
 

Załącznik do Uchwały  

Nr 3/2016  z dnia 03.06.2016r. 

Zarządu  LGD Stolem 

 

 

REGULAMIN BIURA 

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  

STOLEM 
 

§1 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania Stolem, ramowy zakres działania i kompetencji Biura i służb księgowo-

finansowych Stowarzyszenia oraz inne postanowienia związane z działalnością Biura 

Stowarzyszenia. 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Biurze, należy rozumieć przez to Biuro 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem. 

3. Biuro mieści się w siedzibie Stowarzyszenia (83-424 Lipusz, ul. Derdowskiego7) i 

czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7
30

 - 15
30

. 

 

§2 

 

1. Biuro prowadzi sprawy Stowarzyszenia między innymi poprzez inspirowanie i 

podejmowanie działań na rzecz Stowarzyszenia oraz w zakresie spraw 

administracyjnych, finansowych i organizacyjnych Stowarzyszenia. 

2. Biuro służy realizacji celów i zadań wszystkich organów Stowarzyszenia. 

 

§3 

 

Biuro prowadzi swoją działalność w oparciu o statut Stowarzyszenia, uchwały Walnego 

Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia oraz niniejszy regulamin. 

 

§4 

1. Zarząd zatrudnia pracowników biura, określa ich kompetencje, obowiązki, 

odpowiedzialność oraz czas pracy i wynagrodzenie.  

2. Biurem kieruje Dyrektor Biura, który może z upoważnienia Zarządu reprezentować 

Stowarzyszenie na zewnątrz w granicach umocowania. 

3. Zarząd udziela pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura  do prowadzenia spraw bieżących 

Stowarzyszenia.  

4. Strukturę bieżącego zatrudnienia w biurze wraz z wymaganiami dla pracowników 

określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

5. Obsługa informatyczna, obsługa księgowa oraz inne prace związane ze sprawnym 

funkcjonowaniem biura i obsługą wnioskodawców w miarę konieczności Biuro 

Stowarzyszenia zlecać  będzie osobom posiadającym stosowne uprawnienia w ramach 

umów cywilno – prawnych. 

 

§5 

 

Dyrektor Biura sprawuje pieczę nad majątkiem i sprawami Stowarzyszenia w ramach 

jego umocowania oraz spełnia swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie 



gospodarczo-finansowym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz 

postanowień statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, uchwał 

Zarządu i Rady. 

 

§6 

Do obowiązków Dyrektora Biura należy poza zadaniami wymienionymi w § 5 i 7  

wykonywanie zaleceń pokontrolnych organów przeprowadzających kontrole i 

przedstawianie wszelkich materiałów i dokumentacji z kontroli organom Stowarzyszenia. 

 

§7 

1. Dyrektor Biura jest odpowiedzialny za prawidłowe zarządzanie sprawami 

Stowarzyszenia w ramach posiadanych uprawnień i kompetencji, w tym udostępniania 

informacji będących w dyspozycji LGD uwzględniając zasady bezpieczeństwa 

informacji i przetwarzania danych osobowych, nie zastrzeżonych przez inne organy 

Stowarzyszenia. 

2. Dyrektor Biura ponosi odpowiedzialność, w szczególności za: 

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, Zarządu i Rady Stowarzyszenia, 

2) prowadzenie spraw Stowarzyszenia, 

3) prowadzenie procesu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy; 

4) gromadzenie i udostępnianie dokumentów z zakresu działania Stowarzyszenia, 

5) przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków oraz posiedzenia Zarządu 

i Rady, 

6) sporządzanie protokołów i sporządzanie odpisów podjętych uchwał przez organy 

Stowarzyszenia i doręczanie ich uprawnionym osobom, 

7) prowadzenie dokumentacji członkowskiej, 

8) nadzór nad przygotowaniem i wdrażaniem projektów w ramach Lokalnej Strategii 

Rozwoju LGD Stolem, 

9) nadzór nad prowadzeniem działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji 

zawodowych pracowników Biura, współuczestniczenie w systemie szkoleń; 

