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REGULAMIN PRACY BIURA 

Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania 
po zmianach 10_10_2017 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne. 

§ 1. 
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna 

Grupa Działania, ramowy zakres działania i kompetencji biura, organizację i porządek w procesie pracy oraz 

inne postanowienia związane z działalnością biura Stowarzyszenia.  

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Biurze, należy rozumieć przez to biuro Stowarzyszenia Kłodzka 

Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania.  

 

§ 2. 
1. Biuro odpowiada za sprawne funkcjonowanie Stowarzyszenia, prowadzi sprawy Zarządu  oraz pełną 

obsługę Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej w zakresie spraw administracyjnych, finansowych i 

organizacyjnych.  

2. Biuro służy realizacji celów i zadań wyznaczonych przez  statut Stowarzyszenia a zaakceptowanych przez 

Walne Zebranie.  

 

§ 3. 
Biuro prowadzi swoją działalność w oparciu o statut Stowarzyszenia, uchwały Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia oraz niniejszy regulamin.  

 

§ 4. 
Biuro używa pieczątki podłużnej z nazwą, adresem, numerem telefonu do Stowarzyszenia, numerem KRS, 

NIP oraz REGON.  

 

Rozdział II 

Zakres obowiązków i uprawnień dyrektora biura i podległych pracowników. 

 

§ 5. 
1. Biurem zarządza dyrektor biura zatrudniony przez Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków  

Stowarzyszenia.  

2. Dyrektor biura zatrudnia pracowników zgodnie z Regulaminem zatrudnienia pracowników, stanowiącego 

załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu, określa ich kompetencje, obowiązki, odpowiedzialność oraz czas 

pracy i wynagrodzenie po uzyskaniu akceptacji Zarządu.  

3. Strukturę organizacyjną biura określa schemat organizacyjny stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu.  

 

§ 6. 
Dyrektor  biura sprawuje pieczę nad majątkiem i sprawami Stowarzyszenia w ramach jego umocowania oraz 

spełnia swoje obowiązki ze starannością wymaganą w organizacji przy ścisłym przestrzeganiu przepisów 

prawa oraz postanowień statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz uchwał Zarządu i 

Rady Stowarzyszenia.  

 

§ 7. 
Do obowiązków dyrektora biura poza zadaniami określonymi w § 6 należy wykonywanie zaleceń 

pokontrolnych organów przeprowadzających kontrole oraz udzielanie kontrolującym i władzom 

Stowarzyszenia wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych 

materiałów dotyczących przedmiotu kontroli.  

 

§ 8. 
Dyrektor biura zobowiązany jest:  
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1) zaznajomić pracowników podejmujących pracę z zakresem obowiązków, sposobem wykonywania pracy 

na wyznaczonym stanowisku pracy oraz podstawowymi uprawnieniami pracowniczymi zgodnie z opisem 

stanowisk;  

2) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy;  

3) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy;  

4) przyjąć i stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników;  

5) umożliwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych;  

6) zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy.  

7) sporządzić karty opisu stanowisk według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 9. 
1. Dyrektor biura jest odpowiedzialny za prawidłowe zarządzanie sprawami Stowarzyszenia - w ramach 

posiadanych uprawnień i kompetencji, nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.  

2. Zakres zadań i czynności dla ich prawidłowej realizacji na stanowisku  dyrektora  biura:  

1) Reprezentowanie Stowarzyszenia w granicach umocowania Regulaminu Pracy Biura, w tym współpraca z 

przedstawicielami mediów;  

2) Współpraca z Zarządem, Radą i Komisją Rewizyjną w ramach realizacji LSR poprzez:  

- wykonywanie podejmowanych przez Zarząd i Radę uchwał oraz reagowania na zalecenia Komisji 

Rewizyjnej,  

- koordynację pracy Rady w ramach jej działań decyzyjnych,  

- nadzór nad sporządzanymi sprawozdaniami i informacjami dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  

- nadzór nad prawidłowym zarządzaniem projektami w ramach wdrażania LSR oraz opracowywaniem i 

realizacją projektów współpracy.  

3) Nadzór nad pracownikami Biura: planowanie, organizowanie oraz koordynowanie ich pracy;  

4) Prowadzenie procesu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy oraz zawieranie 

umów o pracę zgodnie z zatwierdzonym Regulaminem Naboru Pracowników w ramach opisanych 

stanowisk;  

5) Nadzór nad opracowywaniem i wdrażaniem operacji własnych;  

6) Prowadzenie doradztwa w szczególności związanego z PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ 

7)Nadzór nad bezpłatnym doradztwem dla potencjalnych beneficjentów programów realizowanych w 

ramach wdrażania LSR; kontrola ilości, jakości i efektywności udzielanego doradztwa zgodnie z 

Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu 

8) Nadzór nad realizacją zadań realizowanych przez pracowników biura w zakresie animacji lokalnej i 

współpracy zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu 

9) Nadzór nad obsługą wpływających wniosków, procedurami ich oceny, przedstawieniem ich do refundacji, 

monitoringiem, realizacją oraz ewentualną kontrolą;  

10) Nadzór nad prawidłowością końcowych rozliczeń zrealizowanych umów o dofinansowanie;  

11) Merytoryczny nadzór nad przygotowywaniem, udostępnianiem i gromadzeniem dokumentów, w tym 

protokołów oraz materiałów na obrady Walnego Zebrania Członków, Zarządu oraz Rady Stowarzyszenia;  

12) Projektowanie, wdrażanie oraz ocena funkcjonalności systemów, w tym informatycznych: naboru, oceny 

operacji, okresowych ocen, szkoleń oraz adaptacji zatrudnionych pracowników;  

13) Nadzór nad prawidłowością wdrażania LSR, w tym jej monitorowanie i ewaluację. 

14) Kształtowanie polityki wynagrodzeń;  

15) Kształtowanie polityki szkoleniowej; 

16) Koordynowanie działań informacyjno-promocyjnych związanych z obszarem LGD;  

17) Sporządzanie odpisów uchwał Walnego Zebrania Członków, Zarządu oraz Rady i wydawanie ich 

uprawnionym organom;  

18) Właściwe gospodarowanie powierzonym mieniem, zapewnienie warunków skutecznego i 

ekonomicznego funkcjonowania biura.  

19) Przygotowanie i składanie wniosków o płatność;  

 

 

§ 10. 
Dyrektor biura upoważniony jest do:  

1. Opracowania Regulaminu Pracy Biura Stowarzyszenia;  

2. Wnoszenia projektów zmian w statucie i regulaminach organizacyjnych Stowarzyszenia;  

3. Kierowania i nadzoru nad pracą biura, określenia zakresów obowiązków podległych pracowników, zasad 

współpracy oraz kontaktów wewnętrznych i zewnętrznych;  
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4. Zawierania umów o pracę, umów zleceń i o dzieło;  

5. Współpracy z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz informowania ich o działaniach i 

zamierzeniach Stowarzyszenia;  

6. Planowania, koordynacji oraz kontroli pracy biura, obejmującej:  

- planowanie realizacji przedsięwzięć/zadań,  

- planowanie płatności i harmonogramu realizacji przedsięwzięć/zadań do zatwierdzenia przez Zarząd;  

7. Opiniowania, zatwierdzania i podpisywania dokumentów w ramach realizowanych zadań;  

8. Podpisywania bieżącej korespondencji;  

9. Nadzoru nad przygotowywaniem i gromadzeniem materiałów dotyczących działalności Stowarzyszenia;  

10. Podejmowania decyzji dotyczących działalności Stowarzyszenia w zakresie niezastrzeżonym dla innych 

organów;  

11. Wnioskowania do Zarządu w sprawach zarządzania podległym biurem, a wynikających z realizacji jego 

zadań statutowych;  

12. Dokonywania bieżących zakupów na potrzeby biura.  

 

§11. 

 

Funkcję dyrektora biura Stowarzyszenia pełni Prezes Zarządu zatrudniony na podstawie umowy o pracę. 

Dopuszcza się również inne formy zatrudnienia. 

 

§12. 

 

W ramach struktury organizacyjnej oprócz dyrektora biura przewidziano jeszcze 3 etaty pracownicze, 

dopuszcza się zmianę ich ilości w zależności od możliwości finansowych Stowarzyszenia z zachowaniem 

zakresów obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie i możliwością ich rozszerzenia w zależności od 

potrzeb i prawidłowego funkcjonowania biura. 

a/Specjalista ds. informacyjno-doradczych i animacyjnych w obszarze przedsiębiorczości (1 etat) 

b) Specjalista ds. informacyjno-doradczych i animacyjnych w obszarze działalności organizacji społecznych  

(1 etat) 

c/ Specjalista ds. obsługi kancelaryjnej biura, monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczości (1 etat)  

 

Obsługa księgowa Stowarzyszenia zlecana jest na zewnątrz (podpisana umowa), księgowość prowadzona 

jest według zasad określonych w stosownych przepisach o gospodarce finansowej i rachunkowości i firma 

zewnętrzna przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność w tym zakresie, dopuszcza się możliwość 

zatrudnienia księgowej na etacie w stowarzyszeniu, jeżeli tylko zajdzie taka konieczność i potrzeba.  

 

Podobnie jest z obsługą informatyczną Stowarzyszenia, która również zlecana jest podmiotowi z zewnątrz na 

podstawie odrębnej umowy bądź porozumienia, również dopuszcza się możliwość zatrudnienia informatyka 

na etacie w stowarzyszeniu, jeżeli tylko zajdzie taka potrzeba.. 

 

§ 13. 
 

1. Pracownicy są zobowiązani wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń 

dyrektora biura, które dotyczą pracy, a nie są sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umową o pracę.  

2. Pracownicy mają obowiązek:  

1) przestrzegać ustalonego w biurze czasu pracy;  

2) przestrzegać ustalonego w biurze porządku i regulaminu;  

3) przestrzegać przepisów i zasad BHP i ppoż.;  

4) przestrzegać w biurze zasad współżycia społecznego i okazywać koleżeński stosunek współpracownikom,  

5) dbać o dobro biura Stowarzyszenia, chronić jego mienie i użytkować zgodnie z przeznaczeniem;  

6) zachowywać porządek na swoim stanowisku pracy;  

7) zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić Stowarzyszenia na szkody;  

8) Przechowywać dokumenty i narzędzia pracy w miejscu do tego przeznaczonym a po zakończeniu pracy 

odpowiednio je zabezpieczyć.  

 

§ 14. 
1. Specjalista ds. informacyjno-doradczych i animacyjnych w obszarze przedsiębiorczości i Specjalista 

ds. informacyjno-doradczych i animacyjnych w obszarze działalności organizacji społecznych  są 
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odpowiedzialni za kompleksową obsługę potencjalnych beneficjentów w zakresie przygotowania wspólnie z 

nimi wniosków oraz monitorowanie  ich  realizacji i rozliczania. Stanowiska zostały zróżnicowane pod 

kątem rodzaju obsługiwanych beneficjentów tzn. jeden ze specjalistów będzie zajmował się pracą głównie z 

potencjalnymi lub istniejącymi przedsiębiorcami, natomiast drugi będzie pracował z organizacjami 

społecznymi. 

 

2. Zakres zadań i czynności dla ich prawidłowej realizacji na stanowiskach  Specjalistów ds. informacyjno-

doradczych i animacyjnych w obszarze przedsiębiorczości i działalności organizacji społecznych: 

1) Prowadzenie bezpłatnego, kompleksowego doradztwa dla potencjalnych beneficjentów wraz z 

przeprowadzeniem jego oceny;  

2) prowadzenie procesów animacyjnych zgodnie z przyjętą procedurą i standardami 

3) Opracowywanie uzgodnionych z dyrektorem  biura regulaminów konkursów w ramach wdrażania LSR;  

4) Obsługa związana z naborami wniosków składanych w ramach wdrażania LSR;  

5) Opracowywanie i uzgadnianie z dyrektorem biura projektów współpracy oraz koordynowanie ich 

realizacji;  

6) Bezpośrednia współpraca i pomoc Radzie Stowarzyszenia, w realizacji jej funkcji decyzyjnych;  

7) Nadzór nad realizacją rzeczową przedsięwzięć oraz kontrola i monitorowanie realizacji umów oraz 

sporządzanie końcowego rozliczenia rzeczowego pod kątem zgodności z warunkami umów;  

8) Przygotowywanie sprawozdań z realizacji LSR w ramach realizowanych konkursów dla Zarządu i 

Instytucji Wdrażającej;  

9) Prowadzenie, akceptowane przez dyrektora biura, korespondencji z beneficjentami w ramach 

realizowanych przez nich operacji;  

10) Opracowanie w miarę potrzeb opinii dotyczących problemów związanych z realizacją operacji;  

11) Opracowanie i wdrażanie operacji własnych zapisanych w LSR;  

12) Dokumentowanie procesu wdrażania LSR;  

13) Uzgadnianie z dyrektorem  biura decyzji w sprawie zasad regulaminowych ogłaszanych konkursów przy 

realizacji LSR;  

14) Uzgadnianie z dyrektorem biura procedur obsługi wniosków.  

