawozdań ze zgrupowań, konsultacji i zawodów
w terminie do 7 dni po zakończonej akcji.
11. Opracowanie założeń startów w zawodach mistrzowskich.
12. Dokonywanie oceny startu zawodników w zawodach krajowych i zagranicznych.
13. Dokonywanie oceny realizacji szkolenia zawodników Kadry Narodowej co 6 miesięcy.
14. Opracowanie planu pracy treningowej oraz prowadzenie bieżącej dokumentacji w tym zakresie
/dziennik zajęć/.
15. Opracowanie
wytycznych
dla
zawodników
objętych
szkoleniem
centralnym
do szkolenia klubowego.
16. Prowadzenie badań, testów i sprawdzianów dla zawodników.
17. Udział w przygotowaniach Kadry Narodowej w akcjach szkolenia centralnego.

18. Utrzymanie kontaktów z:, Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej, Centralnym Ośrodkiem
Sportu, Polską Agencją Antydopingową i Instytutem Sportu.
19. Znajomość i przestrzeganie w praktyce uregulowań znajdujących się w programie
dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników
kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem
w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich ogłaszanego Decyzją Ministra Sportu
i Turystyki na każdy rok budżetowy.
20. Składanie w nieprzekraczalnym terminie do ostatniego dnia danego miesiąca pisemnego
sprawozdania zawierającego:
a) informacje o przebiegu zrealizowanych akcji szkoleniowych;
b) analizę elementów logistycznych, związanych ze zrealizowanymi akcjami szkoleniowymi;
c) informacje o problemach powstałych podczas realizacji akcji szkoleniowej;
d) informacje o potrzebach zgłaszanych przez uczestników akcji szkoleniowej w trakcie
realizacji;
e) opis działań podejmowanych w okresie, kiedy nie są realizowane akcje szkoleniowe;
21. Przekazywanie bez zbędnej zwłoki informacji do PZB z zawodów zagranicznych dotyczących
warunków pobytu, wyników losowania, ilości startujących zawodników, nazwisk i narodowości
rywali polskich pięściarzy i wyników walk, a także zdjęć z walk naszych zawodników.
22. Realizacja Klauzuli Lojalnościowej wobec Polskiego Związku Bokserskiego, czyli:
a) dbałość o dobry wizerunek PZB podczas udziału w akcjach szkoleniowych oraz promowanie
PZB poprzez ekspozycję logo Związku na strojach wykorzystywanych podczas tych akcji;
b) nie udzielanie wywiadów do mediów (telewizja, radio, prasa, internet) bez zgody PZB;
c) powstrzymywanie się od dokonywania wpisów na portalach społecznościowych oraz
od zamieszczania zdjęć dotyczących udziału zawodników w zawodach, konsultacjach
zgrupowaniach przed ich wykorzystaniem na stronie PZB;
d) powstrzymywanie się od sekundowania podczas zawodów krajowych zawodnikom;

