
 

 

 

 

Warszawa, 16 kwietnia 2019 

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Koordynatora 

Ośrodka Lekkiej Atletyki na terenie województwa Lubuskiego 

 

Pracodawca: 

Polski Związek Lekkiej Atletyki, ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa 

 

Forma zatrudnienia: 

Umowa cywilno-prawna 

 

Okres zatrudnienia: 

Od 6 maja 2019 roku na czas określony do 31.12.2019r.  

 

Zakres podstawowych obowiązków Koordynatora OLA: 

 

1. Koordynacja i pełny nadzór merytoryczny nad realizacją programu Lekkoatletyka dla każdego! 

na terenie województwa lubuskiego. 

2. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, Lubuskim Związkiem Lekkiej Atletyki, 

klubami sportowymi, sponsorami i partnerami zaangażowanymi w realizację programu.  

3. Nadzór nad kadrą trenerską w zakresie realizacji wymogów programowych. 

4. Nadzór i bieżąca kontrola wymaganej dokumentacji programowej LDK! 

5. Bieżąca współpraca z zespołem koordynatorów głównych LDK!  

6. Organizacja zaplecza treningowego oraz logistyki w czasie wyjazdów uczestników projektu na 

zgrupowania, konsultacje i zawody sportowe. 

 

Wymagania formalne: 

 

1. Uprawnienia trenerskie  - minimum instruktor PZLA. 

2. Wykształcenie wyższe lub średnie. 

3. Aktualna licencja PZLA. 

4. Staż pracy w lekkiej atletyce minimum 3 lata ( zaświadczenie LZLA lub klub). 

5. Doskonała znajomość dyscypliny, zasad projektu Lekkoatletyka dla każdego! oraz 

obowiązujących w Polsce prawnych przepisów sportowych. 

6. Umiejętność planowania i koordynowania procesu szkolenia sportowego w kategoriach dzieci i 

młodzieży. 

7. Znajomość dokumentacji i procedur związanych z planowaniem, prowadzeniem i rozliczaniem 

akcji i zadań w projekcie LDK!  

 

 



 

 

 

 

8. Umiejętności kierowania zespołem trenerów i współdziałania z przedstawicielami podmiotów 

zaangażowanych w realizacje projektu. 

 

Wymagane dokumenty konkursowe: 

1.  Wniosek o zatrudnienie ( wzór LDK w załączeniu). 

2.  Zaświadczenie o stażu trenerskim. 

3. Opinia Lubuskiego Związku Lekkiej Atletyki. 

4. Załącznik nr 1  

5. Załącznik nr 2  

6. Załącznik nr 3 – oświadczenie o danych osobowych  

 

Procedura składania ofert: 

Oferty należy składać do dnia 24.04.2019r., na adres: 

Polski Związek Lekkiej Atletyki 

ul. Mysłowicka 4 

01-612 Warszawa 

z dopiskiem „Konkurs na Koordynatora OLA Lubuskie” 

 

Dopuszcza się przesłania oferty w formie elektronicznej ( do dnia 24.04.2019r) na adres 

justyna.jedrych@pzla.pl. Warunkiem jest dosłanie oryginałów dokumentów do dnia 26.04.2019r , w 

przeciwny razie oferta jest nieaktualna I nie może wziąć udziału w konkursie.  

 

Przebieg konkursu: 

 

1. Komisja konkursowa, powołana przez Koordynatora Głównego LDK! rozpatrzy nadesłane oferty pod 

względem formalnym i  wraz z uzasadnieniem przedstawi do akceptacji Zarządowi Polskiego 

Związku Lekkiej Atletyki.   

2. W przypadku braku odpowiednich kandydatów, komisja konkursowa może wnioskować do Zarządu 

PZLA o unieważnienie konkursu. 

3. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2019r.  

 

Sebastian Chmara  

 

   Wiceprezes PZLA  
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