15) Przygotowanie dokumentów do wniosków o pomoc na funkcjonowanie i aktywizację oraz projektów 

współpracy (w tym prowadzenie procesu ofertowania i archiwizacji dokumentów)  

16)Przygotowanie dokumentów do wniosków o płatność (w tym prowadzenie procesu ofertowania i 

archiwizacji dokumentów)  

17)Wykonywanie innych zadań na zlecenie przełożonego; 

 

§ 154. 

Specjaliści ds. działalności informacyjno-doradczej i animacyjnej  w obszarze przedsiębiorczości i 

działalności organizacji społecznych upoważnieni są do:  

1. Opiniowania uzgodnionego przez Zarząd procesu wdrażania LSR i przedkładania uwag dyrektorowi  

biura;  

2. Planowania i organizowania w porozumieniu z dyrektorem biura spotkań informacyjno-doradczych z 

potencjalnymi beneficjentami;  

3. Udziału w koordynacji pracy Rady i biura Stowarzyszenia w ramach procesu oceny wniosków;  

4. Podejmowania decyzji uzgodnionych z dyrektorem biura, a dotyczących procesu przygotowania 

wniosków  w konfrontacji z obowiązującymi przepisami i procedurami;  

5. Merytorycznej kontroli realizacji wniosków;  

6. Utrzymywania stałych kontaktów z beneficjentami realizowanych operacji oraz z Instytucjami 

Zarządzającymi, Wdrażającymi i Płatniczymi. 

 

§ 165. 
1. Specjalista ds. obsługi kancelaryjnej biura, monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczości  

jest odpowiedzialny za prowadzenie bieżących spraw biurowych, działanie systemu informatycznego w tym 

administrowanie strony internetowej Stowarzyszenia oraz prowadzenie monitoringu, ewaluacji i 

sprawozdawczości dotyczącej działalności Stowarzyszenia. 

2. Zakres zadań i czynności dla ich prawidłowej realizacji na stanowisku  Specjalisty ds. obsługi 

kancelaryjnej biura, monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczości:  

1) Prowadzenie bieżących spraw biurowych;  

2) Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oraz konserwacja komputerów i innych urządzeń biurowych; 
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3) Nadzór nad systemem komunikacji w sieci komputerowej oraz przesyłaniem danych za pośrednictwem 

poczty elektronicznej;  

4) Prowadzenie bezpłatnego doradztwa dla potencjalnych beneficjentów;  

5) Współpraca i pomoc Radzie Stowarzyszenia, w realizacji jej funkcji decyzyjnych;  

6) Pomoc przy przygotowywaniu i składaniu wniosków o pomoc na funkcjonowanie LGD i realizacji 

operacji własnych;  

7) Współpraca przy przygotowywaniu sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu i Instytucji Wdrażającej; 

8) Wdrażanie i monitorowanie planu komunikacji 

9) Organizacja szkoleń i spotkań informacyjno-promocyjnych;  

10) Przygotowywanie prezentacji na potrzeby Stowarzyszenia;  

11) Współpraca przy opracowywaniu, uzgodnionych z dyrektorem biura, regulaminów konkursów w ramach 

wdrażania LSR; 

12) Prowadzenie spraw kadrowo-księgowych związanych z działalnością Stowarzyszenia, 

13) Prowadzenie kasy gotówkowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;  

14) Sporządzanie raportów i sprawozdań na potrzeby Stowarzyszenia;  

15) Kontrola terminowości prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych; 

16) Prowadzenie akt pracowniczych i dokumentacji pracowniczej związanej ze stosunkiem pracy;  

17) Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów i zwolnień lekarskich;  

18) Sporządzanie planu urlopów pracowników;  

19) Koordynacja planowania zastępstw i rozdziału funkcji;  

20) monitoring działalności LGD 

21) Dbałość o właściwe warunki przechowywania i archiwizowania dokumentów kadrowych oraz 

finansowych;  

22)Przygotowanie dokumentów do wniosków o pomoc na funkcjonowanie i aktywizację oraz projektów 

współpracy (w tym prowadzenie procesu ofertowania i archiwizacji dokumentów)  

23)Przygotowanie dokumentów do wniosków o płatność (w tym prowadzenie procesu ofertowania i 

archiwizacji dokumentów)  

24)Obsługa związana z naborami wniosków składanych w ramach wdrażania LSR;  

25)Przygotowywanie treści korespondencji z beneficjentami w ramach realizowanych przez nich projektów;  

26)Wykonywanie innych zadań na zlecenie przełożonego; 

 

§ 176. 
 

Specjalista ds. obsługi kancelaryjnej biura, monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczości upoważniony 

jest do:  

1.Obsługi systemu kancelaryjnego Stowarzyszenia 

2. Prowadzenia spraw kadrowych Stowarzyszenia;  

3. Współpracy przy ogłaszaniu i uruchamianiu procesu naboru pracowników;  

4. Zatwierdzania dokumentów finansowych pod względem merytorycznym. 

5.Utrzymywanie stałych kontaktów z beneficjentami realizowanych projektów oraz z Instytucjami 

Wdrażającymi 

6. dbałość o bezpieczeństwo informacji i danych osobowych w LGD (ABI) 

 

§ 18 

 

Obsługa informatyczna 

Celem stanowiska jest kompleksowa obsługa informatyczna biura LGD oraz pełnienie funkcji administratora 

systemów informatycznych – usługa ta może być zlecona podmiotowi z zewnątrz lub jest możliwe też 

zatrudnienie na etacie. 

Do zadań obsługi informatycznej będzie należało m.in 

prowadzenie obsługi informatycznej biura LGD 

 

opracowywanie i uzgadnianie z dyrektorem biura ewentualnych zmian i ulepszeń dot. sieci informatycznych 

 

pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji  
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wykonywanie innych zadań na zlecenie przełożonego 

 

§ 19 

 

 

Obsługa księgowa 

Celem stanowiska jest kompleksową obsługę księgowa stowarzyszenia -– usługa ta może być zlecona 

podmiotowi z zewnątrz lub jest możliwe też zatrudnienie na etacie. 

Do zadań obsługi księgowej będzie należało m.in. 

prowadzenie pełnej księgowości 

prowadzenie polityki kadrowej 

prowadzenie rozliczeń z ZUS i US 

współpraca  przy sporządzaniu informacji monitorującej i wniosków o płatność 

sporządzanie sprawozdań finansowych 

 

 

 

Rozdział III 

Czas pracy. 

 

§ 2017. 

 

1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji dyrektora biura w siedzibie 

Stowarzyszenia lub w innym miejscu przeznaczonym do wykonywania pracy.  

1) czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu 

pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 3 miesięcy;  

2) czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają strony, tj. dyrektor 

biura i pracownik, w indywidualnych umowach o pracę.  

2. Pracownicy, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin mogą korzystać z 15 

minutowej przerwy pracy.  

 

§ 2118. 
1. Rozpoczęcie pracy następuje o godzinie 8.00, a zakończenie pracy o godzinie 16.00, z możliwością 

zmiany, w zależności od potrzeb beneficjentów. 

2. W zamian za pracę w niedziele, święta i dodatkowe dni wolne od pracy udziela się pracownikowi innego 

dnia wolnego, w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po tymże dniu.  

3. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w ustalonym terminie dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w 

niedzielę, święta i dodatkowe dni wolne od pracy, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy, według 

indywidualnych potrzeb pracownika w okresie do 2 miesięcy od dnia pracy w niedzielę, święta bądź 

dodatkowe dni wolne od pracy.  

 

§ 2219. 
1. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne 

umowy o pracę.  

2. Godziny rozpoczęcia pracy i jej zakończenia pracownikom określonym w ust. 1 ustala się indywidualnie.  

 

§ 2320. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor biura może ustalić dla poszczególnych pracowników 

indywidualny rozkład czasu pracy.  

 

§ 2421. 
Dniami wolnymi od pracy są:  

1. Sobota, niedziele i święta oraz dni określone odrębnymi przepisami.  

 

Rozdział VI 

Sformatowano: Do lewej

Sformatowano: Czcionka: 11 pkt

Sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Times New Roman

Sformatowano: Czcionka: 11 pkt

Sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Times New Roman

Sformatowano: Czcionka: 11 pkt

Sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Times New Roman

Sformatowano: Czcionka: 11 pkt

Sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Times New Roman

Sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Times New Roman

Sformatowano: Do lewej
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Obecność w pracy, usprawiedliwianie nieobecności i spóźnień. 

 

§ 2522. 
1. Przyjście do pracy pracownicy potwierdzają podpisem na liście obecności.  

 

§ 263. 
1. Pracownik powinien uprzedzić dyrektora biura o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w 

pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.  

2. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest zobowiązany 

niezwłocznie zawiadomić dyrektora biura o przyczynie swej nieobecności w pracy i przewidywanym czasie 

jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Zawiadomienie o nieobecności 

pracownik dokonuje osobiście lub telefonicznie.  

 

§ 274. 
1. Spóźnienia lub opuszczenie pracy usprawiedliwiają następujące przyczyny:  

1) czasowa niezdolności do pracy spowodowana chorobą pracownika lub opieką nad chorym członkiem 

rodziny, pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy;  

2) odosobnienie w związku z chorobą zakaźną, pod warunkiem przedstawienia decyzji właściwego 

inspektora sanitarnego;  

3) odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych oraz złożenie na tę okoliczność przez pracownika 

pisemnego oświadczenia;  

4) konieczność sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 z powodu 

nieprzewidzialnego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły do której dziecko uczęszcza, pod warunkiem 

złożenia przez pracownika odpowiedniego, pisemnego, potwierdzonego oświadczenia;  

5) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się wystosowane przez właściwy organ w sprawie 

powszechnego obowiązku obrony, przez organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, 

prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o przestępstwie lub wykroczenia, w 

charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzącym przed tymi organami pod warunkiem, że na 

wezwaniu zostanie uczyniona adnotacja potwierdzająca stawienie się pracownika na to wezwanie.  

2. Dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy wyszczególnione w ust. 1 pracownik jest obowiązany 

dostarczyć dyrektorowi biura w terminie 3 dni od daty nieobecności.  

 

§ 285. 
1. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową.  

2. Załatwianie spraw osobistych i innych nie związanych z praca zawodową winno odbywać się w czasie 

wolnym od pracy. Załatwianie takich spraw w czasie godzin pracy dopuszczalne jest tylko w razie 

uzasadnionej konieczności, na zasadach określonych niniejszym regulaminem lub przepisami szczególnymi.  

3.W razie zaistnienia konieczności załatwienia spraw wymienionych w ust. 2 istnieje obowiązek 

odpracowania tych godzin. 

 

§ 296. 
 

Każdorazowe, uzasadnione wyjście pracownika z biura w czasie ustalonych godzin pracy może nastąpić 

wyłącznie za zgodą dyrektora biura.  

 

§ 3027. 
Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości niż ustalona w umowie o 

pracę rozliczana jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego tzw. delegacji. 

  

§ 3128. 
1. Pomieszczenia pracy po jej zakończeniu winny być należycie zabezpieczone, a za klucze powierzone 

pracownikowi, pracownik odpowiada osobiście.  

2. Każdy pracownik odpowiada za zabezpieczenie swojego miejsca pracy.  

3. Przed zamknięciem pomieszczenia każdy pracownik zobowiązany jest sprawdzić czy opuszczone 

pomieszczenia odpowiadają przepisom przeciwpożarowym.  

 

Rozdział V 

Kary porządkowe i nagrody. 
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§ 3229. 
1. Pracownikom wzorowo wypełniającym swoje obowiązki, przejawiającym inicjatywę w pracy, 

podnoszącym kwalifikacje i jakość pracy mogą być przyznawane wyróżnienia oraz nagrody pieniężne.  

2. Za naruszenie obowiązków pracowniczych uważa się:  

1) nieprzestrzeganie przepisów bhp i ppoż.;  

2) opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia;  

3) zakłócanie spokoju i porządku w miejscu pracy;  

4) wykonywanie na terenie pracy prac nie związanych z zadaniami biura;  

5) złe lub niedbałe wykonywanie pracy, uszkodzenie narzędzi, materiałów i urządzeń;  

6) niewłaściwy stosunek do przełożonych, pracowników;  

7) stawianie się do pracy po spożyciu alkoholu, narkotyków, spożywanie alkoholu, narkotyków na terenie 

biura oraz ich wnoszenie na teren pracy.  

3. Za naruszenie obowiązków pracowniczych i nieprzestrzeganie regulaminu pracy dyrektor biura może 

stosować:  

1) karę upomnienia;  

2) karę nagany.  

 

§ 3330. 
 

1.Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.  

2.Karę stosuje dyrektor biura i zawiadamia o tym pracownika na piśmie, informując o możliwości 

wniesienia sprzeciwu. Odpis pisma składa się w aktach osobowych pracownika. 

3. W ciągu 7 dni od zawiadomienia o ukaraniu pracownik może wnieść sprzeciw. O odrzuceniu czy 

uwzględnieniu sprzeciwu decyduje dyrektor  biura. Jeżeli sprzeciw nie został odrzucony w ciągu 14 dni od 

daty wniesienia oznacza to, że został uwzględniony.  

3. Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt 

osobowych pracownika.  

