
 

UCHWAŁA Nr 023/PZ/2017 

PREZYDIUM ZARZĄDU 

POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO 

z dnia 20 czerwca 2017 roku 

w sprawie: przedłużenia terminu składania ofert oraz dokumentów w konkursie na stanowisko 
trenera w Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży w Centrum Szkolenia PZTS w Gdańsku 

 

Działając na podstawie § 24 pkt 9 ust. a) i § 25 pkt 1 ust. k) Statutu Polskiego Związku 
Tenisa Stołowego oraz Regulaminu Prezydium Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego, 
Prezydium Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego podejmuje uchwałę następującej 
treści: 

 

§ 1 

W nawiązaniu do uchwały nr 019/PZ/2017 Prezydium Zarządu Polskiego Związku 
Tenisa Stołowego z dnia 23 maja 2017 roku, Prezydium Zarządu Polskiego Związku Tenisa 
Stołowego podjęło uchwałę w sprawie przedłużenia terminu składania ofert oraz 
dokumentów w konkursie na stanowisko trenera w Ośrodku Szkolenia Sportowego 
Młodzieży w Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja GRUBBY w Gdańsku do dnia do 23 
czerwca 2017 roku do godz. 15:00, na adres: Polski Związek Tenisa Stołowego ul. 
Mokotowska 24, 00-561 Warszawa (decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura 
Związku). 

 

§ 2 

Treść uchwały nr 019/PZ/2017 Prezydium Zarządu Polskiego Związku Tenisa 
Stołowego z dnia 23 maja 2017 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia (5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). 

 

     



 

UCHWAŁA Nr 019/PZ/2017 

PREZYDIUM ZARZĄDU 

POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO 

z dnia 23 maja 2017 roku 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko trenera 

w Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży w Centrum Szkolenia PZTS w Gdańsku 

 

Działając na podstawie § 24 pkt 9 ust. a) i § 25 pkt 1 ust. k) Statutu Polskiego Związku 
Tenisa Stołowego oraz Regulaminu Prezydium Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego, 
Prezydium Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego podejmuje uchwałę następującej 
treści: 

 

§ 1 

Prezydium Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjęło uchwałę w sprawie 
ogłoszenia konkursu na stanowisko trenera w Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży w 
Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja GRUBBY w Gdańsku. 

 

§ 2 

Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia (5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). 

 

     



 

KONKURS NA STANOWISKO TRENERA 

w Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży 

w Centrum Szkolenia PZTS w Gdańsku 
 

 

I. Główne zadania i obowiązki: 

1. Realizacja programu przygotowań zawodników Ośrodka Szkolenia Sportowego 
Młodzieży w Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby w Gdańsku w tenisie 
stołowym na lata 2017-2020. 

2. Współudział w naborze zawodników do Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży 
w Gdańsku na sezon 2017/2018. 

3. Przygotowanie zawodników do startów w latach 2017-2020. 

4. Bieżące monitorowanie i raportowanie efektów szkolenia. 

5. Współpraca z placówkami oświatowymi, do których uczęszczają zwodnicy Ośrodka 
w zakresie monitoringu wyników nauczania.  

6. Aktywny udział w realizacji jednolitej koncepcji szkolenia centralnego Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego. 

7. Współpraca z całym pionem szkoleniowym Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 

8. Stały rozwój własnego warsztatu szkoleniowego poprzez udział w szkoleniach 
i konferencjach szkoleniowych.  

 

II. Dokumenty i wymagania konieczne w ofertach składanych przez 
kandydatów: 

1. List motywacyjny oraz curriculum vitae. 

2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje trenerskie lub instruktorskie w dyscyplinie 
tenis stołowy oraz przebieg kariery zawodowej i doświadczenie szkoleniowe 
(osiągnięcia szkoleniowe). 

3. Koncepcja organizacji szkolenia zawodników w Ośrodku Szkolenia Sportowego 
Młodzieży. 

4. Sporządzony na piśmie trzyletni program szkoleniowy. 

5. Udzielenie odpowiedzi na pytanie: dlaczego to Pani / Pan jest najlepszą osobą 
do objęcia tego stanowiska? 

6. Udokumentowany minimum trzyletni staż pracy na stanowisku trenera w tenisie 
stołowym. 

7. Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu umożliwiających sprawny kontakt. 

