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Minister Sportu i Turystyki, działając na podstawie art. 47g ust. 4 ustawy z 21 kwietnia 2017 r. 
o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz.U. poz. 1051 ze zm.), ogłasza nabór na stanowisko: 
 
Dyrektora Polskiego Laboratorium Antydopingowego 
 
1. Miejsce wykonywania pracy:  

Polskie Laboratorium Antydopingowe  
ul. Trylogii 2/16  
01-982 Warszawa 
dalej: „Laboratorium” 
 

2. Wymiar etatu: pełny etat, stosunek pracy na podstawie powołania 
 
3. Wymagania związane ze stanowiskiem: 

1. posiadanie: 
a) co najmniej stopnia naukowego doktora lub równorzędnego w zakresie nauk 

farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych lub pokrewnych 
oraz doświadczenia lub ukończenia szkolenia w zakresie bioanalizy, w szczególności 
w obszarze zwalczania dopingu w sporcie, lub 

b) wiedzy i doświadczenia zawodowego w zakresie zwalczania dopingu w sporcie, 
w tym w szczególności co najmniej 10-letniego doświadczenia w pracy na 
stanowisku kierowniczym w laboratorium akredytowanym na zgodność z normą ISO 
obowiązującą w laboratoriach badawczych oraz kompetencji w zakresie rozwijania 
i kierowania projektami badawczymi; 

2. posiadanie doświadczenia i kompetencji w zakresie analizy materiału biologicznego 
na obecność substancji zabronionych; 

3. posiadanie doświadczenia lub ukończenie szkolenia w zakresie wykorzystywania analiz 
kryminalistycznych na potrzeby kontroli antydopingowej; 

4. posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w zarządzaniu zespołami pracowniczymi; 
5. posiadanie znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne 

porozumiewanie się, również w sprawach dotyczących działalności badawczo-rozwojowej; 
6. posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym; 
7. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych; 
8. korzystanie z pełni praw publicznych; 
9. nieposzlakowana opinia; 
10. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 
11. brak karalności dyscyplinarnej za doping w sporcie. 

 
4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku został określony w ustawie z dnia 21 kwietnia 

2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie i obejmuje w szczególności:  
1. kierowanie pracami Laboratorium, do którego zadań należy: 

1) prowadzenie działań niezbędnych do utrzymania akredytacji:  
a) Światowej Agencji Antydopingowej, 
b) krajowej jednostki akredytującej na zgodność z normą ISO obowiązującą 

w laboratoriach badawczych, 
2) prowadzenie analiz antydopingowych próbek fizjologicznych zawodników i zwierząt,  
3) realizacja projektów badawczych w zakresie zwalczania dopingu w sporcie, 
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4) współpraca krajowa i międzynarodowa w zakresie badań naukowych i prac 
rozwojowych,  

5) inne zadania wynikające ze standardów międzynarodowych Światowej Agencji 
Antydopingowej, 

6) prowadzenie analiz toksykologicznych, w tym w ramach współpracy z Policją, sądami, 
prokuratorem, Służbą Celno-Skarbową, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Głównym 
Inspektorem Farmaceutycznym, szpitalami, instytutami badawczymi, uczelniami 
medycznymi oraz Żandarmerią Wojskową; 

2. reprezentowanie Laboratorium na zewnątrz;  
3. sporządzanie projektu rocznego planu finansowego Laboratorium;  
4. występowanie do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej z wnioskami w sprawie 

wysokości dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie 
działalności bieżącej Laboratorium;  

5. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Laboratorium;  
6. sporządzanie projektów rocznych i wieloletnich planów działania Laboratorium;  
7. sporządzanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej, 

w terminie do dnia 31 marca każdego roku, sprawozdania z działalności Laboratorium 
w roku poprzednim;  

8. wykonywanie wobec osób zatrudnionych w Laboratorium czynności wynikających 
ze stosunku pracy; 

9. wykonywanie innych zadań związanych z kierowaniem Laboratorium. 
 

