
Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych ogłasza nabór na stanowisko Referenta

w Wydziale Spraw Hodowlanych i Wyścigowych

Lokalizacja miejsca pracy: Warszawa, ul. Puławska 266

 
Wymiar pracy:    Pełny etat

Rodzaj Umowy:    Umowa o Pracę 

 

Polski Klub Wyścigów Konnych powstał w 2001 roku. Działalność Klubu reguluje Ustawa o wyścigach konnych i statut. Klub 

jest państwową osobą prawną z siedzibą w Warszawie.  

Polski Klub Wyścigów Konnych m.in. ustala warunki rozgrywania gonitw i kontroluje ich przestrzeganie, działa na rzecz 

rozwoju i promocji wyścigów konnych oraz doskonalenia hodowli koni, wydaje pozwolenia na organizowanie wyścigów 
konnych, kierowanie stajnią wyścigową oraz licencje dla sędziów, trenerów, jeźdźców, powożących, powołuje komisje 

techniczne i komisję odwoławczą, inicjuje i opiniuje rozwiązania prawne dotyczące wyścigów konnych, reprezentuje Polskę 

w międzynarodowych organizacjach wyścigowych, prowadzi księgi stadne dla koni czystej krwi arabskiej i pełnej krwi 

angielskiej, prowadzi specjalistyczne szkolenia 

 

Wymagania wobec kandydata:

1. Ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

2. Wykształcenie wyższe

3. Znajomość Ustawy o wyścigach konnych z dnia 18 stycznia 2001 roku oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie regulaminu wyścigów konnych wraz z załącznikami 

4. Znajomość pakietu MS Office (w szczególności Word, Excel i Power Point)

5. Dobra znajomość j. angielskiego
6. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych

7. Samodzielność w podejmowaniu decyzji
8. Bardzo dobra organizacja pracy własnej i zaangażowanie

9. Wysoka kultura osobista

10. Komunikatywność oraz łatwość nawiązywania kontaktów

11. Odpowiedzialność, sumienność

 

Do zadań kandydata będą należały m.in:

1. Rejestracja barw wyścigowych, rejestracja zgłoszeń koni

2. Prowadzenie ewidencji zwycięstw oraz kar dla trenerów i jeźdźców

3. Prowadzenie spraw związanych z kontrolą antydopingową jeźdźców i koni

4. Organizacja szkoleń specjalistycznych

5. Opracowywanie biuletynów wyścigowych

6. Rejestracja i opracowywanie karier wyścigowych, prowadzenie statystyk koni

7. Opracowywanie materiałów statystycznych w zakresie oceny wartości użytkowej i hodowlanej koni

8. Współpraca z międzynarodowymi organizacjami wyścigów konnych

9. Współpraca z organizatorami wyścigów konnych

10. Monitoring realizacji planów wyścigowych

11. Aktualizacja informacji na stronie internetowej PKWK z zakresu wydziału

Oferujemy:

 stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 możliwość rozwoju zawodowego

 niezależność i samodzielność w realizowaniu zadań

 udział w kursach specjalistycznych podnoszących kwalifikacje

 prywatna opieka medyczna
 

CV należy złożyć w terminie do dnia 01.12.2022 r., do godziny 15.00, w sekretariacie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
z dopiskiem „Nabór na stanowisko w Wydziale Spraw Hodowlanych i Wyścigowych”.

Adres: Polski Klub Wyścigów Konnych ul. Puławska 266; 02-684 Warszawa 
lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: pkwk@pkwk.org

https://www.pkwk.pl/?page_id=788
https://www.pkwk.pl/?page_id=794
https://www.pkwk.pl/language/pl/ksiegi-stadne/


Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (stosownie do przepisów ustawy  
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 oraz przepisów 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r..”. 

 

 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

 
 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W PKWK:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH z siedzibą w Warszawie, pod

adresem przy ulicy Puławskiej 266, 02-684 Warszawa, posiadającym REGON: 017359475, posiadającym NIP: 9512023888

oraz REGON: 017359475, („PKWK”). Kontakt do Inspektora Danych Osobowych jest pod mailem: ochronadanych@pkwk.org

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO, w celach związanych z procesem rekrutacji.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty podmiotom przetwarzającym je na zlecenie PKWK

oraz organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np.

sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane, tj. do czasu

zakończenia procesu rekrutacji oraz przez okres 14 dni po zakończeniu procesu rekrutacji,.

5. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

a. dostępu do swoich danych osobowych,

b. żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych

osobowych,

c. żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na

przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w

przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy 

też na potrzeby marketingu bezpośredniego,

f. przenoszenia swoich danych osobowych,

g. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych.

6. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na

przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie

oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

7. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 

 

 

 

 

 

 

  


