
 Polski Związek Golfa 
Lim Center, Al. Jerozolimskie 65/79 

00-697 Warszawa   

Tel: +48 22 6305560, 
Fax: +48 22 6305561 

  

www.pzgolf.pl 
 
 

 

Polski Związek Golfa z siedzibą w Warszawie, LIM Center, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, Polska. NIP 118-13-89-478.  
KRS 00000117289 prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy. XII wydz. KRS. REGON: 010345636. 

KONKURS 
Polski Związek Golfa ogłasza konkurs na stanowisko 

Trenera Selekcjonera Kadry Narodowej  
 

 
I. Role i zakres obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Trenera Selekcjonera Kadry 

Narodowej PZG: 
 

a) Rola selekcjonera: 

o podejmowanie decyzji selekcyjnych do reprezentacji Polski w oparciu o kryteria selekcyjne; 
o współpraca z biurem i zarządem PZG w zakresie opracowywania kryteriów powoływania do 

reprezentacji Polski oraz kadry narodowej; 
o obserwacja i monitoring występów kandydatów i członków kadry narodowej w imprezach 

krajowych i zagranicznych; 
o wizytacja imprez krajowych zgodnie z przyjętym harmonogramem;  
o wskazywanie kapitana reprezentacji w przypadku zawodów drużynowych. 

b) Rola menedżera: 

o współpraca z biurem i zarządem PZG w zakresie opracowywania i rozwoju koncepcji strategii 
szkolenia kadry narodowej; 

o współpraca z biurem PZG w realizacji programu szkolenia w zakresie operacyjnym w ramach 
organizacji wyjazdów KN i reprezentantów Polski; 

o współpraca z trenerami indywidualnymi zawodników, trenerami klubowymi, rodzicami  
w zakresie koordynowania programu szkolenia kadry narodowej z indywidualnymi 
programami zawodników oraz komunikowania rezultatów procesu szkoleniowego 
(systematyka tzw. konstruktywnego feedbacku); 

o dobór do współpracy trenerów asystentów oraz kadry współpracującej (psycholog sportowy, 
trener przygotowania motorycznego, fizjoterapeuta, fizjolog, dietetyk etc.). 

c) Rola trenera: 

o prowadzenie konsultacji i zgrupowań kadry narodowej wg. ustalonego harmonogramu; 
o odpowiedzialność za realizację procesu wychowawczego i pedagogicznego, dbanie  

o prezentowanie stosownych postaw przez członków kadry narodowej; 
o odpowiedzialność merytoryczna za wyniki osiągane przez zawodników kadry narodowej na 

zawodach międzynarodowych objętych programem szkolenia; 
o raportowanie do biura i zarządu PZG w zakresie realizacji programu szkolenia KN; 
o utrzymywanie bieżącego kontaktu z zawodnikami kadry narodowej. 
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d) Rola opiekuna: 

o pełnienie funkcji opiekuna na zgrupowaniach, konsultacjach oraz wyjazdach zagranicznych 
KN;  

o pełnienie roli kapitana lub opiekuna na zawodach drużynowych KN;  

II. Zasady raportowania: 

o Roczny plan szkolenia [cele, zadania wynikowe, harmonogram akcji szkoleniowych, program 
zgrupowań/konsultacji, rekomendowany skład kadry narodowej, kryteria powoływania do 
reprezentacji Polski] do 31 grudnia 

o Raporty po każdym zgrupowaniu/konsultacjach oraz zawodach zagranicznych: do 14 dni od 
zakończenia 

o Założenia startu na imprezy mistrzowskie na 14 dni przed zawodami 
o Raporty po imprezach mistrzowskich do 14 dni od zakończenia zawodów 
o Raporty za I półrocze do 31 sierpnia oraz raport roczny do 30 listopada 

III. Wymagane kwalifikacje: 

o Aktywne członkostwo i uprawienia trenerskie wydane w PGA uznane przez Confederation of 
Professional Golf 

o Udokumentowane doświadczenie w pracy szkoleniowej z młodzieżą na poziomie klubowym 
o Znajomość języka angielskiego  
o Prawo jazdy kat. B 
o Minimum wykształcenie średnie 

IV. Wymagania pożądane: 

o Wykształcenie wyższe z zakresu wychowania fizycznego, studiów trenerskich lub dziedzin 
pokrewnych 

o Udokumentowane doświadczenie w pracy na rzecz narodowego związku golfa 
w ramach programu szkolenia kadry narodowej 

o Wysokie kompetencje interpersonalne 

V. Warunki zatrudnienia 

o Praca na podstawie umowy zlecenia lub B2B 
o Wynagrodzenie za okres efektywnie przepracowanych dni [60-90] zgodnie z uzgodnionymi 

stawkami oraz możliwościami budżetowymi PZG w danym sezonie wynikającymi z wysokości 
przyznanych dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki 

o Umowa na czas określony: okres próbny od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. z możliwością 
przedłużenia do końca 2026 r.  
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VI. Przebieg i warunki konkursu: 

o Aplikację kandydata zawierającą CV, zarys koncepcji szkolenia oraz skany wymaganych 
kwalifikacji należy przesłać na adres biuro@polski.golf do dnia 30 września 2022 r. Aplikacje 
nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

o PZG może wnioskować o dodatkowe wyjaśniania lub informacje dotyczącego poszczególnych 
kandydatów 

o Decyzję o wyborze kandydata i rozstrzygnięciu konkursu podejmie Zarząd PZG po 
przeprowadzeniu oceny aplikacji oraz rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami  

o Zainteresowani zostaną powiadomieni o ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu 
o PZG zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na każdym jego etapie bez podania 

przyczyny 
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