4. Mając na uwadze osiągnięcia w pracy i nienaganne zachowanie pracownika po ukaraniu dyrektor biura 

może uznać karę za niebyłą przed upływem roku.  

 

Rozdział VI 

Wypłata wynagrodzenia. 

 

§ 341. 
1. Wypłata wynagrodzenia miesięcznego jest dokonywana w ostatnim tygodniu każdego miesiąca dla 

wszystkich pracowników. Rozliczenie nadgodzin następuje do dnia 10 następnego miesiąca. 

2. Wypłata premii następuje w terminach określonych dla wypłaty wynagrodzeń. 

3. Wynagrodzenia i inne świadczenia wypłaca się poprzez dokonanie przelewu na konto osobiste 

pracownika w terminie określonym w ust. 1. 

 

Rozdział VII 

Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 

§ 352. 
1. Dyrektor  biura zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

2. Dyrektor biura zapewnia przeszkolenie każdego przyjmowanego pracownika w zakresie ogólnych zasad 

bhp i ppoż. na stanowisku, na którym pracownik został zatrudniony.  

3. Przeszkolony pracownik składa pisemna oświadczenie w tej sprawie, które dołącza się do akt osobowych.  

 

§ 363. 
1. Przed dopuszczeniem do pracy pracownik kierowany jest przez Dyrektora biura na wstępne badanie 

lekarskie.  

2. W czasie zatrudnienia pracownik podlega badaniom okresowym i kontrolnym.  

3. Badania są prowadzone na koszt Stowarzyszenia.  

 

§ 374. 
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1. W przypadku gdy pracownik zauważy usterki urządzeń biurowych ma obowiązek niezwłocznie 

zawiadomić o tym Dyrektora biura.  

2. W przypadku gdy pracownik uległ wypadkowi na terenie biura, a jego stan zdrowia na to pozwala, winien 

niezwłocznie powiadomić o tym Dyrektor biura.  

3. Każdy pracownik, który zauważył wypadek winien niezwłocznie zawiadomić o tym Dyrektor biura.  

 

Rozdział VIII 

Urlopy wypoczynkowe, bezpłatne i zwolnienia. 

 

§ 385 
1. Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Wymiar i 

zasady przyznawania urlopów wypoczynkowych określa Kodeks Pracy.  

2. Do urlopu nie wlicza się dodatkowych dni wolnych od pracy.  

3. Pracownik nie może zrzec się urlopu.  

4. Na wniosek pracownika urlop wypoczynkowy może być udzielony w częściach. Przynajmniej jedna część 

urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.  

 

§ 396. 
1. Pracownik powinien wykorzystać urlop wypoczynkowy zgodnie z corocznym planem urlopów.  

2. Plan urlopów sporządza Specjalista ds. obsługi kancelaryjnej biura, monitoringu, ewaluacji i 

sprawozdawczości, uwzględniając wnioski pracowników i potrzeby biura, akceptuje go dyrektor biura. 

 

§ 4037. 
1. Termin urlopu może zostać przesunięty na wniosek pracownika, umotywowany ważnymi przyczynami, 

jak również z powodu szczególnych potrzeb biura.  

2. Urlopu niewykorzystanego w terminie należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca pierwszego 

kwartału następnego roku kalendarzowego.  

 

§ 4138. 
1. Pracownik ma prawo do okolicznościowych zwolnień od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.  

2. Zwolnienie przysługuje:  

1) 2 dni z okazji ślubu pracownika, urodzenia się dziecka pracownikowi, zgonu i pogrzebu małżonka, 

dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;  

2) 1 dzień z okazji ślubu dziecka pracownika, zgonu i pogrzebu rodzeństwa, teściów, dziadków oraz innych 

osób pozostających na utrzymaniu pracownika lub pod jego opieką.  

3. Wynagrodzenie za zwolnienie od pracy ustala się jako wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.  

 

§ 4239. 
1. Na pisemny wniosek pracownika dyrektor biura może udzielić urlopu bezpłatnego.  

2. Pracownicy korzystają ze zwolnień z pracy na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Pracy, w 

przepisach wykonawczych i szczegółowych. 

Rozdział IX 

Ochrona danych osobowych. 

 

W biurze LGD obowiązuje procedura ochrony danych osobowych uwzględniająca zasady udostępniania 

informacji będących w dyspozycji LGD oraz zasady bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych 

osobowych za którą odpowiedzialny jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji. 

 

Rozdział X 

Postanowienia końcowe. 

 

§ 430. 
Regulamin pracy znajduje się do wglądu w biurze Stowarzyszenia.  

 

§ 441. 
Przepisy regulaminu nie naruszają postanowień umów o pracę zawartych z poszczególnymi pracownikami 

biura.  

§ 452. 
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W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się obowiązującymi 

przepisami Kodeksu Pracy, aktów wykonawczych do KP, statutem, uchwałami Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia.  

§ 463. 
1. Regulamin jest w korelacji ze statutem, regulaminem pracy Zarządu.  

2. Regulamin jest zmieniany i  akceptowany przez Zarząd. 

 
Załączniki do Regulaminu pracy biura: 

Nr 1 Struktura organizacyjna biura  

Nr 2 Wzór karty opisu stanowiska wraz z instrukcją jej wypełnienia 

Nr 3 Regulamin bezpłatnych usług doradczych wraz z opisem sposobów pomiaru doradztwa prowadzonego 

przez biuro 

Nr 4 Opis i wskazanie metod pomiaru zadań realizowanych przez biuro w zakresie animacji lokalnej, 

współpracy i realizacji planu komunikacji 

Załącznik nr 5  Regulamin zatrudniania pracowników 

 

Załącznik nr 1 Struktura organizacyjna biura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2  

 

Wzór karty opisu stanowiska wraz z instrukcją jej wypełnienia 

Wzór karty opisu stanowiska 

I. Dane identyfikacyjne stanowiska 

Pełna nazwa stanowiska  

II. Cel istnienia stanowiska pracy 

 

 

III. Organizacyjny obszar pracy stanowiska 

WALNE ZEBRANIE 

ZARZĄD 

DYREKTOR BIURA 

Specjalista ds. 

informacyjno-

doradczych i 

animacyjnych w 

obszarze 

przedsiębiorczości 

Specjalista ds. 

informacyjno-

doradczych i 

animacyjnych w 

obszarze 

działalności 

organizacji 

społecznych   

Specjalista ds. 

obsługi 

kancelaryjnej 

biura, 

monitoringu, 

ewaluacji i 

sprawozdawczości 

Usługi 

informatyczne 

zlecone na 

zewnątrz lub 

umowa o pracę 

Usługi księgowe 

zlecone na 

zewnątrz lub 

umowa o pracę 

Sformatowano: Wyróżnienie
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Podległość bezpośrednia stanowiska  

Nadzór bezpośredni  

Stanowisko zastępuje  

Stanowisko zastępowane przez  

IV. Obszar celów i zadań 

Zadania Czynności niezbędne do realizacji 

zadań 

Samodzielność 

 

  A  B  C 

  A  B  C 

V. Dodatkowe uprawnienia 

 

 

 

VI. Kontakty służbowe i reprezentowanie Stowarzyszenia 

Kontakty wewnątrz Stowarzyszenia 

Nazwa jednostki Zakres współpracy 

  

  

  

Kontakty z organizacjami/instytucjami zewnętrznymi 

Nazwa organizacji/instytucji Zakres współpracy 

  

  

  

VII. Zakres odpowiedzialności 

Rodzaj odpowiedzialności Zakres odpowiedzialności 

  

  

  

VIII. Stopień złożoności i trudności pracy 

 

 

 

IX. Wymagania kompetencyjne 

Kompetencje Niezbędne Pożądane 

Poziom wykształcenia   

Kierunek wykształcenia   
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(specjalizacja) 

Szkolenia   

Znajomość języków 

 obcych 

Język obcy Poziom 

  

Wiedza specjalistyczna  

Umiejętności  

Cechy osobowości  

X. Wymagane doświadczenie zawodowe 

Rodzaj doświadczenia Długość w m-cach lub latach 

  

  

  

XI. Informacje uzupełniające 

sporządził opis  

data sporządzenia opisu  

zatwierdził opis  

zapoznał się  

 

I n s t r u k c j a  d o  w z o r u  o p i s u  s t a n o w i s k a  p r a c y  

 

Ad. I Dane identyfikacyjne stanowiska 

Pełna nazwa stanowiska 

Należy podać nazwę aktualnego stanowiska. Nazwa powinna wyraźnie wskazywać pełnioną funkcję w organizacji. 

Ad. II Cel istnienia stanowiska pracy 

Należy krótko (maksymalnie w dwóch zdaniach) opisać, w jakim celu zostało utworzone stanowisko i jaką rolę odgrywa dla 

funkcjonowania Stowarzyszenia, bez wskazywania zadań i czynności wykonywanych na stanowisku.  

Ad III Organizacyjny obszar pracy stanowiska 

Należy określić miejsce stanowiska w strukturze organizacyjnej, tj. podać informacje dotyczące podległości, zwierzchności oraz 

zastępowalności stanowiska. 

Ad. IV Obszar celów i zadań 

Należy wymienić główne obszary zadaniowe dla danego stanowiska i zasadnicze czynności wykonywane w trakcie realizacji zadań 

oraz uszeregować je ze względu na częstotliwość ich wykonywania.  

Opis zadania powinien być zwięzły i zawierać czasownik, który wskazuje, co musi być zrobione, określenie, co jest przedmiotem 

wykonywanego zadania oraz krótki opis celu czynności. 

Opis czynności powinien zawierać spis czynności wykonywanych przy realizacji zadania. 

Przy każdym zadaniu należy określić stopień samodzielności w jego realizacji.  

A  –    zadanie realizowane wyłącznie samodzielnie 

B –  zadanie realizowane po uprzedniej konsultacji z przełożonym lub innym stanowiskiem 

C  –  zadanie wymagające decyzji przełożonego 

Ad. V Dodatkowe uprawnienia 
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Należy wymienić wszystkie formalne uprawnienia, jakie są związane z pracą wykonywaną na danym stanowisku pracy, np. 

upoważnienie do wydawania decyzji, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, upoważnienie do podpisywania 

dokumentów. 

Ad. VI Kontakty służbowe i reprezentowanie organizacji. Jeżeli realizowane zadania wymagając kontaktów z innymi należy 

podać ich nazwę i określić zakres współpracy. 

Ad. VII Zakres odpowiedzialności 

Należy podać rodzaj odpowiedzialności, ponoszonej na danym stanowisku (np. kierownicza, pracownicza) oraz zdefiniować jej 

zakres. W przypadku odpowiedzialności kierowniczej należy podać liczbę podległych pracowników. 

Ad VIII Stopień złożoności i trudności 

Kierując się pytaniami pomocniczymi zawartymi poniżej, należy zwięźle opisać (podając odpowiednie przykłady) stopień złożoności 

pracy oraz uwarunkowania utrudniające realizację zadań: 

 czy istnieją przepisy i procedury szczegółowo określające sposób i tryb działania? 

 czy istniejące procedury/przepisy są jednoznaczne, czy wymagają umiejętności ich interpretacji? 

 czy zadania wymagają działania w sytuacjach braku odpowiednich przepisów i procedur? 

 czy zadania wymagają tworzenia zupełnie nowych procedur lub poprawiania istniejących? 

 czy stanowisko uczestniczy w pracach zespołów ? 

 czy zadania wiążą się z podejmowaniem uznaniowych decyzji? 

 czy z pracą na stanowisku związane są przeciążenia psychiczne? (jakiego rodzaju) 

 czy występują inne czynniki utrudniające wykonywanie pracy? (jakiego rodzaju) 

Ad. IX Wymagania kompetencyjne 

Kompetencje niezbędne są to wymogi konieczne do podjęcia pracy oraz poprawnego wykonywania zadań na danym stanowisku 

W podpunkcie: „umiejętności” należy określi dodatkowe wymagania, ważne dla efektywnej pracy na danym stanowisku (np. 

analityczne myślenie, praca w zespole, kierowanie zespołem, negocjowanie, rozwiązywanie konfliktów) 

W podpunkcie: „cechy osobowości” należy wskazać pożądane cechy osobowości, jakie posiadać powinna osoba zatrudniona na tym 

stanowisku (np. asertywność, komunikatywność, otwartość) 

Ad. X Wymagane doświadczenie zawodowe 

Należy określić minimalne doświadczenie zawodowe wymagane do prawidłowego wykonywania pracy na stanowisku pracy. 

Przy określaniu doświadczenia należy podać, jaki rodzaj doświadczenia jest wymagany na danym stanowisku pracy: 

– doświadczenie ogólne w pracy, 

– doświadczenie w pracy w danym obszarze. 

 

Ad XI Informacje uzupełniające 

Należy podać tylko imię i nazwisko osoby sporządzającej opis oraz datę jego sporządzenia.  