10) nadzór nad udzielaniem potencjalnym beneficjentom wszelkich informacji 

dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie, 

11) nadzór nad obsługą wniosków, 

12) nadzór nad prowadzeniem monitoringu realizowanych operacji, 

13) zatwierdzanie wniosków o płatność pod względem merytorycznym, 

14) nadzór nad  przygotowywaniem odpowiednich sprawozdań, 

15) pomoc przy organizacji pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej operacje, 

16) nadzór nad sporządzeniem informacji z kontroli dla Zarządu Stowarzyszenia LGD 

Stolem, 

17) nadzór nad prawidłowością sprawdzania końcowych rozliczeń rzeczowych pod 

względem zgodności z warunkami Umów o pomoc, 

18) przyjęcie sprawozdania z wykonania projektów pod względem rzeczowym 

i finansowym, 

19) przygotowywanie propozycji procedur i instrukcji dotyczących kontroli,  

20) opracowywanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finans.,  

21) udział w różnego rodzaju naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach 

związanych z działalnością Stowarzyszenia,  

22) utrzymywanie stałego kontaktu z członkami wspierającymi i honorowymi 

Stowarzyszenia,  

23) prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji Stowarzyszenia,  



24) sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego 

konserwacji lub naprawy.  

25) współpraca z mediami – w tym odpowiadanie na interwencje i organizowanie 

konferencji prasowych, 

26) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacja stron internetowych LGD, 

27) nadzór nad przygotowaniem imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć delegacji 

i gości LGD, 

28) nadzór nad przygotowywaniem propozycji w zakresie wzorów przedmiotów 

promocyjnych, organizacja przetargów i udział w pracach Komisji Przetargowych, 

29) organizowanie szkoleń, konferencji i innych imprez zaplanowanych przez LGD, 

30) koordynacja działań związanych z aktualizacja LSR, 

31) inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpraca międzyregionalną                                    

i międzynarodową, 

 

             § 8 

Dyrektor Biura upoważniony jest do: 

1) podpisywania bieżącej korespondencji, 

2) dokonywania samodzielnych zakupów bieżących jednorazowo do wysokości 

4 000,00 zł., 

3) kierowania pracą i nadzoru nad pracownikami Biura i zleceniobiorcami, 

4) współdziałania z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz            

informowania ich o działalności i zamierzeniach Stowarzyszenia, 

5) organizowania konferencji prasowych, 

6) koordynowania spraw związanych z funkcjonowaniem zespołów roboczych 

Stowarzyszenia, 

7) podejmowania decyzji dotyczących działalności Stowarzyszenia w zakresie nie 

zastrzeżonym dla innych organów, 

8) podpisywanie dokumentów łącznie z księgowym biura, o charakterze           

finansowo-rozliczeniowym, 

9) sprawdzania efektywności świadczonego przez pracowników biura doradztwa 

poprzez: badanie stosunku ilości udzielonych beneficjentom porad do ilości 

złożonych przez osoby korzystające  z doradztwa wniosków oraz ilości udzielonych 

beneficjentom porad do ilości wybranych wniosków do dofinansowania składanych 

przez osoby korzystające z doradztwa oraz ankiety udzielonej usługi doradczej na 

podstawie karty doradztwa stanowiącej Załącznik nr2 do niniejszego regulaminu. 

10) sprawdzanie efektywności prowadzonej przez biuro animacji lokalnej i współpracy 

z partnerami Stowarzyszenia poprzez coroczną ich ewaluację przy pomocy badań 

ankietowych.  

 

§ 9 

1. Pracownik administracyjno – wdrożeniowy jest odpowiedzialny za kompleksowa 

obsługę potencjalnych beneficjentów, przygotowanie projektów, ich realizację, 

rozliczenie procesu dotyczącego projektów oraz prowadzenie animacji lokalnej i 

współpracy z partnerami Stowarzyszenia. 

