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OGŁOSZENIE 
o konkursie na stanowisko Sekretarza Generalnego PZŁF 

 
 
Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego ogłasza konkurs na stanowisko Sekretarza 
Generalnego PZŁF.  
 
Wymagania dla kandydatów 

1. Obywatelstwo polskie. 
2. Ukończone 18 lat. 
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych. 
4. Niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 
5. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań objętych stanowiskiem Sekretarza 

Generalnego. 
6. Wykształcenie wyższe. 
7. Co najmniej siedmioletni staż pracy. 
8. Co najmniej dwuletni staż na stanowisku kierowniczym. 
9. Biegła znajomość języka angielskiego. 
10. Doświadczenie w polskich związkach sportowych, stowarzyszeniach sportowych, 

spółkach prawa handlowego o profilu sportowym lub podobnych jednostkach. 
11. Znajomość zagadnień z zakresu ustawy o sporcie oraz finansów publicznych. 
12. Praktyczna umiejętność obsługi komputera, w szczególności programów Microsoft 

Office. 
 
 
Wymagane dokumenty 

1. CV, 
2. list motywacyjny, 
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy, 
4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw publicznych, 
5. oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie 

zadań Sekretarza Generalnego, 
6. oświadczenie o niekaralności (oświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wymagane 

do przedstawienia przez kandydata wybranego w konkursie), 
 
 
Termin i miejsce składania dokumentów 

Kandydaci na stanowisko Sekretarza Generalnego PZŁF zobowiązani są do złożenia 
dokumentów bezpośrednio w biurze PZŁF (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs 
na Sekretarza Generalnego PZŁF”), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
office@pfsa.com.pl albo poczty tradycyjnej na adres biura PZŁF (ul. Łazienkowska 6a 
p.35, 00-449 Warszawa). 
Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.01.2022 r. do 
godziny 16:00. W przypadku zgłoszeń wysłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej 
lub tradycyjnej liczy się data wpływu dokumentów do PZŁF. 

 
 
Zakres zadań na stanowisko Sekretarza Generalnego do wglądu w biurze PZŁF. 
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Procedura i przebieg konkursu 

Komisję Konkursową powoła Zarząd PZŁF. W skład komisji ma prawo wejść przedstawiciel 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Komisja Konkursowa ma prawo zaprosić wybranych kandydatów na indywidualne 
rozmowy kwalifikacyjne. 
Komisja Konkursowa posiada prawo odwołania konkursu. 
Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone na oficjalnej stronie internetowej PZŁF do 
dnia 25.01.2022 r. 

 