Zatwierdzenia opisu dokona Zarząd, a następnie opisy stanowisk zostaną przekazane do biura celem zapoznania pracowników z ich 

treścią. 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 Regulamin bezpłatnych usług doradczych wraz z opisem sposobów pomiaru doradztwa 

prowadzonego przez biuro: 

a) Pomiar ilościowy 

b) Pomiar jakościowy 

c) Pomiar efektywności 

Załącznik nr 3 do Regulaminu pracy biura 

 

REGULAMIN BEZPŁATNYCH USŁUG DORADCZYCH 
realizowanych w ramach  „Wsparcia na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”  

PROW 2014-2020 przez Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania 
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§ 1 

Przepisy ogólne 
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i udziału w doradztwie oraz jego pomiar 

organizowanym przez Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania  

3. Proces realizacji usług doradczych określono w dok. „Standard realizacji usług doradczych” 

stanowiącym Załącznik nr 1.  

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Dyrektora Biura do odwołania.  

 

§ 2 

Rekrutacja i kwalifikacja na usługi doradcze 
1. Rekrutacja do działań doradczych jest prowadzona w trybie ciągłym przez biuro Stowarzyszenia. 

 

2.  

2. Każda osoba fizyczna, która z własnej inicjatywy zainteresowana jest udziałem w doradztwie 

zobowiązana jest do wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych stanowiących Załącznik nr 2 

(Formularz zgłoszeniowy uczestnika – osoby biorącej udział we wsparciu z własnej inicjatywy) do 

niniejszego Regulaminu. Odmowa wypełnienia powyższych dokumentów oznacza rezygnację z 

możliwości uczestniczenia w doradztwie. 

3. Każda organizacja/instytucja zainteresowana doradztwem zobowiązana jest do wypełnienia 

dokumentów zgłoszeniowych stanowiących Załącznik nr 3 (Formularz Zgłoszeniowy 

Organizacji/Instytucji) do niniejszego Regulaminu. Odmowa wypełnienia powyższych 

dokumentów oznacza rezygnację z możliwości uczestniczenia w doradztwie.  

4. Każde przedsiębiorstwo zainteresowane doradztwem zobowiązana jest do wypełnienia 

dokumentów zgłoszeniowych stanowiących Załącznik nr 4 (Formularz Zgłoszeniowy 

Przedsiębiorcy) do niniejszego Regulaminu. Odmowa wypełnienia powyższych dokumentów 

oznacza rezygnację z możliwości uczestniczenia w doradztwie.  

5. Podstawą uczestnictwa w doradztwie jest wysłanie informacji przesłanie wypełnionego, 

podpisanego i zeskanowanego Formularza Zgłoszeniowego na adres mail: biuro@kws.org.pl lub 

faksem lub zgłoszenie telefoniczne na numer: 74 8148159.  

6. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia oraz na stronie internetowej 

www.kws.org.pl  

7. Po otrzymaniu wypełnionego „Formularza zgłoszeniowego”, uczestnik otrzymuje w terminie 2 

dni roboczych, na adres mailowy wskazany w formularzu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.  

38. Proces udzielania doradztwa ogólnego, specjalistycznego i biznesowego rozpocznie się w 

terminie maksymalnie 7 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania na taka usługę ze strony 

beneficjenta.  

 

§ 3 

Tematyka doradztwa 
1. Doradztwo ogólne obejmujące min.: 

- możliwości otrzymania wsparcia finansowego w ramach wdrażanej Lokalnej Strategii Rozwoju 

- zakładanie przedsiębiorstwa, w tym społecznego (z uwzględnieniem różnorodnych form 

prawnych i typów),  

- rejestrowanie organizacji pozarządowej,  

- zewnętrzne finansowanie dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, w tym społecznych, 

- prowadzenie działalności statutowej  

 

2. Doradztwo specjalistyczne (np. finansowe i marketingowe), obejmujące min.  

a/zakresie księgowo-podatkowym:  

- rachunkowość,  

- zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,  
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- księgowość,  

b/w zakresie osobowym:  

- zarządzanie organizacją,  

- zarządzanie pracownikami,  

- zarządzanie konfliktem i rozwiązywanie konfliktów.  

c)w zakresie finansowym:  

- pozyskiwanie źródeł finansowania działalności wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,  

- planowanie finansowe  

d)w zakresie marketingowym  

- planowanie marketingowe,  

- kształtowanie elastyczności ofertowej,  

- polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów,  

- opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej przedsiębiorstw,  

- wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta,  

- nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.  

 

3. Doradztwo biznesowe dla powstających i istniejących przedsiębiorstw  obejmuje minimalnie 

następujące działania na rzecz budowania konkurencyjności produktów i usług: 

- doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności 

gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej (dopasowane dla konkretnego klienta (obejmuje doradztwo 

zawodowe i branżowe);  

- poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert,  

- przygotowywanie i praca nad modelem biznesowym, testowaniem produktów i usług, tworzeniem 

biznes planu itp.,  

- diagnoza potrzeb klienta oraz oczekiwanych efektów działania,  

- przygotowanie planu działania dostosowanego do specyficznych potrzeb klientów,  

- monitorowanie wdrożenia planu działania,  

- ocenę rezultatów planowanych działań.  

 

4. W razie konieczności wynikającej z zewnętrznego zapotrzebowania zgłaszanego przez 

beneficjentów istnieje możliwość rozszerzenia zakresu tematycznego oferowanego doradztwa a w 

przypadku potrzeby zatrudnienia ekspertów zewnętrznych, którzy wspomogą swoją wiedzą 

specjalistyczną doradców w LGD.  

 

5. Doradztwo udzielane jest w formie doradztwa bezpośredniego - coachingu (w uzasadnionych 

przypadkach może przybierać formę doradztwa pośredniego). Przez doradztwo bezpośrednie 

rozumie się doradztwo świadczone osobiście przez doradcę beneficjentom w siedzibie/biurze 

Stowarzyszenia lub innym dogodnym dla klienta miejscu, a przez doradztwo pośrednie – doradztwo 

świadczone drogą elektroniczną (za pomocą poczty elektronicznej, wideokonferencji).  

6. Doradztwo może przyjąć formę spotkań indywidualnych lub grupowych w zależności od potrzeb 

uczestników doradztwa.  

7. Doradztwo realizowane jest od poniedziałku do piątku w godzinach między 8.00 a 16.00. W 

uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość realizacji doradztwa również w soboty w 

godzinach 8.00 – 12.00.  

8. Czas trwania jednej sesji doradczej to średnio 4  2 godziny zegarowe.  

9. Uczestnicy doradztwa są zobowiązani do:  

- Potwierdzenia uczestnictwa w doradztwie poprzez złożenie podpisu w rejestrze udzielonego 

doradztwa na liście obecności;  

- Wypełnienia ankiet i testów ewaluacyjnych.  

 

§ 4 
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Doradztwo prowadzone przez Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa 

Działania będzie monitorowane w zakresie ilościowym, jakościowym i jego efektywności. 

Szczegółowy opis monitorowania doradztwa zawiera Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 5 

Dane osobowe 
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna 

Grupa Działania 

2. Dane osobowe, przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna 

Grupa Działania zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 

1997 roku (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zmian.).  

3. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego 

udział w doradztwie oraz w celu prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez 

Administratora Danych Osobowych, w związku z organizowanym doradztwem.  

4. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych osobom 

nieupoważnionym.  

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 
1. Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania zastrzega sobie prawo 

wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiana Regulaminu odbywa się poprzez jego 

publikację na stronie internetowej Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa 

Działania 

2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla Organizacji/Instytucji, osób 

fizycznych i przedsiębiorców uczestniczących we wsparciu należy do Stowarzyszenie Kłodzka 

Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania 

 

Załączniki:  

1. Standard realizacji usług doradczych Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa 

Działania 

2. Formularz Zgłoszeniowy Organizacji/Instytucji  

3. Formularz zgłoszeniowy Uczestnika – osoby biorącej udział we wsparciu z własnej inicjatywy 

4. Formularz Zgłoszeniowy Przedsiębiorcy 

25. Szczegółowy opis sposobów pomiaru doradztwa prowadzonego przez biuro Stowarzyszenia. 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do REGULAMIN BEZPŁATNYCH USŁUG DORADCZYCH 

 „STANDARD REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów 

– Lokalna Grupa Działania 

 

§ 1 

Przepisy ogólne 
a) Niniejszy dokument zawiera zasady realizacji usług doradczych organizowanych przez 

Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania 

Sformatowano: Przekreślenie
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b) Obszar działania Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania 

jest 11 gmin powiatu kłodzkiego: Lądek Zdrój, Polanica Zdrój, Kudowa Zdrój, Duszniki Zdrój, 

Kłodzko, Radków, Międzylesie, Bystrzyc Kłodzka, Lewin Kłodzki, Stronie Śląskie, Szczytna.  

 

§ 2 

Organizacja doradztwa 
1. Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania dysponuje doradcami 

posiadającymi odpowiednią wiedzę, doświadczenie i kompetencje do prowadzenia doradztwa i 

będzie je poszerzać zgodnie z przyjętą „Polityką szkoleniową” w miarę potrzeb. 

 

2. Stosowane są następujące formy działania doradców:  

- tradycyjna (jeden doradca – jeden klient),  

- grupowa (jeden doradca – kilku klientów),  

- e-wsparcie ( doradztwo z wykorzystaniem jako narzędzia komunikacji elektronicznej).  

 

3. Jeden doradca nie powinien docelowo pracować jednocześnie z grupą większą niż piętnastu 

klientów (grup, instytucji).  

4. Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania zapewnia wewnętrzny 

nadzór nad realizacją indywidualnej ścieżki wsparcia oraz wewnętrzne mechanizmy zapewniania 

jakości pracy doradców.  

5. Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania dokumentuje proces 

indywidualnej ścieżki wsparcia, zachowane są ślady rewizyjne poszczególnych etapów procesu.  

 

6. Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania posiada czytelny podział 

odpowiedzialności za elementy realizacji usługi doradczej. Wskazany jest pracownik, który 

odpowiada za koordynację realizowanej usługi doradczej, wspierający działania doradcy.  

 

§ 3 

Kompetencje osób prowadzących doradztwo 

 

1. Doradca ds. działalności organizacji społecznych  
 

1.1 Kompetencje doradcy:  
 

a) Doradca ds. organizacji pozarządowych posiada wykształcenie przynajmniej średnie ii co 

najmniej 3 letnie udokumentowane doświadczenie we wspieraniu organizacji pozarządowych. 6 

miesięczne doświadczenie w pracy zespołowej 

b) Doradca:  

- potrafi rozpoznać potrzeby beneficjenta i oczekiwania wsparcia, w oparciu o nie przygotować 

proces indywidualnego prowadzenia beneficjenta oraz przeprowadzić ocenę tego procesu,  

- potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę potrzeb wsparcia beneficjenta, dla którego  

prowadzi proces; w oparciu o tę analizę samodzielnie formułuje cele indywidualnego prowadzenia 

beneficjenta oraz potrafi stworzyć projekt procesu wsparcia,  

- dysponuje wystarczającą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu 

objętego wsparciem,  

-  potrafi przygotować proces doradczy, który będzie uwzględniał rozwój organizacji pozarządowej,  

- potrafi rozwiązywać sytuacje trudne podczas procesu, w sposób konstruktywny dla procesu 

rozwiązywania problemu i uczenia się organizacji,  

- posiada umiejętności techniczne wymagane przy realizacji usługi wsparcia (np. obsługa 

komputera, programów komputerowych itp.).  

 

1.2 Realizowane zadania to m.in.:  
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a) realizacja indywidualnej ścieżki wsparcia dla organizacji pozarządowej,  

b) współpraca z instytucjami i innymi podmiotami, które zostaną uznane za kluczowe w ramach 

wsparcia,  

d) monitoring pracy doradców.  

 

1.3. Zakres odpowiedzialności:  
a) Sumienna, staranna oraz terminowa realizację zadań określonych w zakresie obowiązków oraz w 

poleceniach przełożonych.  

b) Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych określonych w ustawie o ochronie danych 

osobowych, polityce bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem 

informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych (jeśli dotyczy).  

c) Użytkowanie powierzonego mienia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zabezpieczanie go przed 

utratą i zniszczeniem.  

d) Zabezpieczenie warunków do zachowania tajemnicy służbowej w tym tajemnicy prowadzonego 

doradztwa na rzecz danej organizacji.  

 

2. Doradca ds. działalności gospodarczej   
 

2.1 Kompetencje doradcy  
 

a) Doradca ds. działalności gospodarczej posiada wykształcenie wyższe i co najmniej 3 letnie 
doświadczenia w pracy nad opracowywaniem       wniosków o dofinansowanie oraz obsługą projektów 

współfinansowanych z funduszy UE udokumentowane doświadczenie we wsparciu biznesowym, tj. w 

realizowaniu usług doradczych na rzecz sektora MŚP lub w prowadzeniu własnej działalności 

gospodarczej.  

b) Doradca biznesowy potrafi:  

- rozpoznać potrzeby i problemy biznesowe beneficjenta, w oparciu o nie przygotować proces 

doradztwa biznesowego oraz przeprowadzić ocenę tego procesu.  

- rozpoznać potrzeby i potencjał biznesowy  i w oparciu o nie przygotować proces doradztwa  oraz 

przeprowadzić ocenę tego procesu.  

- opracować model biznesowy, czy biznes plan lub/i studium wykonalności dla inwestycji 

przedsiębiorstwa oraz montaż finansowy z wykorzystaniem finansowania zwrotnego.  