2. Do obowiązków pracownika administracyjno - wdrożeniowego  należy w 

szczególności: 

1) obsługa związana z przygotowaniem  naboru i naborem wniosków składanych w 

ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem 

2) przygotowanie i obsługa administracyjna Rady Stowarzyszenia oceniającej 

operacje, 



3) przygotowanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD i realizacje 

przedsięwzięć określonych w LSR, 

4) prowadzenie animacji lokalnej, 

5) współpraca z partnerami Stowarzyszenia, 

6) przygotowanie wniosków o płatność, 

7) przygotowywanie odpowiednich sprawozdań, 

8) monitorowanie podpisywania i realizacji umów, 

9) przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu, 

10) koordynowanie projektów współpracy, 

11) sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacja projektów, 

12) przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z 

warunkami umów o przyznanie pomocy, 

13) poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia, 

14) wykonawstwo projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie (obsługa 

pozyskanych środków w ramach projektu, dokumentacja rozliczeniowa), 

15) realizacja projektów Stowarzyszenia, 

16) przygotowanie i prezentacja informacji na temat operacji, 

17) prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości 

otrzymania dofinansowania, 

18) prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z 

obszarem LGD, realizacja LSR oraz działalnością LGD, 

19) udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustnie, pisemnie lub za 

pośrednictwem internetu, 

20) przygotowywanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach 

społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc 

w promocji LGD, 

21) współpraca z mediami – w tym odpowiadanie na interwencje i organizowanie 

konferencji prasowych, 

22) aktualizacja stron internetowych LGD, 

23) obsługa techniczna imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć delegacji i 

gości LGD, 

24) monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej, 

25) wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD w tym 

prowadzenie sekretariatu. 

 

 

§ 10 

 

Biuro używa pieczątki podłużnej z pełną  nazwą i adresem siedziby Stowarzyszenia o 

treści: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM, 83-424 Lipusz, ul.  

Derdowskiego7, NIP 591-16-49-386, Regon 220227851 oraz pieczątek imiennych. 

 

 

§ 11. 

 

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Zarząd 

kierując się obowiązującymi przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia. 

 

 



 
Załącznik nr 1 do Regulaminu  

Biura Stowarzyszenia 

 Lokalna Grupa Działania Stolem  

 

Struktura  zatrudnienia pracowników 

Biura Lokalnej Grupy Działania Stolem 

 
I. Struktura organizacyjna Biura przedstawia się następująco: 

1) Dyrektor Biura, 

2) Pracownik administracyjno – wdrożeniowy. 

 
Lp. Stanowisko – 

Podległość. 

poziom 

zatrudnienia 

Wymagania 

konieczne 

Wymagania 

pożądane 

Predyspozycje 

osobowościowe 
1. Dyrektor Biura 

– Zarząd 

Stowarzyszenia 

1 etat  wykształcenie 

wyższe, 

 bardzo dobra 

znajomość zasad 

podejścia Leader w 

ramach PROW 2014-

2020, w 

szczególności 

działania LEADER 

  minimum 3 letnie 

doświadczenie w 

zarządzaniu 

organizacja 

pozarządową 

 biegła umiejętność 

posługiwania się 

komputerem, 

 znajomość regulacji 

prawnych z zakresu: 

prawa o 

stowarzyszeniach, 

samorządu gminnego 

oraz innych 

przepisów 

regulujących 

funkcjonowanie 

samorządów 

terytorialnych, 

finansów 

publicznych, 

działalności pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie, 

kodeksu cywilnego, 

bezpieczeństwa 

imprez masowych 

 Prawo jazdy kat.B 

 

 wykształcenie wyższe 

magisterskie, 

 znajomość języka 

obcego, preferowany 

j. angielski 

 Szkolenia i kursy w 

zakresie 

pozyskiwania 

funduszy UE, 

 Szkolenia i kursy w 

zakresie rozwoju 

obszarów wiejskich 

 Szkolenia i kursy z 

zakresu wdrażania 

Lokalnej Strategii 

Rozwoju 

 umiejętność oceny 

planowanych 

inwestycji pod 

względem 

ekonomicznym  

 

 sumienność, 

 obowiązkowość, 

 umiejętność 

pracy w zespole,  

 wysoka kultura 

osobista 

 chęć 

uzupełnienia 

wiedzy i 

podnoszenia 

kompetencji 

 łatwość w 

nawiązywaniu 

relacji 

międzyludzkich, 

 umiejętność 

samodzielnego 

podejmowania 

decyzji 

 

