
Konkursu na stanowisko
Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Hokeja na Trawie

Główne zadania i obowiązki Sekretarza Generalnego:
1. kierowanie Biurem PZHT,
2. koordynowanie i organizowanie pracy pracowników Biura PZHT
3. realizacja uchwał Zarządu PZHT;
4. prowadzenie bieżących spraw PZHT,
5. nadzór  nad  opracowywaniem  dokumentacji  związanej  z  funkcjonowaniem  PZHT 

(plany  pracy,  plany  finansowe,  sprawozdania  merytoryczne  i  finansowe, 
dokumentacja  związana  z  pozyskiwaniem  i  rozliczaniem  dotacji  ze  środków 
publicznych),

6. współpraca z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Polskim Komitetem Olimpijskim,
7. koordynacja współpracy międzynarodowej PZHT,
8. obsługa funkcjonowania władz i organów PZHT,
9. inne zadania powierzone przez Zarząd PZHT,

Wymagane dokumenty, wymagania formalne i dodatkowe:
1. wypełniona ankieta aplikacyjna wraz z danymi kontaktowymi,
2. pisemne opracowanie zawierające wieloletni plan pracy Biura Związku,
3. kopia dowodu osobistego,
4. co najmniej dziesięcioletni staż pracy, w tym co najmniej pięć lat na stanowiskach 

kierowniczych w organizacjach sportowych,
5. doświadczenie  oraz  praktyczna  znajomość  i  umiejętność  stosowania  przepisów 

regulujących funkcjonowanie polskich związków sportowych,
6. znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
7. co najmniej 5 letnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze źródeł 

budżetowych  lub  unijnych,  w  tym,  co  najmniej  dwa  projekty  zrealizowane 
samodzielnie lub jako kierownik zespołu.

8. doświadczenie w organizacji imprez sportowych
9. dodatkowo mile widziane doświadczenie w zarządzaniu organizacjami społecznymi 

lub non profit.

Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Dokumenty należy dostarczyć do dnia 12.10.2018 r zgodnie z ogłoszeniem nr 1 z dnia 
28  września  2018  r.  do  Biura  Polskiego  Związku  Hokeja  na  Trawie  z  siedzibą  w 
Poznaniu (60-261), przy ul. Chociszewskiego 56

2. Dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Hokeja na Trawie ”.



Procedura i przebieg konkursu:

1. Komisja  Konkursowa  powołana  przez  Zarząd  rozpatrzy  nadesłane  zgłoszenia  oraz 
przedstawi swoją rekomendację kandydata na stanowisko Sekretarza Generalnego do 
zatwierdzenia Zarządowi Polskiego Związku Hokeja na Trawie do dnia 19-10-2018 r.

2. Komisja  może  odbywać  spotkania  za  pomocą  środków  telekomunikacyjnych  oraz 
przekazywać dokumenty za pomocą korespondencji mailowej.

3. Przed  podjęciem  decyzji  w  sprawie  rekomendacji  Komisja  może  dokonać 
przesłuchania jednego lub większej liczby kandydatów.

4. Komisja  Konkursowa,  w  przypadku  braku  odpowiednich  kandydatów,  może 
wnioskować do Zarządu o  unieważnienie  konkursu lub powołanie  osoby pełniącej 
obowiązki Sekretarza Generalnego.

5. Ostateczne wyniki konkursu Zarząd zaprezentuje na stronie internetowej Związku.

Zastrzeżenia prawne:
Zarząd Polskiego Związku Hokeja na Trawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu 

bez podania przyczyny.

(na oryginale podpisy zgodnie z uchwałą)