- skutecznie wesprzeć beneficjenta w procesie pozyskiwania finansowania zwrotnego.  

- opracować plan naprawczy dla przedsiębiorstwa,  

- doradzać w procesie planowania strategicznego, tworzenia planu rozwoju lub/i koncepcji 

zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorcy.  

- wesprzeć przedsiębiorcę w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, 

partnerami, dostawcami, personelem lub/i interesariuszami.  

- pracować w oparciu o coaching i mentoring.  

 

2.2 Realizowane zadania to m.in.:  
a) prowadzenie indywidualnego wsparcia dla powstających i istniejących przedsiębiorstw,  

b) monitorowanie sytuacji powierzonego mu przedsiębiorstwa oraz wspieranie go w sytuacji 

budowania planu rozwoju, organizowania wsparcia lub sytuacjach kryzysowych.  

c) pomaganie w zidentyfikowaniu bieżących potrzeb przedsiębiorstwa oraz koordynacja procesu 

bieżącego wsparcia ,  

d) pomaganie w przygotowaniu kompleksowej usługi wsparcia dla powstającego i istniejącego 

przedsiębiorstwa. W pierwszej kolejności usługi takie są świadczone dla przedsiębiorców 

zamierzających uruchomić działalność gospodarczą, następnie dla tych istniejących które 

znajdujących się w sytuacji kryzysowej (ryzyko likwidacji miejsc pracy) lub planujących rozwój 

(m.in. zwiększenie liczby miejsc pracy, nowego produktu).  

e) Kompleksowa usługa wsparcia polega w szczególności na:  

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie



19 
 

- pomocy w diagnozie potrzeb klienta oraz oczekiwanych efektów działania,  

- pomocy w przygotowaniu planu działania dostosowanym do specyficznych potrzeb klientów,  

- wdrożenie planu działania (szkolenia, coaching, wsparcie finansowe itd.), polegające na 

organizowaniu i koordynowaniu wsparcia, monitorowaniu wdrożenia planu działania, ocenę 

rezultatów planowanych działań).  

e) monitorowanie pracy doradców.  

 

2.3 Zakres odpowiedzialności:  
a) Sumienna, staranna oraz terminowa realizację zadań określonych w zakresie obowiązków oraz w 

poleceniach przełożonych.  

b) Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych określonych w ustawie o ochronie danych 

osobowych, polityce bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem 

informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych (jeśli dotyczy).  

c) Użytkowanie powierzonego mienia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zabezpieczanie go przed 

utratą i zniszczeniem.  

d) Zabezpieczenie warunków do zachowania tajemnicy służbowej w tym tajemnicy udzielanego 

doradztwa dla przedsiębiorców.  

 

 

 

Załącznik nr 2 do REGULAMIN BEZPŁATNYCH USŁUG DORADCZYCH 

Formularz zgłoszeniowy uczestnika – do udziału we wsparciu doradczym 

realizowanym przez stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa 

Działania, z siedzibą w Lutyni 24; 57-540 Lądek Zdrój 

 

DANE 

OSOBOWE 

1 IMIĘ  

2 NAZWISKO  

3 PŁEĆ    KOBIETA                 MĘŻCZYZNA 

4 PESEL  

5 WOJEWÓDZTWO  

6 KOD POCZTOWY  

7 MIEJSCOWOŚĆ  

8 OBSZAR  OBSZAR MIEJSKI     OBSZAR WIEJSKI 

9 POWIAT  

10 ULICA  

11 NUMER DOMU  

12 NUMER LOKALU  

13 
TELEFON 

STACJONARNY 
 

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie
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14 
TELEFON 

KOMÓRKOWY 

 

15 
ADRES POCZTY 

ELEKTRONICZNEJ 

 

16 WYKSZTAŁCENIE 

 

 BRAK  (Brak formalnego wykształcenia) 

 

 PODSTAWOWE (Kształcenie ukończone na poziomie 

szkoły podstawowej) 

 

 GIMNAZJALNE (Kształcenie ukończone na poziomie 

szkoły gimnazjalnej) 

 

 PONADGIMNAZJALNE (Kształcenie ukończone na 

poziomie szkoły średniej - wykształcenie średnie lub 

zasadnicze zawodowe)  

 

 POMATURALNE (Kształcenie ukończone na poziomie 

wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, które 

jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym) 

 

 WYŻSZE (Pełne i ukończone wykształcenie na poziomie 

wyższym) 

 

 

STATUS NA RYNKU PRACY: 

 

 OSOBA BEZROBOTNA (Oznacza osobę bezrobotną w 

rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 

r., poz. 1001, z poz. zm.), w szczególności osobę, która 

jednocześnie jest osobą: niezatrudnioną i niewykonującą 

innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia 

zatrudnienia, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla 

dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo 

zaocznym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca 

zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie 

pracy) 

 

W TYM: 

 

 OSOBA DŁUGOTRWALE BEZROBOTNA (Oznacza 

bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego 

urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w 

okresie ostatnich 2 lat) 

 

 

 OSOBA NIEAKTYWNA ZAWODOWO (Oznacza osobę 

pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza 

się do kategorii bezrobotni) 

W TYM:  

 OSOBA UCZĄCA LUB KSZTAŁCĄCA SIĘ (Oznacza 

osobę kształcącą się w ramach kształcenia formalnego i 

nieformalnego) 

 

Sformatowano: Przekreślenie



21 
 

 OSOBA ZATRUDNIONA  

W TYM:  

 ROLNIK (Oznacza osobę będącą rolnikiem oraz 

domownikiem w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 

r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1991 r. Nr 

7, poz. 24, z późn. zm.), w szczególności, osobę, która 

jednocześnie:  

- jest pełnoletnia oraz zamieszkująca i prowadzącą na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny 

rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej 

posiadaniu gospodarstwie rolnym,  

- jest ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, a także domownik, czyli w szczególności 

osoba, która: ukończyła 16 lat, pozostająca z rolnikiem we 

wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkująca na 

terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim 

sąsiedztwie, stale pracująca w tym gospodarstwie rolnym i 

nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy) 

 

 

 ZATRUDNIONY W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 

(Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie 

zatrudniającym od 2 do 9 pracowników i którego roczny 

obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów 

EUR) 

 

  ZATRUDNIONY W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE 

(Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie 

zatrudniającym od 10 do 49 pracowników i którego roczny 

obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 

milionów EUR) 

 

 ZATRUDNIONY W ŚREDNIM 

PRZEDSIĘBIORSTWIE (Oznacza osobę zatrudnioną w 

przedsiębiorstwie zatrudniającym od 50 do 249 pracowników 

i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub 

całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR) 

 

 ZATRUDNIONY W DUŻYM PRZEDSIĘBIORSTWIE 

(Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie, które nie 

kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przedsiębiorstw) 

 

 ZATRUDNIONY W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

(Oznacza osobę zatrudnioną w administracji rządowej i 

samorządowej oraz w ich jednostkach organizacyjnych) 

 

 ZATRUDNIONY W ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWEJ (Oznacza osobę zatrudnioną w 

organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie) 

 

 

WNIOSKOWANE WSPARCIE 

 

 

 SZKOLENIA 

 DORADZTWO 

 INNE 

Sformatowano: Przekreślenie



22 
 

 

POTRZEBY OSOBY WNIOSKUJĄCEJ O 

WSPARCIE W ZAKRESIE SZKOLEŃ, 

DORADZTWA LUB INNE 

Proszę opisać potrzeby w zakresie szkoleń, 

doradztwa (z uwzględnieniem tematyki, np. 

umiejętności „miękkie’, marketing, 

promocja, księgowość i finanse, wniosek i 

biznes plan, zarządzanie, zagadnienia 

administracyjno - prawne, źródła 

finansowania  i/lub potrzeby w zakresie 

innych form wsparcia. 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa 

Działania, z siedzibą w Lutyni 24; 57-540 Lądek Zdrój zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 

sierpnia 1997 roku (tekst jednolity z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Państwa dane osobowe są gromadzone i 

przetwarzane w celach związanych z udzieleniem przez PROWES wnioskowanego wsparcia. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne. 

 

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, uzupełnienia, aktualizowania, 

sprostowania, oraz uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Instytucja ma również 

prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych osobowych. Dane osobowe 

mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

DATA, MIEJSCOWOŚĆ:  

PODPIS UCZESTNIKA  

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY prosimy przesłać: 

 
 mailem na adres: biuro@kws.org.pl  

 

 faksem na numer: 74 8148159 
 

Załącznik nr 3 do REGULAMIN BEZPŁATNYCH USŁUG DORADCZYCH 

Formularz zgłoszeniowy organizacji/instytucji  do udziału we wsparciu doradczym 

realizowanym przez stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – lokalna grupa 

działania, z siedzibą w Lutyni 24; 57-540 Lądek Zdrój 

 

DANE 

PODSTAWOWE 

1 
NAZWA 

ORGANIZACJI/INSTYTUCJI 
 

2 NIP  

3 REGON  

4 KRS  

5 
TYP ORGANIZACJI/ 

INSTYTUCJI 
 

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie
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Wpisać jaki:………………………………………………………. 

 

DANE 

TELEADRESOWE 

6 WOJEWÓDZTWO  

7 KOD POCZTOWY  

8 MIEJSCOWOŚĆ  

9 OBSZAR  OBSZAR MIEJSKI     OBSZAR WIEJSKI 

10 POWIAT  

11 ULICA  

12 NUMER DOMU  

13 NUMER LOKALU  

14 TELEFON STACJONARNY  

15 TELEFON KOMÓRKOWY  

16 
ADRES POCZTY 

ELEKTRONICZNEJ 

 

 

 

WNIOSKOWANE WSPARCIE 

 

 

 SZKOLENIA 

 DORADZTWO 

 INNE 

 

POTRZEBY ORGANIZACJI/INSTYTUCJI WNIOSKUJĄCEJ  

O WSPARCIE W ZAKRESIE SZKOLEŃ, DORADZTWA LUB 

INNE 

Proszę opisać potrzeby Organizacji/Instytucji w zakresie 

szkoleń, doradztwa (z uwzględnieniem tematyki, np. 

umiejętności „miękkie’, marketing, promocja, księgowość i 

finanse, wniosek i biznes plan dla PES, zarządzanie, 

zagadnienia administracyjno - prawne PES, źródła 

finansowania PES) i/lub potrzeby  

w zakresie innych form wsparcia. 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

DATA, MIEJSCOWOŚĆ:  

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie
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PIECZĘĆ ORGANIZCJI/INSTYTUCJI ORAZ PODPIS 

OSOBY UPOWAŻNIONEJ  DO REPREZENTOWANIA 

INSTYTUCJI 

 

 
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY prosimy przesłać: 

 

 mailem na adres: biuro@kws.org.pl  

 

 faksem na numer: 74 8148159 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do REGULAMIN BEZPŁATNYCH USŁUG DORADCZYCH 

Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy  do udziału we wsparciu doradczym 

realizowanym przez stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa 

działania, z siedzibą w Lutyni 24; 57-540 Lądek Zdrój 

 

DANE 

PODSTAWOWE 

1 
NAZWA 

PRZEDSIĘBIORSTWA 
 

2 NIP  

3 REGON  

4 KRS  

5 
TYP 

PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

 MIKRO PRZEDSIĘBIORSTWO 

 MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO 

 ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO 

 DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO 

 PODMIOT EKONOMI SPOŁECZNEJ 

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie
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Wpisać jaki:………………………………………………………. 

 

DANE 

TELEADRESOWE 

6 WOJEWÓDZTWO  

7 KOD POCZTOWY  

8 MIEJSCOWOŚĆ  

9 OBSZAR  OBSZAR MIEJSKI     OBSZAR WIEJSKI 

10 POWIAT  

11 ULICA  

12 NUMER DOMU  

13 NUMER LOKALU  

14 
TELEFON 

STACJONARNY 
 

15 
TELEFON 

KOMÓRKOWY 

 

16 
ADRES POCZTY 

ELEKTRONICZNEJ 

 

 

 

WNIOSKOWANE WSPARCIE 

 

 

 SZKOLENIA 

 DORADZTWO 

 INNE 

 

POTRZEBY PRZEDSIĘBIORSTWA 

WNIOSKUJĄCEGO  

O WSPARCIE W ZAKRESIE SZKOLEŃ, 

DORADZTWA LUB INNE 

Proszę opisać potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie 

szkoleń, doradztwa (z uwzględnieniem tematyki, np. 

umiejętności „miękkie’, marketing, promocja, 

księgowość i finanse, wniosek i biznes plan, 

zarządzanie, zagadnienia administracyjno - prawne, 

źródła finansowania) i/lub potrzeby  

w zakresie innych form wsparcia. 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

DATA, MIEJSCOWOŚĆ:  

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie
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PIECZĘĆ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ 

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ  DO 

REPREZENTOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

 
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY prosimy przesłać: 

 

 mailem na adres: biuro@kws.org.pl  

 

 faksem na numer: 74 8148159 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 25 do REGULAMIN BEZPŁATNYCH USŁUG DORADCZYCH 

Szczegółowy opis sposobów pomiaru doradztwa prowadzonego przez biuro 

Stowarzyszenia. 

