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Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego z siedzibą w Warszawie, ul. Boy'a
Zeleńskiego 4al59 (dalej jako ,,PZŁS" ) ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Biura PZŁS.

1.

Główne załJania i oborviązki Dyrektora Biura:
kierorł,anie Biuren, Zarządu PZŁS, w
organizor,ł,anie pracy pracowników Biura;
'r realizacja uchlł,ałZarządl PZŁS ;
'ż prorł,adzenie bieżących spraw PZŁS;

'r

r
/

tym

-

planowanie, koordynowanie i

finansowych, sprawozdań merytorycznych i 1inansowych z działalnościZwiązku,
dokumentacji zwlązanej z uzyskiwaniem i rozliczaniem dotacji ze środków
publicznych:
współpraca z olganami administracji publicznej 1 organ|zacjami sportowymi,
rł' szczególnoŚci z Ministęrstwem Sporlu i Turystyki oruz Polskim Komitetem
Olimpij skim w zakresie działalno ścistatutow ej P ZŁS ;
udział w pozyskiwaniu i rozltczaniu funduszy na realizacje zadań ze środków
budzetowych. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF'), samorządowych i ew.
inni,ch;

i PS;

'ż organizacyjne

zabezpieczanie posiedzeń Zarządu.

w tym

dbałośćo ich

dokumentowanie.

)

charakter pracy, sposób wykonywa nia

3.

Wymagania konieczne:

kierowniczylrn (preferowane:
sektorem kultury fizy cznej);

zad,ań, niezbędne cechy

kandydata:

w jednostkach zwiapanych z szeroko

przepisów ustawy o sporcie, ustawy

- Prawo

rozumianym

o stowarzyszeniach, ustawy o finansach

publicznych oraz przepisów dotyczących dofinansowania zadań z zaktęsu kultury
ftzycznej;
praktyczna znajomośćprzepisów dotyczących kontroli, wykorzystanta t rozliczanta

/

dotacji;
posiadanie kompetencji kierowniczych w szczególności polegających na: zdolności

rozwiązywania problemów. elastvczności myślenia,kreatywności, zaruądzaniu
pracownikami, gotowoścido uczenia się oraz innowacyjności;
umiejętnośćstrategicznego ml,ślenia. wysoko rozwinięte umiejętności przywodcze,
nastawienie na osiąganie r,r,y,znaczonvch celów, zdolnościnegocjacyjne
i organizatorskie.
4.

Wymagania dodatkowe (umiejętności pożądane)
z udzielaniem, rozltczaniem i kontrolą dotacji;
pozarządov,,ymi, których główny obszar działalnościzwiryarryjestz kulturą ftzyczną.

5.

Wymagane dokumenĘ oraz pisemne opracowania i oświadczenia

celów rekrutacji;

przestępstwo skarbowe, nie był karany zakazęm pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkamipublicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz.U. z2013 r.,poz.168, zpoźn. zm.).
6.

Termin i miejsce składania dokumentów
Dokumenty należy dostarczycdo dnia 10 marca 20t7 r.do godziny 12.00 pod adres
Biura Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego w Warszawie ul. Boy'a
Zeleńskiego 4al59, 00 - 62I Warszawa (decyduje dńa i godzina wpływu oferty).
Wszystkie niezbędne dokumenty muszą byó złożonew zalakowanej kopercie
z dopiskiem na odwrocie: ,,Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Polskiego
Związku Ły żwiar stwa S zybki e go ".

7.

Procedura i przebieg konkursu
Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd PZŁS rozpattzy. nadesłane zgłoszenia
i dokona ich wstępnej oceny spełniania waruŃów formalnych. Kandydaci
zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną zaproszeni na rozmowę, w trakcie której

poddani zostaną ocenie. Przy ocenie kandydatów w postępowaniu konkursowYm,
Komisja Konkursowa wezmie pod uwagę w szczególności:
V

mowanie stanowiska kierorł,nicze go);
'ż osiągnięcia w dotychczasowej pracy menadżerskiej;
(zaj

'r

rozumianym sektorem kultury fizy cznej;

doświadczeniew zakresie pozyskiwania, rozltczanta

i

kontroli Środków

publicznych.

Komisja Konkursov,a, w.przypadku braku odpowiednich kandydatów może wnioskowaĆ do
Zarządtlo unieważnienie konkursu. Ostateczne wyniki konkursu Komisja ogłosi na of,rcjalnej
stronie internetowej Związku - włvw.pzls.pl otaz przedstawi swoje stanowisko wraz
z uzasadnieni em do o statec zne g o zatwter dzenia Zarządowi PZŁ S.

8.

Inne informacje

Zarząd polskiego Zwtązku Łyzwiarstwa Szybkiego zastrzega sobie
uniewaznienia konkursu bez podania przy czyny
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