 

 

 



 
Lp. Stanowisko – 

Podległość. 

poziom 

zatrudnienia 

Wymagania 

konieczne 

Wymagania 

pożądane 

Predyspozycje 

osobowościowe 
1. Pracownik 

administracyjno-

wdrożeniowy – 

Dyrektor biura 

LGD 

1 etat  wykształcenie 

wyższe, 

 bardzo dobra 

znajomość zasad 

podejścia Leader w 

ramach PROW 

2014-2020, w 

szczególności 

działania LEADER 

 biegła umiejętność 

posługiwania się 

komputerem, 

 bardzo dobra 

znajomość  LSR 

oraz procedur 

ubiegania się o 

dofinansowanie w 

ramach wdrażania 

LSR LGD Stolem 

 prawo jazdy kat. B 

 

 wykształcenie 

wyższe magisterskie, 

 znajomość języka 

obcego, preferowany 

język angielski,  

 doświadczenie w 

aktywizowaniu i 

animacji 

mieszkańców wsi, 

 bardzo dobra 

znajomość źródeł 

finansowania 

projektów 

 co najmniej 2-letnie 

doświadczenie 

pracownicze  w 

ramach  realizacji 

PROW 2007-2013 

bądź PO RYBY 

2007-2013. 

 

 sumienność, 

 obowiązkowość, 

 umiejętność 

pracy w zespole,  

 wysoka kultura 

osobista 

 chęć 

uzupełnienia 

wiedzy i 

podnoszenia 

kompetencji, 

 łatwość w 

nawiązywaniu 

relacji 

międzyludzkich 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu  

Biura Stowarzyszenia  

Lokalna Grupa Działania Stolem 

 
KARTA DORADZTWA  

 
 

 

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

Imię i nazwisko beneficjenta 

 

 

Zakres świadczonego 

doradztwa 

Imię i nazwisko 

pracownika 

świadczącego 

doradztwo 

Stopień 

zadowolenia z 

udzielonego 

doradztwa  

(skala 1-3*) 

 

Podpis beneficjenta 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

*1- niezadowolony 

  2- średnio zadowolony 

  3- bardzo zadowolony 

 

 

Ankieta oceniająca indywidualne doradztwo świadczone przez pracowników LGD 

Stolem 



 

Imię i nazwisko osoby świadczącej 

doradztwo 

 

1. Jak ocenia Pan/i przydatność uzyskanych wiadomości w ramach świadczonego 

doradztwa? Można udzielić jednej odpowiedzi poprzez podkreślenie. 

a) Bardzo przydatne 

b) Raczej przydatne 

c) Trudno powiedzieć 

d) Raczej nieprzydatne 

 

 

 

2. Jak ocenia Pan/i kompetencje osoby udzielającej doradztwo oraz sposób jej pracy w 

ramach świadczonego doradztwa? 
Proszę podać przy każdym punkcie po jednej ocenie od 1 do 4, gdzie 

 liczba 1 - źle, liczba 2 – średnio, liczba 3 – dobrze, liczba 4-bardzo dobrze 

Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu, wstawiając x w odpowiedniej rubryce. 

 

 

Zakres oceny 1* 2 3 4 

Kontakt z osobą świadczącą usługi doradcze  

 

    

Znajomość tematu, przygotowanie merytoryczne, 

fachowość doradcy/czyni   

    

Osobiste zaangażowanie /wsparcie osoby świadczącej 

doradztwo w ramach zakresu udzielanego doradztwa 

    

Efektywność  wykorzystanego czasu w ramach 

świadczonego doradztwa  

    

 

Ogólna ocena (średnia arytmetyczna) 

 

 

 

*w przypadku zaznaczenia oceny źle, proszę uzasadnić odpowiedź. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 