A/ Pomiar ilościowy 

 

W ramach pomiaru ilościowego prowadzonego doradztwa będzie prowadzony tzw. Rejestr udzielonego 

doradztwa. Każdy beneficjent korzystający z doradztwa będzie miał obowiązek potwierdzić swój udział w 

doradztwie wpisem do Rejestru. Wzór rejestru będzie przygotowany przez biuro Stowarzyszenia. 

 

B/ Pomiar jakościowy 

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Przekreślenie

Sformatowano: Czcionka: Pogrubienie, Podkreślenie
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W ramach pomiaru jakościowego  będziemy monitorować zadowolenie beneficjentów z usług 

doradczych udzielonych przez pracowników Stowarzyszenia. Beneficjent będzie miał obowiązek 

wypełnienia ankiety przygotowanej przez biuro LGD. 

Pomiar będzie robiony za pomocą wskaźnika badającego satysfakcję beneficjenta z naszych usług 

tzw. Net Promotor Score 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W badaniu NPS ® beneficjent wskazuje ocenę za pomocą 11 stopniowej skali (od 0 do 10) w 

odpowiedzi na pytanie np. „Czy poleciłbyś nasze usługi doradcze znajomym?”. Gdzie  „0” 

oznacza całkowity brak chęci polecenia na natomiast „10” bardzo duże prawdopodobieństwo 

polecenia naszej organizacji. Skala NPS w ankieterze przechodzi płynnie pomiędzy odpowiedziami 

negatywnymi (kolory czerwono pomarańczowe) do odpowiedzi pozytywnych (kolory zielone). 

Odpowiedź na pytanie Net Promoter jest  zatem dla naszego beneficjenta bardzo intuicyjna. 

 Beneficjent nie zmaga się zatem ze „skomplikowanym” jak dla zwykłego zjadacza chleba 

pytaniem a My zyskujemy rozpoznawalny wskaźnik Net Promoter Score ® 

Skala NPS: 

 Odpowiedzi 0-6  – Krytycy – są to użytkownicy, którzy na pewno nie polecą naszej 

organizacji. Są oni również źródłem negatywnych opinii. Mogą służyć natomiast do 

zebrania informacji na temat co można ulepszyć w naszej organizacji. (przygotowane 

zostaną ankiety pomocnicze pozwalające zbierać komentarze do udzielanych odpowiedzi) 

 

CZY POLECIŁBYŚ NASZE USŁUGI ZNAJOMYM? 

 0  2  1 10  4  9  5  6  3  7  8 

NA PEWNO NIE  NA PEWNO TAK 
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 Odpowiedzi 7-8 – Pasywni – są to beneficjenci stosunkowo zadowoleni, nie możemy 

jednak liczyć na to, że będą polecać nasz organizację. Również ich zapytamy dlaczego 

zaznaczyli taką a nie inną odpowiedź w ankiecie pomocniczej. 

 Odpowiedzi 9-10 – Promotorzy – są to osoby bardzo zadowolone, które chętne są do 

wyrażania swojej pozytywnej opinii i aktywnego polecania naszej organizacji innym. 

 

C/ Pomiar efektywności 

 

W ramach pomiaru efektywności świadczonego doradztwa przewidzieliśmy dwa narzędzia 

pomiaru: 

1. krótki test ewaluacyjny (przed i po doradztwie), przygotowany odrębnie dla zróżnicowanej 

tematyki prowadzonego przez nas doradztwa; 

2. monitoring doradztwa, które przełożyło się na uzyskanie dofinansowania przez beneficjenta 

w ramach konkursów ogłaszanych przez Stowarzyszenie 

 

 

OCENA EFEKTYWNOŚCI DORADZTWA:  

Ocenie podlegać będą następujące aspekty usługi doradczej: 

-zgodność merytoryczna usługi z potrzebą zgłoszoną przez usługobiorcę 

-umiejętności usługobiorcy nabyte w czasie doradztwa 

-ocena przydatności, kompletności i aktualności wiedzy przekazywanej w czasie doradztwa. 

Ocena dokonywana przy użyciu ankiety ewaluacyjnej każdorazowo po wykonaniu usługi. Na ocenę 

efektywności danego doradcy składa się średnia arytmetyczna z wszystkich ankiet w danym okresie. 

Ocena podsumowująca nie rzadziej niż raz na pół roku. 
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Załącznik nr 4  Opis i wskazanie metod pomiaru zadań realizowanych przez biuro w zakresie animacji 

lokalnej, współpracy i realizacji planu komunikacji 

 

I. Animacja lokalna i współpraca –dotyczy operacji realizowanych przez kilka 

podmiotów w ramach współpracy 

 
realizowana w ramach działalności biura LGD będzie polegała na próbie przejścia z potencjalnymi 

beneficjentami, niezależnie od ich przynależności sektorowej przez proces animacji, który będzie 

dostosowany do etapu w jakim znajduje się beneficjent i jego potrzeb. 

 

Model jaki zamierzamy zastosować będzie oparty o trzy etapy współpracy z beneficjentami w dziedzinie 

animacji: 

 

- etap przygotowania - obejmuje proces nawiązywania relacji pomiędzy pracownikiem biura LGD 

odpowiedzialnym za animację a beneficjentem reprezentującym daną grupę społeczną, podczas którego 

będziemy budować zaufanie do naszej organizacji i wskazywać na dobre praktyki, które już zostały 

zrealizowane z naszą pomocą. Na tym etapie również wskażemy na potrzebę inicjowania i zawiązywana 

partnerstw na rzecz wspólnego planowanego projektu. 

Spróbujemy określić potrzeby, zasoby i możliwości realizacji projektu wraz z odpowiedzią na pytania jakie 

zadania w ramach projektu należy zrealizować, aby osiągnąć zaplanowany cel oraz kto i za co będzie 

odpowiedzialny w projekcie. 

Całość etapu będzie udokumentowana w formie wypełnionej fiszki projektowej oraz wypełnionej 

przez beneficjenta ankiety wraz z wpisem do rejestru doradztwa. 

 

- etap właściwy - to wspólna praca nad wnioskiem o dotację i realizacja projektu animacyjnego, w przypadku 

pozytywnej oceny przez Radę. Pracownik odpowiedzialny za animację danego projektu będzie 

zobowiązany pilotować jego realizację, pozostawiając ślady rewizyjne po każdorazowej wizycie w 

terenie w postaci sprawozdania i dokumentacji zdjęciowej. 

 

- etap końcowy - jest prawdopodobnie najtrudniejszym z etapów dla beneficjenta, 

ponieważ polega na rozliczeniu zrealizowanego projektu. Tutaj również bardzo istotną rolę odegra 

pracownik LGD, który będzie pilotował ten proces wspólnie z beneficjentem, tak, aby dotacja została w 

sposób rzetelny rozliczona. Dodatkowo zakańczając proces animacji przygotowana będzie ankieta do 

wypełnienia przez beneficjentów w której między innymi będą odpowiadali na następujące pytania: 

1. Czy udało się zrealizować cel projektu i zawiązanego partnerstwa ? 

2. Czy partnerzy w projekcie rzeczywiście odnieśli korzyści ze współpracy ? 

3. Czy według beneficjentów partnerstwo stanowiło optymalny sposób na osiągnięcie celów 

zrealizowanego wspólnego projektu ? 

4. Czy jest planowana realizacja kolejnego projektu w ramach zawiązanego partnerstwa ? 

Tym samym otrzymamy odpowiedź na powodzenie lub jego brak całego procesu animacyjnego 

prowadzonego przez LGD. 

 

II. Realizacja planu komunikacji 
 

CEL DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH 

 

Ogólnie rzecz ujmując celem nadrzędnym działań komunikacyjnych prowadzonych przez LGD będzie 

wspieranie realizacji celów określonych w LSR przez zachęcenie potencjalnych beneficjentów obszaru 

LGD do korzystania z Funduszy Europejskich poprzez dostarczeniu im informacji niezbędnych w 

procesie ubiegania się o środki unijne, motywowanie projektodawców i edukowanie w obszarze 

właściwej realizacji i rozliczania projektów oraz upowszechnianie efektów wykorzystania Funduszy 

Europejskich na obszarze LGD.  
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Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez promowanie i  informowanie o działalności LGD w ramach  PROW 

2014-2020: 

- docierając z rzetelną informacją o naszej działalności do możliwie najszerszego grona beneficjentów,  

- przygotowując potencjalnych beneficjentów do prawidłowego ubiegania się o środki i prawidłowej 

realizacji operacji w ramach ogłaszanych konkursów i operacji grantowych  

- promując LSR, łącznie z informowaniem o rezultatach i efektach (rzeczowych i finansowych) jej 

wdrażania 

- promując dobre praktyki zrealizowane w ramach LSR,  

- kreując pozytywny wizerunek i markę LGD, jako profesjonalnej organizacji wśród mieszkańców obszaru – 

bardzo było nam miło, kiedy podczas wywiadu fokusowego z grupą mieszkańców LGD padło pytanie z czym 

kojarzy Ci się LGD- jedna z odpowiedzi brzmiała INSTYTUCJA Z LUDZKĄ TWARZĄ, albo też DLA LUDZ I 

BLISKO LUDZI  i między innymi taki wizerunek chcemy nadal podtrzymać uzupełniając go o postrzeganie 

nas jeszcze jako PROFESJONALISTÓW w swojej dziedzinie.   

 

KATEGORIE GRUP DOCELOWYCH do których docieramy z naszymi komunikatami 

 

1. Administracja samorządów szczebla gminnego  

Celem działań informacyjno–promocyjnych adresowanych do ww. grupy docelowej jest zapoznanie 

uprawnionych beneficjentów z zasadami przyznawania pomocy w ramach wdrażanej LSR, delegowanych za 

pośrednictwem LGD do wdrażania Samorządowi Województwa, z zasadami korzystania z dostępnej 

pomocy finansowej oraz zasadami rozliczania operacji. Ponadto przedstawienie przykładów dobrych praktyk 

i postępujących zmian na obszarze LGD. 

Przewidywana komunikacja w formie mailingu, systemu masowej wysyłki SMS, telefoniczna i pocztą 

tradycyjną. 

 

2. Społeczność lokalna – tę grupę podzieliliśmy na odrębne kategorie ze względu na różnorodność 

stosowanych komunikatów oraz narzędzi i tak działania informacyjne kierowane będą do:  

-  liderów wsi: sołtysi, animatorzy grup odnowy wsi, aktywni członkowie stowarzyszeń lokalnych. 

-  osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz zagrożone ubóstwem materialnym 

-  lokalni przedsiębiorcy 

-  organizacje pozarządowe 

-  członkowie LGD 

Informacja i promocja LSR adresowana do tych grup społeczności lokalnej wsi i miast obszaru LGD w 

głównej mierze ma na celu pobudzenie ich aktywności w kierunku pozyskiwania środków finansowych na 

podejmowane przez nich działania, zarówno te o charakterze inicjatyw oddolnych, jak i realizacji własnych 

pomysłów na rozwój, czy prowadzoną działalność. Szczególnie zamierzamy położyć nacisk na zupełnie 

nową grupę docelową, z którą dotychczas praktycznie się nie komunikowaliśmy, czyli osoby w trudnej 

sytuacji na rynku pracy oraz zagrożone ubóstwem materialnym, tutaj zostaną uruchomione nowe 

kanały komunikacyjne, tj. tablice ogłoszeń w Urzędach Pracy, specjalna zakładka na portalu 

internetowym, tablice ogłoszeń w szkołach gimnazjalnych i liceach ogólnokształcących, jak również 

informacja przekazana do Ośrodków Pomocy Społecznej, pojawią się również dedykowane specjalnie 

tej grupie informacje w lokalnej prasie i gazetach gminnych. 

Informacje z jakimi zamierzamy dotrzeć do ww. grup to przede wszystkim na co można pozyskać środki, jak 

realizować operacje i je rozliczać, o prowadzonym przez nas bezpłatnym doradztwie i pomocy przy 

pozyskiwaniu środków, przede wszystkim na uruchamianie własnej działalności gospodarczej, znajdą się też 

informacje o dostępności środków i terminach naborów. 

Przewidywana komunikacja w formie mailingu, systemu masowej wysyłki SMS, telefoniczna, pocztą 

tradycyjną, tablice ogłoszeń, spotkania indywidualne i grupowe, informacje prasowe. 

 

3. Instytucje oraz inne podmioty związane bezpośrednio lub pośrednio z wdrażaniem LSR 

Celem działań promocyjno-informacyjnych adresowanych do tych podmiotów jest przekazanie wiedzy z 

zakresu zasad wsparcia w ramach LSR, w taki sposób, aby mogły przekazywać je dalej i poczuć się 

AMBASADORAMI LGD. 

Przewidywana komunikacja w formie mailingu, systemu masowej wysyłki SMS, telefoniczna i pocztą 

tradycyjną. 

 

4. Środki masowego przekazu  

Sformatowano: Przekreślenie
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Celem działań skierowanych do środków masowego przekazu jest upowszechnienie informacji o działaniach 

prowadzonych przez LGD, możliwościach wsparcia w ramach LSR, o stanie wdrażania LSR i 

zrealizowanych operacjach. 