5. Dokumenty wymagane w procesie naboru:  
1) życiorys, 
2) list motywacyjny, 
3) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 
4) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
5) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo  
lub umyślne przestępstwo skarbowe,  

6) oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych  
w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 
środkami publicznymi, 

7) oświadczenie kandydata o niekaraniu dyscyplinarnie za doping w sporcie, 
8) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, wskazane w niniejszym 

ogłoszeniu, 
9) kopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie co najmniej wymagany okres i zakres 

doświadczenia zawodowego, wskazane w niniejszym ogłoszeniu, 
10) oświadczenie kandydata o następującej treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie, 
dla potrzeb procesu naboru na stanowisko dyrektora Polskiego Laboratorium 
Antydopingowego”. 
  

6. Termin i miejsce składania dokumentów wymaganych w procesie naboru: 
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 29 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu 
do Ministerstwa Sportu i Turystyki), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 
„Nabór na stanowisko dyrektora Polskiego Laboratorium Antydopingowego – nie otwierać”, 
na adres: 
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MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI 
Departament Prawny 
ul. Senatorska 14 
00-082 Warszawa 
 
Kancelaria Ministerstwa Sportu i Turystyki jest czynna w godz. 8¹⁵-16¹⁵. 
 

7. Informacja o sposobach oceny kandydatów: 
1. Pierwszy etap – weryfikacja formalna ofert. 
2. Drugi etap – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której odbędzie się: 

 sprawdzian wiedzy (ocena kandydatów pod kątem wymagań dotyczących wiedzy 
wymaganej do zajmowania stanowiska dyrektora Laboratorium) – w formie ustnej 
albo –w przypadku gdy do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie zakwalifikowanych 
więcej niż 10 kandydatów – dopuszcza się formę pisemną (test wiedzy lub pytania 
otwarte), 

 badanie kompetencji kierowniczych, doświadczenia zawodowego oraz znajomości 
języka angielskiego – w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.  

W trakcie rekrutacji Zespół ds. przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Laboratorium 
przeprowadzający nabór może zastosować wybrane metody i techniki, służące wyłonieniu 
najlepszych kandydatów spośród tych, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. 

 
8. Inne informacje: 

 kandydaci proszeni są o podanie nr telefonu i adresu poczty elektronicznej; 
 kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu 

naboru i powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia telefonicznie lub za pomocą poczty 
elektronicznej co najmniej na trzy dni przed terminem rozmowy kwalifikacyjnej; 

 kandydaci, którzy nie spełnią wymagań formalnych, zostaną powiadomieni o odrzuceniu 
zgłoszenia z przyczyn formalnych telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej; 

 życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie 
podpisać, a w przypadku oświadczeń opatrzyć dodatkowo aktualną datą; 

 kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem, a w przypadku 
zakwalifikowania do kolejnego etapu należy okazać podczas rozmowy kwalifikacyjnej 
oryginały dokumentów; 

 w przypadku złożenia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie 
w języku polskim, dokonane przez tłumacza przysięgłego; 

 po zakończeniu procesu naboru dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną 
powołani albo których oferty nie spełniały wymagań formalnych, mogą zostać odebrane 
przez kandydatów w terminie 2 tygodniu od dnia opublikowania ogłoszenia o wyniku 
naboru; zgłoszenia nieodebrane w tym terminie zostaną zniszczone przez Zespół ds. 
przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Polskiego Laboratorium 
Antydopingowego powołany na podstawie zarządzenia nr 11 Ministra Sportu i Turystyki z 26 
marca 2019 r. (Dz.Urz. MSiT poz. 28); 

 oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane; 
 zastrzega się możliwość anulowania naboru bez podania przyczyn. 
 
Na stronie internetowej http://antydopinglab.pl/pl/ można zapoznać się z informacjami 
i dokumentacją dotyczącą funkcjonowania Laboratorium. 

 


