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Zarząd Polskiego Związku Szermierczego ogłasza konkurs na stanowiska 
 

TRENERÓW KADRY SENIORÓW W KONKURENCJACH: 
 

1. Floret kobiet 
2. Floret mężczyzn 
3. Szabla kobiet 

4. Szabla mężczyzn 
5. Szpada kobiet 
6. Szpada mężczyzn 

 
1. Wymagane informacje w składanej aplikacji  

 
- Opracowanie koncepcji przygotowań do Igrzysk Olimpijskich – Paryż 2024, w tym 

koncepcja sztabu szkoleniowego,  
- Zasady kierowania przygotowaniami reprezentacji Polski w konkurencji do startu w 

zawodach głównych, 
- Przygotowywanie rocznych planów szkolenia w konkurencji, 
- Opracowanie sportowej strategii rozwoju konkurencji, łącznie z kategoriami 

młodzieżowymi (junior, junior młodszy, młodzik), 
- Przedstawienie koncepcji współpracy z trenerami klubowymi, 
- Opis sposobu kontroli i monitoringu procesu szkolenia, 
- Przedstawienie propozycji kryteriów kwalifikacji krajowych do Igrzysk Olimpijskich, 

Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. 
 

2. Wymagania konieczne 
 

- Staż pracy w szermierce jako szkoleniowiec nie krótszy niż 10 lat, 
- Zobowiązanie do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
- Dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego, roboczego w Unii 

Europejskiej, 
 

3. Wymagania pożądane 
 

-    Stopień co najmniej trenera pierwszej klasy w szermierce, 
- Udokumentowany dorobek pracy z zawodnikami powołanymi do reprezentacji 

Polski. 
 

4. Wymagane dokumenty oraz termin i miejsce ich składania 
 

- Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia trenerskie, 
- CV, 
- List motywacyjny, 
- Opis przebiegu kariery zawodowej  i osiągnięć w pracy trenerskiej, 
- Dokumenty zawierające informacje, które odnoszą się do pkt 1-3.  
- Zobowiązanie do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
- Oświadczenie o posiadaniu dobrej znajomości co najmniej jednego języka obcego, 

roboczego w Unii Europejskiej. 
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Dokumenty należy złożyć do dnia 12.11.2021 do godziny 15.00 w biurze Polskiego 
Związku Szermierczego przy ul. Grójeckiej 65 A, 02-094 Warszawa. (decyduje data i 
godzina wpływu aplikacji do biura PZS). 
 
Wszystkie niezbędne dokumenty powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie 
(osobiście lub kurierem) z dopiskiem na odwrocie: „Konkurs na stanowisko trenera kadry 
seniorów PZS” wraz ze wskazaniem konkurencji, której dotyczy aplikacja. 

 
5. Procedura i przebieg konkursu 

 
Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Polskiego Związku Szermierczego, działa na 
podstawie Regulaminu Komisji Konkursowej w sprawie wyboru na stanowiska trenerów 
kadry seniorów. 
 
Komisja Konkursowa  rozpatrzy nadesłane zgłoszenia pod względem formalnym i 
merytorycznym, a następnie przedstawi Zarządowi Związku wybrane kandydatury wraz z 
uzasadnieniem. 

 
Komisja Konkursowa, w wypadku braku odpowiednich kandydatów, może wnioskować 
do Zarządu o unieważnienie konkursu. 
 
Ostateczne wyniki konkursu ogłosi Zarząd PZS na oficjalnej stronie PZS www.pzszerm.pl 
nie później niż do dnia 15 grudnia 2021.  

 
6. Inne informacje 

 
Zarząd Polskiego Związku Szermierczego zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu 
bez podania przyczyny. 
 
 

W imieniu  Zarządu Polskiego Związku Szermierczego 

 

           
                                                                                                Prof. dr hab. Tadeusz TOMASZEWSKI 
             Prezes Zarządu 
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