Przewidywana komunikacja w formie mailingu, systemu masowej wysyłki SMS, telefoniczna i pocztą 

tradycyjną. 

 

OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I NARZĘDZI INFORMACYJNO- PROMOCYJNYCH ORAZ 

SPOSÓB ICH REALIZACJI, W TYM WIZUALIZACJA 

Zaplanowano następujące działania komunikacyjne:  

1. Spotkania informacyjne (m.in. spotkania szkoleniowo-informacyjne, warsztaty, szkolenia):  

-  w formie szkoleń dla beneficjentów z uwagi na nowy okres programowania i zmiany jakie nastąpiły w 

działalności LGD niezbędne będzie poinformowanie beneficjentów o nowej LSR i istotnych zapisach 

dotyczących celów i przedsięwzięć do realizacji, czyli jak czytać LSR – druk segregatorów z przekładkami a 

w nim wyciąg z LSR, dobre praktyki, materiały informacyjne wydawane na bieżąco i przesyłane do wpięcia 

wg. listy subskrybentów 

- w formie spotkań informacyjno-konsultacyjnych upowszechniane będą informacje na temat nowych 

regułach przyznawania środków, prawidłowego rozliczania operacji przez beneficjentów oraz na temat 

warunków i zasad korzystania z dostępnej pomocy finansowej, czyli jak skutecznie pozyskać środki w 

ramach LSR 

Poza ww. spotkaniami możliwe są również warsztaty, konferencje poświęcone innym tematom według 

aktualnego zapotrzebowania zgłaszanego przez beneficjentów, czy partnerów, ponieważ plan komunikacji 

będzie na bieżąco korygowany i dostosowywany do dynamicznej i zmieniającej się rzeczywistości. 

2. Publikacja i dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych – w ramach realizacji zadania 

zaplanowano druk ulotek, folderów, biuletynów, broszur, materiałów szkoleniowych. Powyższe materiały 

dystrybuowane będą m.in. w trakcie szkoleń czy spotkań szkoleniowo-informacyjnych, a także podczas 

bezpośrednich konsultacji z potencjalnymi beneficjentami w biurze LGD.  

3. Doradztwo indywidualne w formie coachingu i przygotowywania beneficjentów do efektywnego 

pozyskiwania środków unijnych oraz internetowe i telefoniczne, dopuszcza się też możliwość wyjazdu w 

teren w celu udzielania doradztwa. 

4. Uruchomienie aktualnej - nowej strony internetowej – prowadzenie strony internetowej z aktualnymi 

informacjami o LGD i jej działalności. Na stronie umieszczane będą na bieżąco dokumenty programowe, 

wzory formularzy aplikacyjnych, informacje o spotkaniach informacyjno-szkoleniowych, szkoleniach, 

informacje o naborach, listy rankingowe, wiadomości o efektach realizacji LSR, zdjęcia realizowanych 

operacji, informacje o ważnych wydarzeniach itp. Systematycznie aktualizowana będzie zamieszczona na 

stronie LGD „Baza projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach LSR””, stanowiąca bazę 

dobrych praktyk. 

5. Kampania promocyjna z użyciem środkach masowego przekazu złożona będzie z: kampanii radiowej i 

kampanii prasowej. Wszelkie działania informacyjno-promocyjne w środkach masowego przekazu 

upowszechniać będą informacje na temat zasad i warunków korzystania z dostępnej pomocy finansowej w 

ramach LSR oraz informacje dotyczące należytego rozliczania operacji. Współpraca ze środkami masowego 

przekazu polegać będzie również na zapraszaniu ich na konferencje i spotkania informacyjne.  

6. Konkursy tematyczne będą realizowane w zależności od potrzeb i będzie to forma zachęcenia 

mieszkańców do angażowania się do współpracy z nami na różnych polach naszej aktywności. 

7.Produkcja gadżetów/artykułów promocyjnych – planuje się zamówienie zaprojektowania i wykonania 

gadżetów/artykułów promujących LGD  

8. Kontroling działań komunikacyjnych i stosowania prawidłowej wizualizacji programu w ramach 

którego funkcjonuje LGD, czyli PROW 2014-2020:  

Materiały informacyjne i promocyjne. Wszystkie wydawane materiały promocyjne i informacyjne będą 

zawierały znaki graficzne i logotypy: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Leader, 

Unii Europejskiej oraz logo LGD.  

Systemy informacji wizualnej. Podczas spotkań szkoleniowych i informacyjnych wizualizację LGD 

zapewnią wykonane systemy informacji wizualnej w postaci m.in. systemów wystawienniczych, ścianek 

promocyjnych, banerów, rollbanerów, lad prezentacyjnych, na których umieszczone będą wymagane znaki 

graficzne i logotypy:  

Tablice informacyjne. Siedziba LGD zostanie oznaczona tablicami informacyjnymi zawierającymi 

wymagane logotypy  
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Działania komunikacyjne WSKAŹNIKI PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ 

KOMUNIKACYJNYCH 

(wartość początkowa wskaźnika „0”, wartość 

docelowa podana obok nazwy wskaźnika (…)) 

WSKAŹNIKI 

REZULTATU: 

 

Spotkania informacyjne 

(m.in. spotkania informacyjno 

– konsultacyjne,  szkolenia)  

 

liczba spotkań  infomacyjno – konsultacyjnych 

(30) 

liczba osób uczestniczących w spotkaniach 

infomacyjno-konsultacyjnch (300) 

liczba osób zadowolonych ze spotkań 

przeprowadzonych przez LGD (80%) 

liczba szkoleń (20) 

liczba osób przeszkolonych, w tym liczba osób 

z grup defaworyzowanych (200, w tym 20 % - 

defaworyzowane) 

liczba osób oceniających szkolenia jako 

adekwatne do oczekiwań (80%) 

- Wzrost poziomu 

wiedzy na temat 

LGD i 

rozpoznawalności – 

badanie zewnętrzne, 

obecnie na poziomie 

20 % wzrost do 45 % 

 

- Wzrost poziomu 

wiedzy na temat 

operacji 

finansowanych w 

ramach LSR/ testy 

przed i po spotkaniu 

informacyjnym/ 80 

% 

 

- Podniesienie 

jakości składanych 

wniosków przez 

beneficjentów w 

ramach wdrażania 

LSR / mierzony 

efektywnością 

udzielanego 

doradztwa, wskaźnik 

ustalono na poziomie 

70 %, co zostało 

ustalone po ewaluacji 

ex-post po 

poprzednim okresie 

programowania, 

gdzie wykazano, że 

ponad 30 % 

wniosków odpadło 

na etapie weryfikacji 

przez UMWD i 

Publikacja i dystrybucja 

materiałów informacyjnych i 

promocyjnych  

liczba tytułów materiałów informacyjnych (5) 

liczba artykułów i ogłoszeń (20) 

Doradztwo indywidualne w 

formie coachingu i 

przygotowywania 

beneficjentów do 

efektywnego pozyskiwania 

środków unijnych oraz 

internetowe i telefoniczne, 

dopuszcza się też możliwość 

wyjazdu w teren w celu 

udzielania doradztwa. 

liczba odpowiedzi udzielonych drogą elektroniczną 

(50) 

liczba odpowiedzi udzielonych drogą telefoniczną 

(150) 

liczba doradztwa indywidualnego (150) 
liczba wysłanych wiadomości pocztą tradycyjną ( 

200) 

Uruchomienie i 

aktualizacja nowej Strony 

internetowej  

liczba serwisów/stron internetowych (3) 

średnia liczba wejść na strony internetowe w ciągu 

roku (5000) 

kampania promocyjna z 

użyciem środkach masowego 

przekazu  

 

liczba przeprowadzonych kampanii (5) 

liczba wyprodukowanych spotów informacyjno- 

promocyjnych (5) 

konkursy  tematyczne liczba zorganizowanych konkursów (3) 

produkcja 

gadżetów/artykułów 

promocyjnych  

----------------------- 
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kontroling komunikacji i  

stosowania prawidłowej 

wizualizacji programu w 

ramach którego funkcjonuje 

LGD, czyli PROW 2014-

2020:  

liczba przeprowadzonych badań opinii publicznej 

(5) 

 

ARiMR lub 

beneficjenci 

zrezygnowali z ich 

realizacji,   

zamierzamy podnieść 

ten wskaźnik o 10 %, 

czyli do poziomu 

80% - 

 

Oczekiwane EFEKTY DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH: 

 Stworzenie kanałów przepływu informacji wewnętrznej we wszystkich aspektach związanych z realizacją 

LSR, w tym pozyskiwanie informacji zwrotnej ze strony społeczności lokalnej 

 Zwiększanie zaangażowania mieszkańców w działalność LGD 

 Rozpowszechnianie informacji dot. nowego okresu programowania oraz nowej LSR na lata 2014-2020 

 Bieżące informowanie o poszczególnych etapach realizacji LSR 

 Rozpowszechnianie wiedzy o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach PROW 2014-2020 odpowiednio 

dla działań wdrażanych za pośrednictwem LGD 

 Bieżące informowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu 

LSR 

 Wsparcie beneficjentów w zakresie opracowywania i wdrażania operacji, organizacja sprawnego i 

efektywnego doradztwa  

 Zapewnienie wysokiej jakości składanych wniosków, 

 Promocja dobrych praktyk z obszaru działania KWS-LGD oraz innych regionów 

 Bieżące informowanie o stanie realizacji LSR, w tym o stopniu osiągnięcia celów i wskaźników, publikacja 

dobrych praktyk LGD 

 Uzyskanie informacji zwrotnej nt. oceny jakości pomocy świadczonej przez LGD 

 Uzyskanie informacji zwrotnej o stosowanych metodach i kanałach informowania potencjalnych 

wnioskodawców 

 

Analiza efektywności 

Analiza efektywności zastosowanych działań komunikacyjnych i środków przekazu – LGD i inne instytucje 

wdrażające LSR, zobowiązane są do regularnego prowadzenia badań ewaluacyjnych i oceny skuteczności 

prowadzonych działań. LGD Kłodzka Wstęga Sudetów na swojej stronie internetowej informacje te będzie 

publikować w formie zestawień okresowych, rocznych i końcowych.   

Monitoring i ewaluacja działań komunikacyjnych 

W sytuacji braku skutecznego dotarcia z informacją do wszystkich potencjalnych beneficjentów, które to 

zostaje wykazane w związku z prowadzonym monitoringiem PROW (liczba złożonych wniosków o 

przyznanie pomocy w ramach poszczególnych działań), jak również oceną realizacji planu komunikacji, 

przeprowadza się badanie ewaluacyjne, którego wyniki pozwolą na doprecyzowanie form przekazu do grup 

docelowych. Coroczny przegląd planu komunikacji pozwala na dokonanie w nim zmian związanych z 

uzupełnieniem form przekazu i narzędzi komunikacji. 

Ewaluacja działań ujętych w Planie, dotyczących organizowanych spotkań informacyjno-konsultacyjnych, 

czy szkoleń  odbywać się będzie na podstawie opinii (informacji zwrotnych) uzyskiwanych od uczestników 

spotkań, a także ankiet oceniających, wypełnianych przez uczestników szkoleń. Dla pozostałych 

zaplanowanych działań ewaluacja będzie prowadzona w formie obserwacji efektywności niniejszych 

działań.  

 

Opis wniosków/opinii zebranych podczas działań komunikacyjnych, sposobu ich wykorzystania w 

procesie realizacji LSR 

Na każdym z wydarzeń opisanym w Planie komunikacyjnym będą przeprowadzane ankiety osobowe, celem 

uzyskania informacji zwrotnej na temat prowadzonej komunikacji. 

Kłodzka Wstęga Sudetów LGD, co najmniej raz w roku dokonuje weryfikacji Planu Komunikacji i w razie 

potrzeby przeprowadza jego stosowną aktualizację. 

LGD będzie prowadzić działania mające na celu pozyskanie informacji  zwrotnej o funkcjonowaniu i 

realizacji LSR w postaci ankiet osobowych bieżąco wypełnianych przez interesariuszy, potencjalnych 
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34 
 

beneficjentów oraz beneficjentów. Dodatkowo informacje będą zbierane podczas działań informacyjnych w 

formie papierowej oraz na stronie LGD Kłodzka Wstęga Sudetów. Pozyskane w ten sposób materiały, opinie 

pozwolą LGD na bieżąco aktualizować LSR, procedury oraz dotarcie kampanii informacyjnej do wszystkich 

założonych w planie komunikacji grup docelowych, a w szczególności defaworyzowanych oraz usprawni 

funkcjonowanie biura LGD. 

 

Budżet przewidziany na działania komunikacyjne. 
 
W świetle zapisów umowy ramowej, par.5 pkt 27 – LGD będzie zobowiązana do składania Zarządowi 

Województwa harmonogramu realizacji PLANU KOMUNIKACJI w terminie do 30 listopada każdego roku. 

W związku z tym zobowiązaniem LGD wynikającym z umowy, w LSR prezentujemy propozycję rocznego 

harmonogramu wraz indykatywnym budżetem, również rocznym, zakładając, że zakres działań w 

poszczególnych latach będzie podobny, jak również budżet roczny na działania komunikacyjne nie będzie się 

specjalnie różnił w poszczególnych latach naszego funkcjonowania. 