 



III. Termin i miejsce składania ofert oraz dokumentów: 

1. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć lub nadesłać 
w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na Trenera w Centrum Szkolenia PZTS 
w Gdańsku” w terminie do 20 czerwca 2017 roku do godz. 12:00, na adres: 
Polski Związek Tenisa Stołowego ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa (decyduje 
data i godzina wpływu wniosku do biura Związku). 

2. Zgłoszenia wysłane faksem lub pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. 

3. Oferty złożone po terminie wymienionym w pkt. 1 nie będą rozpatrywane. 

 

IV. Procedura i przebieg konkursu: 

1. Komisja Konkursowa powołana przez Prezydium Zarządu PZTS rozpatrzy 
nadesłane oferty, wyłoni kandydaturę na stanowisko Trenera w Centrum Szkolenia 
PZTS w Gdańsku oraz przedstawi ją wraz z uzasadnieniem do zatwierdzenia 
Zarządowi PZTS. 

2. Komisja Konkursowa - w przypadku braku odpowiednich kandydatów lub z innych 
nieznanych powodów - może wnioskować do Zarządu PZTS o unieważnienie 
konkursu. 

3. Komisja Konkursowa - przed ogłoszeniem wyników konkursu - może zaprosić 
wytypowanych kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne. 

4. Ostateczne wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej 
Polskiego Związku Tenisa Stołowego www.pzts.pl  

 

V. Inne informacje: 

1. Oferta skierowana jest do kandydatów krajowych oraz zagranicznych i może być 
składana w języku polskim lub angielskim. 

2. Zarząd PZTS zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania 
przyczyny. 

 

 

http://www.pzts.pl/


 

TRAINER POSITION OPENING 

at the Youth Sport Training Center  
in Polish Table Tennis Association (PTTA) Training Center in Gdańsk 

 

 

I. Main tasks and responsibilities: 

1. Implementation of training program for table tennis players of the Youth Sport 
Training  Center at the Andrzej Grubba PTTA Training Center in Gdańsk for  
the period of 2017 – 2020. 

2. Participation in recruitment of the players for Youth Sport Training Center in Gdansk 
for 2017/2018 season. 

3. Training players for participation in sport tournaments in 2017/2020. 

4. Running monitoring and reporting on training effects. 

5. Cooperation with educational institutions attended by Sport Center’s players in order 
to monitor their educational progress. 

6. Active participation in implementing the uniform PTTA central training concept 

7. Cooperation with the entire training division of the PTTA. 

8. Constant development of own training skills by participation in training sessions  and  
conferences. 

 

II. Required documents to be submitted by the applicants: 

1. Motivation letter and CV. 

2. Documents proving applicant’s table tennis trainer/instructor qualifications as well as 
description of  trainer’s career path and professional achievements. 

3. A written proposal of concept of training organization at Youth Sport Training Center 

4. A written proposal of a three-year training program. 

5. A written answer on why the applicant considers him/herself the best candidate for 
this position? 

6. Proof of minimum three years experience as a tennis table coach 

7. Information on email address and contact phone number. 

 

III. Date and place of submission of tenders and documents 

 

1. Applications with required documents should be delivered or sent in a sealed 
envelope marked as "Trainer Position Opening at PTTA Training Center in Gdansk" by 
12:00 of June 20th 2017 till 12:00, sent to the following address:  



Polish Table Tennis Association,  
ul. Mokotowska 24,  
00-561 Warsaw, Poland  
(application’s date and  time receipt at the PTTA office counts). 

2. Applications sent by fax or email will not be processed. 

3. Applications submitted after the deadline specified above will be ignored. 

 

IV. Procedure of the applications processing: 

1. The Competion Committee appointed by the PTTA Board will analize submitted 
applications, appoint a candidate for the Trainer position at the Gdańsk PTTA Training 
Center and submit it with proper substantiation for approval to the PTTA Board. 

2. In case of lack of satisfactory applications the Competition Committee may request from 
PTTA Board the cancellation of the recruitment process. 

3. Before announcing the results of the contest the Competition Committee may invite 
selected candidates for individual interviews. 

4. The final results of the recruitment process will be published at the official PTTA website:  
www.pzts.pl 

 

V. Other information: 

1. The position opening is addressed to both, domestic and foreign candidates and can be 
submitted in Polish or English. 

2. The PTTA Board reserves the right to cancel the recruitment process without explaining 
the reason for this. 

 

 
 

 

http://www.pzts.pl/

