
Warszawa, dnia 21.03.2022 r. 
 

 

Komisja do spraw Piłki Ręcznej Plażowej 
ogłasza konkurs na stanowisko 

Trenera Kadry Narodowej Mężczyzn 
podstawa prawna: Regulamin Komisji do spraw Piłki Ręcznej Plażowej, zatwierdzony Uchwałą nr 70/21 

Zarządu ZPRP z dnia 07 listopada 2021 r. oraz Uchwała nr 13/22 Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce z dnia 
19 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, której zadaniem będzie przeprowadzenie 

postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu wybór i wskazanie kandydatów na stanowisko trenera 
głównego kadry narodowej w piłce ręcznej plażowej mężczyzn oraz kadr narodowych juniorek U16 i juniorów 

U16. 
 

 
1. Zadaniem Trenera Kadry Narodowej będzie selekcja i szkolenie reprezentacji Polski 

oraz start w rozgrywkach międzynarodowych (w tym m.in: World Tour, Igrzyska 
Europejskie, Eliminacje Mistrzostw Europy, Mistrzostwa Europy) w latach 2022-2024.   

2. Wymagania konkursowe podstawowe: 
- Kwalifikacje trenerskie; 
- Doświadczenie w pracy z zespołami seniorskimi; 
- Doświadczenie w piłce ręcznej plażowej 
- Dyspozycyjność, sumienność i zaangażowanie w powierzone zadania. 

3.  Termin i warunki składania dokumentacji: 
a. Dokumentację należy wysłać drogą mailową na adresy: kobylarz@zprp.org.pl, 

malina@zprp.org.pl do dnia 31.03.2022 r. z dopiskiem w temacie wiadomości: 
KONKURS NA TRENERA KADRY NARODOWEJ MĘŻCZYZN 

b. Do zgłoszenia należy dołączyć: 

• kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje (dyplom 
trenera, dyplom ukończenia studiów) 

• kserokopię uprawnień trenerskich (licencja C, B, A, MC) aktualnych w 
sezonie 2021/2022 

• kserokopię uprawnień trenerskich EHF Beach Handball Cours 
(opcjonalnie)  

4. Wyboru kandydata na Trenera Kadry Narodowej dokona Komisja ds. Piłki Ręcznej 
Plażowej na podstawie nadesłanych zgłoszeń i oceniając wszystkie parametry formalne 
i merytoryczne.  

5. Trenera Kadry Narodowej powołuje Zarząd ZPRP w drodze uchwały – na wniosek 
Prezesa ZPRP.  

6. Ogłoszenie decyzji w sprawie wyboru Trenera Kadry Narodowej zostanie 
opublikowane na stronie internetowej ZPRP oraz przekazane pisemnie do wybranych 
kandydatów. 
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ANKIETA – OFERTA 
NA STANOWISKO TRENERA KADRY NARODOWEJ:  

 
 

 
1. Imię i nazwisko …………………………….…………………………………….…… wiek (lata) ……………………………. 

 
2. Uprawnienia trenerskie – hala (poziom 1, 2 lub 3 ………………. rok uzyskania uprawnień 

…..………………… 
 

3. Uprawnienia trenerskie – plaża …………………………………………………. 
 
4. Kategoria i numer licencji trenerskiej: ….………………………………………………………………………………… 

 
5. Wykształcenie (szkoła, uczelnia): ……….....……………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Przebieg pracy zawodowej (z ostatnich 3 lat): ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Przebieg pracy w zakresie piłki ręcznej plażowej i piłki ręcznej halowej: 

 
a. piłka ręczna plażowa ……………………………………………………………………………………………………. 

 
……………….………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

b. piłka ręczna halowa: ………….……………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.   Największe osiągnięcia związane z piłką ręczną plażową oraz piłka ręczna halowa:  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Aktualne miejsce zatrudnienia (szkoła, klub, inne): ………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Dyspozycyjność – możliwość godzenia dotychczasowego zajęcia z pracą na stanowisku trenera  
 
kadry narodowej: ……………………………………………………………………………………….......................... 
 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

 
10. Imienna propozycja trenera asystenta: ….……………………………………………………………….………………. 

 
innych współpracowników: …..………………………………………………………………………………………………… 
 

11. Adres do korespondencji ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tel.: …………………………………………… Adres e-mail: …………………………………………………………………….. 
 

12. Inne uwagi i informacje mogące mieć wpływ na decyzję komisji konkursowej: ………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 

13. Niniejszym zobowiązuję się, że w związku z wykonywaniem czynności Trenera Kadry 
Narodowej będę bezwarunkowo i bez żadnych wyjątków przestrzegał postanowień statutu 
Związku Piłki Ręcznej oraz wszelkich regulaminów. 

14. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Związek Piłki Ręcznej w 
Polsce celu i w zakresie niezbędnym w procesie rekrutacji na stanowisko Trenera Kadry 
Narodowej, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 
Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 
 
 
 
 

Miejsce: ………………………………………. Data: …………………………….. Podpis: ………………………………………… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Warszawa, dnia 21.03.2022 r.  

 
 

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty na Trenera Kadry Narodowej: 
 
 
Ocena formalna oferty:  
Procedura oceny ofert rozpoczyna się niezwłocznie po upływie terminu ich składania. 
Ocena formalna, polegająca na sprawdzeniu spełnienia podstawowych wymogów dotyczących 
kompletności i poprawności ofert, dokonywana jest przez Komisję do spraw Piłki Ręcznej 
Plażowej. 
 
Oferta uznana jest za kompletną, jeżeli: 
1) dołączone zostały wszystkie wymagane załączniki;  

2) wypełnione zostały wszystkie pola ankiety. 

 
Ankieta uznana jest za poprawną, gdy: 
1) jest opracowana w języku polskim; 

2) jest czytelna tzn. wypełniona została maszynowo, komputerowo lub pismem drukowanym 

jednolicie w całości; 

3) została przygotowana na właściwym formularzu. 

 
 
Oferta nie będzie poddawana ocenie merytorycznej, a tym samym zostanie wykluczona,  
w sytuacji, gdy nie spełnia wymogów poprawności lub nie została złożona w wyznaczonym 
terminie. 
 
Ocena merytoryczna: 
Kandydatura, która przechodzi ocenę formalną z wynikiem pozytywnym, jest poddawana 
ocenie merytorycznej. 
 
Kryteria oceny merytorycznej projektu:  
1) dyspozycyjność kandydata 1- 5 pkt; 

2) doświadczenie w piłce ręcznej plażowej 1- 5 pkt; 

3) doświadczenie oraz osiągane wyniki w pracy trenerskiej 1- 5 pkt; 

4) posiadane kwalifikacje 1- 5 pkt; 

 
Oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów. 
Wybór oferty: 
Decyzję o wyborze kandydata Kadry Narodowej podejmuje Komisja do spraw Piłki Ręcznej 
Plażowej po zapoznaniu się z ofertami, dokonaniu oceny merytorycznej i podsumowaniu 
zebranej liczby punktów. Przy równej liczbie punktów dwóch lub więcej ofert, przeprowadzane 
będą rozmowy indywidualne z kandydatami i na tej podstawie podejmowane decyzje 
odnośnie do wyboru najlepszej oferty.  