 

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI – roczny 2016 
 

Działania Przewidywany okres realizacji 
I 

kwartał 

II 

kwartał 

III 

kwartał 

IV 

kwartał 

1 Spotkania informacyjne  -- X X X - 

2 Publikacja i dystrybucja materiałów informacyjnych i 

promocyjnych  
-- -- X -- 

3 Doradztwo indywidualne w formie coachingu i przygotowywania 

beneficjentów do efektywnego pozyskiwania środków unijnych 

oraz internetowe i telefoniczne, dopuszcza się też możliwość 

wyjazdu w teren w celu udzielania doradztwa. 

-- X X X 

4 Stworzenie i aktualizacja strony internetowej -- X X X 

5 Promocja i informacja w środkach masowego przekazu  -- -- -- -- 

6 Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów  -- -- -- -- 

7  Produkcja gadżetów i artykułów promocyjnych -- -- -- -- 

8 Kontroling komunikacji i wizualizacji Programu  -- X X X 

 

INDYKATYWNY BUDŻET 

 
Lp 

 

Działania 
Szacunkowy koszt w zł 

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

1.  Spotkania informacyjne - 200 200 200 

2.  Publikacja materiałów informacyjnych  - - 15 000 - 

3.  Doradztwo indywidualne w formie coachingu i 

przygotowywania beneficjentów do efektywnego 

pozyskiwania środków unijnych oraz internetowe 

i telefoniczne, dopuszcza się też możliwość 

wyjazdu w teren w celu udzielania doradztwa. 

- bezkosztow

o 

bezkosztow

o 

bezkosztow

o 

4.  Stworzenie strony internetowej i ciągła jej 

aktualizacja 

- 10 000 bezkosztow

o 

bezkosztow

o 

5.  Promocja i informacja w środkach masowego 

przekazu  
- - - - 

6.  Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów  - -  - 

7.  Produkcja gadżetów i artykułów promocyjnych  - -  5 000 

8.  Kontroling komunikacji i wizualizacji Programu:  

- systemy informacji wizualnej  

- tablice informacyjne i reklamowe  

 

- 

- 

 

- 

8 000 

 

2 000 

- 

 

- 

- 

Razem kwartał 0 18 200 17 200 5 200 

SUMA  2016 - 2022 40 600 zł x 7 lat = 284 200 zł 
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Zadania z zakresu zadań objętych Planem Komunikacyjnym realizowane będą przez biuro LGD w ramach 

środków na bieżące funkcjonowanie.  

Informacje o działaniach realizowanych w ramach Planu Komunikacyjnego będą dodatkowo 

rozpowszechniane za pośrednictwem gmin należących do LGD oraz pozostałych partnerów, którzy wyrażą 

na to zgodę. 

 

ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI ZE STOPNIA REALIZACJI DZIAŁAŃ PROMOCYJNO – 

INFORMACYJNYCH.  
Przygotowane będą sprawozdania okresowe (roczne) z realizacji działań w zakresie promocji, informowania 

i rozpowszechniania informacji. Sprawozdanie ze stopnia realizacji Planu komunikacyjnego będą 

zamieszczane na stronie internetowej LGD.  

 
 

 

 

Załącznik nr 5  Regulamin zatrudniania pracowników 

Regulamin Zatrudniania Pracowników 

W biurze LGD  

 
§ 1 

Użyte sformułowania i skróty w Regulaminie Zatrudniania Pracowników oznaczają: 

Stowarzyszenie –Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania 

Zarząd – Zarząd Stowarzyszenia, 

Regulamin – Regulamin Zatrudniania Pracowników, 

Procedura Rekrutacji – proces wzajemnie następujących po sobie działań, przewidzianych 

i przeprowadzonych zgodnie z niniejszym Regulaminem, w wyniku którego wyłoniony 

zostanie nowy pracownik, 

Bezpośredni przełożony – dyrektor biura Stowarzyszenie lub koordynator programu/projektu 

realizowanego przez Stowarzyszenie, któremu bezpośrednio będzie podlegał nowo 

przyjmowany pracownik, 

Ogłoszenie – Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy, 

Oferta – zestaw dokumentów zawierających w szczególności CV, list motywacyjny, 

składanych przez kandydatów w związku opublikowanym ogłoszeniem. 

 

§ 2 

Zasady określone w niniejszym Regulaminie stosuje się każdorazowo gdy zachodzi 

konieczność zatrudnienia nowego pracownika dla istniejącego bądź nowotworzonego 

stanowiska pracy, z wyłączeniem § 20 

. 

 

§ 3 

1. Za właściwe przeprowadzenie procesu rekrutacji odpowiada Dyrektor Biura jako  osoba, 

która w przyszłości będzie bezpośrednim przełożonym nowego pracownika. 

2. Decyzję o zatrudnieniu przyjmowanego kandydata podejmuje Dyrektor Biura. 

 

§ 4 

1. Dyrektor Biura w chwili zaistnienia okoliczności wskazujących konieczność zatrudnienia 

nowej osoby zobowiązany jest do wszczęcie Procedury Rekrutacji. 

§ 5 

         Dyrektor Biura przygotowuje  treść ogłoszenia, które powinno zawierać: 
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a) nazwę stanowiska pracy, 

b) opis stanowiska pracy zawierający zakres obowiązków,  

c) określenie wymiaru czasu pracy, 

d) wymagania pożądane stawiane nowemu pracownikowi, 

e) wymagania minimalne, które winien spełniać przyjmowany pracownik, 

f) informację o wymaganej dodatkowej dokumentacji, którą powinna zawierać oferta 

kandydata na stanowisko pracy i która poświadczy jego doświadczenie, kwalifikacje i 

odbyte szkolenia, 

g) miejsce, termin i sposób składania ofert. 

1. Ogłoszenie zostaje zamieszczone: 

a) w siedzibie Stowarzyszenia, 

b) na stronie internetowej Stowarzyszenia, 

§ 6 

1. Dopuszcza się składanie ofert tylko w formie pisemnej w zamkniętej kopercie 

uniemożliwiającej: 

a) otwarcie przed upłynięciem terminu składania ofert, 

b) identyfikację kandydata przed otwarciem koperty, tj. imienia i nazwiska oraz adresu 

zamieszkania. 

2. Koperta, o której mowa powyżej powinna zawierać zdania o treści: 

a) „Oferta pracy na (nazwa stanowiska pracy)” lub nadany nr referencyjny, 

b) „Nie otwierać przed (termin składania ofert). 

§ 7 

Za termin wpłynięcia oferty uznaje się datę dostarczenia do Biura LGD. 

 

§ 8 

Po upływie terminu składania ofert Dyrektor Biura przeprowadza wstępną selekcję, w wyniku 

której odrzucane są oferty, które: 

a) wpłynęły po terminie, 

b) nie zawierały kompletnej, wymaganej treścią ogłoszenia dokumentacji, 

c) zostały dostarczone przez osoby niespełniające minimalnych wymagań, 

 

§ 9 

1. W przypadku niewpłynięcia żadnej oferty bądź odrzucenia na etapie wstępnej selekcji 

wszystkich ofert, Dyrektora Biura, podejmuje decyzję o: 

a) ponownym ogłoszeniu naboru na tych samych zasadach i warunkach z podaniem 

nowego terminu składania ofert, jeżeli nabór nie był ogłaszany więcej niż 2 razy,  

b) wszczęciu Procedury postępowania w sytuacjach wystąpienia trudności 

w zatrudnieniu pracowników o określonych wymaganiach, która została opisana w § 

19 niniejszego Regulaminu 

2. Dyrektor Biura przygotowuje i publikuje nowe ogłoszenie zgodnie z zapisami § 5 a 

następnie przeprowadza ponownie Procedurę Rekrutacji przewidzianą w niniejszym 

Regulaminie. 

§ 10 

Po zakończonej wstępnej selekcji kandydaci, którzy zostali dopuszczeni do dalszego etapu 

Procedury Rekrutacyjnej, zostają niezwłocznie i skutecznie poinformowani o miejscu i 

terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

§ 11 

Z osobami, które przeszły pozytywną weryfikację nadesłanych ofert, pierwszą rozmowę 

kwalifikacyjną przeprowadza Dyrektor Biura 
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§ 12 

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzane są testy sprawdzające w szczególności 

wiedzę, predyspozycje i umiejętności kandydata. 

 

§ 13 

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Dyrektor biura wyłania najlepszą kandydaturę wraz z 

pisemnym uzasadnieniem zawierającym wyniki przeprowadzonych testów. 

 

§ 14 

1. Jeżeli po przeprowadzonych rozmowach żaden z kandydatów nie spełniał stawianych 

oczekiwań i Dyrektor Biura nie był wstanie wyłonić kandydata na wolne stanowisko 

pracy, Dyrektor biura podejmuje decyzję o 

a) ponownym ogłoszeniu naboru na tych samych zasadach i warunkach z podaniem 

nowego terminu składania ofert, jeżeli nabór nie był ogłaszany więcej niż 2 razy,  

b) wszczęciu Procedury postępowania w sytuacjach wystąpienia trudności 

w zatrudnieniu pracowników o określonych wymaganiach. 

2. Dyrektor Biura przygotowuje i publikuje nowe ogłoszenie zgodnie z zapisami § 5, a 

następnie przeprowadza ponownie Procedurę Rekrutacji przewidzianą w niniejszym 

Regulaminie. 

§ 15 

W przypadku, o którym mowa w § 9 i 14 ust. 1 lit. b zastosowanie ma procedura postępowania 

w sytuacji wystąpienia trudności w zatrudnieniu pracowników o określonych wymaganiach, 

którą opisano w § 19. 

 

 

§ 16 

Z kandydatem, który wypadnie najlepiej w trakcie ostatniej rozmowy kwalifikacyjnej zostaje 

nawiązany stosunek pracy na podstawie umowa o pracę lub umowy zlecenie lub umowy o 

dzieło. 

§ 17 

Wyniki każdego z zakończonego etapu Procedury Rekrutacyjnej publikowane są na stronie 

internetowej Stowarzyszenia. 

§ 18 

W przypadku naboru na stanowisko Dyrektora Biura obowiązki Dyrektora Biura przedstawione 

w powyższej procedurze powierzone są Prezesowi Zarządu. 

§ 19 

 

Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia trudności w zatrudnieniu pracowników o 

określonych wymaganiach 

1. Niniejsza procedura może zostać zastosowane tylko i wyłącznie w przypadku zaistnienia sytuacji 

przewidzianych w § 9 ust. 1 lit. b, § 14 ust. 1 lit. b  Regulaminu Zatrudniania Pracowników. 

2. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 Dyrektor Biura zleca pracownikowi Stowarzyszenia 

lub firmie zewnętrznej, która nie była zaangażowana w Procedurę Rekrutacyjną, przygotowanie 

Raportu z przeprowadzonej Procedury Rekrutacyjnej. 

3.Raport, o którym mowa powyżej winien w szczególności zawierać: 
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a) szczegółową informację z przeprowadzonej Procedury Rekrutacyjnej, 

b) ocenę przeprowadzonych działań, 

c) opis prawdopodobnych przyczyn wystąpienia trudności w zatrudnieniu pracownika 

o określonych wymaganiach, 

d) propozycję rozwiązania trudnej sytuacji. 

4. Jeżeli dwa razy pod rząd, przy różnych naborach na wolne stanowisko pracy, przyczyna 

zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1, wynika ze stosowanego  Regulaminu Zatrudniania 

Pracowników, Dyrektor biura zobowiązany jest zmienić treść Regulaminu. 

5. Jeżeli przyczyną zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1, jest zbyt niskie zaproponowane 

wynagrodzenie Dyrektor Biura przed ogłoszeniem następnego naboru może podjąć decyzję o: 

 podwyższeniu proponowanego wynagrodzenia, pod warunkiem nie narażenia na straty 

Stowarzyszenia, 

 wykorzystaniu dodatkowych form rozpowszechnienia informacji o naborze (tablice ogłoszeń w 

poszczególnych gminach, media regionalne, przekazanie informacji  do Powiatowego i 

Miejskiego Urzędu Pracy). 

6. Jeżeli przyczyną zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1, jest brak kandydatów spełniających 

stawiane wymagania, Dyrektor Biura przed ogłoszeniem kolejnego naboru może zmienić stawiane 

wymagania, bez uszczerbku na wymaganiach kompetencyjnych stawianych kandydatowi. 

7. Dyrektor Biura, niezależnie od zaistnienia przyczyny, o której mowa w pkt. 1, może zastosować 

inne rozwiązanie zaproponowane w raporcie, o którym mowa w pkt. 2, pod warunkiem, że jego 

zastosowanie będzie skuteczniejsze od przewidzianych niniejszą Procedurą. 

§ 20 

ZATRUDNIENIE PO STAŻU 

 

1. Dyrektor Biura ma możliwość zatrudnienia osób, które wcześniej odbyły staż w biurze 

LGD, lub wolontariat bez stosowania wcześniejszych zapisów regulaminu zatrudniania 

pracowników. Obowiązek zatrudnienia wynika ze zobowiązań wobec Urzędu Pracy, lub 

innej instytucji z którą LGD podpisała stosowne umowy.  
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