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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Europa inwestująca w obszary wiejskie 

 

Załącznik nr 6 do umowy ramowej 

 

KARTA STANOWISKA PRACY 

 

Kierownik Biura 
 

A. Zależność służbowa: 

 

Podlega bezpośrednio Prezesowi Stowarzyszenia 

 

B. Zakres obowiązków: 

 

1) organizacja i nadzór nad prowadzeniem bieżących spraw Stowarzyszenia,  

2) realizacja zadań określonych przez Zarząd, 

3) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia, 

4) opracowywanie projektów zmian w statucie i regulaminach organizacyjnych w konsultacji 

z Zarządem i Radą, 

5) poszukiwanie możliwości pozyskania dofinansowania  dla Stowarzyszenia LGD „Qwsi”, 

6) realizacja projektów Stowarzyszenia w zakresie umocowania, 

7) udział w różnego rodzaju naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych 

z działalnością Stowarzyszenia,                            

8) opracowywanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych, 

9) prowadzenie kasy gotówkowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa, 

10) regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań (faktury, wynagrodzenia, rozliczenia 

z ZUS, US), 

11) gromadzenie i udostępnianie informacji i dokumentacji z zakresu działalności 

Stowarzyszenia, 

12) komunikacja z potencjalnymi partnerami społecznymi poprzez wypracowywanie sieci 

kontaktów i relacji, 

13) organizacja i udział w działaniach animacyjnych, tj. organizacja spotkań, warsztatów, 

szkoleń, konsultacji ze społecznością lokalną itp., 

14) realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania działań 

objętych LSR, 

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

Rozwoju, 

16) organizacja naborów wniosków w ramach LSR (w tym projektów grantowych), 

17) przygotowywanie umów i kontakty z  grantobiorcami, 

mailto:biuro@qwsi.pl
http://www.qwsi.pl/


 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi” 
ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice, tel. +48 74 8191213 

fax +48 74 8191207, e-mail: biuro@qwsi.pl, www.qwsi.pl 
NIP: 887-177-96-40, REGON 020925768, KRS 0000323855 

 
 
 

 

18) nadzór nad udzielaniem potencjalnym beneficjentom i grantobiorcom wszelkich 

informacji dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie 

(nadzór nad doradztwem), 

19) nadzór nad udzielaniem beneficjentom i grantobiorcom wszelkich informacji 

dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków o płatność (nadzór nad 

doradztwem), 

20) nadzór nad prowadzeniem monitoringu realizowanych operacji, 

21) nadzór nad prowadzeniem działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji 

zawodowych pracowników Biura, współuczestniczenie w systemie szkoleń. 

 

C. Zakres odpowiedzialności: 

        

 - za prawidłowe zarządzanie sprawami Stowarzyszenia, 

 - za prawidłowe prowadzenie Biura Stowarzyszenia, 

 - za sprawną organizację pracy, 

 - za terminowe i sumienne wykonanie prac zawartych w przedstawionym zakresie 

czynności, 

- za powierzone mienie, stosunek do interesantów, jak i współpracowników, punktualność i 

dyscyplinę pracy, 

- za przestrzeganie przepisów prawa, bhp, przeciwpożarowych oraz tajemnicy służbowej.  

 

D. Wymagania kwalifikacyjne: 

 

Doświadczenie zawodowe: 

- co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej cztery lata doświadczenia na 

stanowisku kierowniczym, 

- doświadczenie zawodowe w zakresie realizowania projektów ze środków UE, 

- doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych, 

- doświadczenie we wdrażaniu i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 

 

Wykształcenie: 

- wyższe z zakresu zarządzania, 

- szkolenia w zakresie zarządzania projektami potwierdzone certyfikatem 

- studia podyplomowe w zakresie zarządzania funduszami z UE 

 

Kompetencje zawodowe: 

- znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, 

- znajomość ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,  

- znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Qwsi”,  

- znajomość przepisów prawa i wytycznych w zakresie funkcjonowania lokalnych grup 
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działania 

 

Umiejętności: 

- obsługa komputera (Word, Excel), 

- umiejętność  zarządzania dużą ilością informacji i dokumentacji, 

- umiejętności organizacyjne i kierownicze (kierowanie i motywowanie, rozwiązywanie konfliktów, 

planowanie), 

- umiejętność przekazywania wiedzy 

 

Predyspozycje osobowościowe:  

- samodzielność, innowacyjność, kreatywność, sumienność, terminowość załatwiania spraw, 

dyspozycyjność, obowiązkowość, łatwość nawiązywania kontaktów, chęć podnoszenia 

kwalifikacji i samokształcenia, odporność na stres 

 

Uprawnienia:  

- prawo jazdy kat. B 

 

Znajomość języków obcych: 

- znajomość co najmniej jednego języka obcego (angielski, niemiecki) 

 

Zatwierdził:                                                  

 

 

Data i podpis osoby odbierającej: 
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Europa inwestująca w obszary wiejskie 

 

 

 

          

KARTA STANOWISKA PRACY 

 

Specjalista do spraw zarządzania projektami 
 

A. Zależność służbowa: 

 

Podlega bezpośrednio Kierownikowi Biura  

 

B. Zakres obowiązków: 

 

1) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia (prowadzenie  korespondencji, zaopatrzenie  

w artykuły biurowe i inne zadania zlecone przez Kierownika Biura), 

2) przygotowywanie techniczne spotkań organów LGD,   

3) przygotowywanie dokumentacji dla Rady (uchwały, protokoły, karty), 

4) przygotowywanie dokumentacji naborów wniosków w ramach LSR , 

5) promocja i rozpowszechnianie informacji o obszarze objętym LSR, działalności LGD oraz 

o pracach związanych z opracowaniem i aktualizacją LSR, 

6) prowadzenie działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną, 

7) realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania działań 

objętych LSR, 

8) organizacja i udział w działaniach animacyjnych, tj. organizacja spotkań, warsztatów, 

szkoleń, konsultacji ze społecznością lokalną itp., 

9) informowanie wnioskodawców o zasadach i trybie naborów wniosków, 

10) udzielanie potencjalnym beneficjentom i granobiorcom wszelkich informacji 

dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie 

(doradztwo), 

11) pomoc beneficjentom i grantobiorcom w przygotowaniu wniosków o przyznanie 

pomocy, 

12) przygotowywanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach funkcjonowania LGD, 

13) aktualizacja strony internetowej Stowarzyszenia. 
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C. Zakres odpowiedzialności: 

 

  - odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych i dokumentów przechowywanych w Biurze 

LGD lub archiwum, 

  - za realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości wsparcia i działań  

objętych Lokalną Strategią Rozwoju, 

 -  za terminowe i sumienne wykonanie prac zawartych w przedstawionym zakresie 

czynności, 

- za powierzone mienie, stosunek do interesantów, jak i współpracowników, punktualność i 

dyscyplinę pracy, 

- za przestrzeganie przepisów prawa, bhp, przeciwpożarowych oraz tajemnicy służbowej. 

 

D. Wymagania kwalifikacyjne: 

 

Doświadczenie zawodowe: 

- co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy nad 

opracowywaniem wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych oraz obsługą 

projektów współfinansowanych ze środków UE, 

- doświadczenie zawodowe w zakresie realizowania projektów ze środków UE, 

- doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych, 

- doświadczenie we wdrażaniu i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 

 

Wykształcenie: 

- wyższe, 

- studia podyplomowe w zakresie zarządzania funduszami z UE 

 

Kompetencje zawodowe: 

- znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, 

- znajomość ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,  

- znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Qwsi”,  

- znajomość przepisów prawa i wytycznych w zakresie funkcjonowania lokalnych grup 

działania 

 

Umiejętności: 

- obsługa komputera (Word, Excel, Power Point), 

- umiejętność  zarządzania dużą ilością informacji i dokumentacji, 

- umiejętności organizacyjne, 

- umiejętność przekazywania wiedzy 

 

Predyspozycje osobowościowe:  
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- samodzielność, kreatywność, sumienność, terminowość załatwiania spraw, 

dyspozycyjność, obowiązkowość, łatwość nawiązywania kontaktów, chęć podnoszenia 

kwalifikacji i samokształcenia, odporność na stres 

 

Uprawnienia:  

- prawo jazdy kat. B 

 

Znajomość języków obcych: 

- znajomość co najmniej jednego języka obcego (angielski, niemiecki) 

 

Zatwierdził:                                                  

 

 

Data i podpis osoby odbierającej: 
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Europa inwestująca w obszary wiejskie 

 
 

 

KARTA STANOWISKA PRACY 

 

Specjalista do spraw monitoringu i sprawozdawczości 

 

 

A. Zależność służbowa: 

 

Podlega bezpośrednio Kierownikowi Biura 

 

B. Zakres obowiązków: 

 

1) monitorowanie podpisywania i realizacji umów w ramach wdrażania LSR, 

2) przygotowanie sprawozdań dla Zarządu z realizacji LSR, 

3) monitorowanie i ewaluacja realizacji LSR, 

4) monitorowanie wdrażania działań LSR (w tym: projektów grantowych), 

5) monitoring i ewaluacja funkcjonowania LGD, 

6) realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania działań 

objętych LSR, 

7) organizacja i udział w działaniach animacyjnych, tj. organizacja spotkań, warsztatów, 

szkoleń, konsultacji ze społecznością lokalną itp., 

8) wypełnianie, aktualizacja i podsumowywanie ankiet monitorujących, 

9) przygotowywanie wniosków o płatność w ramach funkcjonowania LGD, 

10) udzielanie beneficjentom i grantobiorcom wszelkich informacji dotyczących sposobu 

przygotowywania i składania wniosków o płatność (doradztwo), 

11) pomoc beneficjentom i grantobiorcom w rozliczaniu projektów, 

12) przygotowywanie odpowiednich sprawozdań wymaganych w projektach (sprawozdań                

z realizacji LSR, do wniosków o płatność oraz innych związanych z działalnością 

Stowarzyszenia w ramach PROW), 

13) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia zleconych przez Kierownika Biura. 

 

C. Zakres odpowiedzialności:     
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- za prawidłowe przygotowywanie sprawozdań z realizacji LSR, 

- za prawidłowe monitorowanie wdrażania działań LSR, 

- za sprawną organizację pracy, 

- za terminowe i sumienne wykonywanie obowiązków zawartych w przedstawionym 

zakresie czynności, 

- za powierzone mienie, stosunek do interesantów, jak i współpracowników,         

punktualność i dyscyplinę pracy, 

- za przestrzeganie przepisów prawa, bhp, przeciwpożarowych oraz tajemnicy służbowej. 

 

D. Wymagania kwalifikacyjne: 

 

Doświadczenie zawodowe: 

- co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy nad 

rozliczaniem wniosków współfinansowanych ze środków UE, 

- doświadczenie zawodowe w zakresie realizowania projektów ze środków UE, 

- doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych, 

- doświadczenie we wdrażaniu i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 

 

Wykształcenie: 

- wyższe, 

- szkolenia z zakresu rozliczania, monitoringu i ewaluacji projektów współfinansowanych ze środków 

UE  

 

Kompetencje zawodowe: 

- znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, 

- znajomość ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,  

- znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Qwsi”,  

- znajomość przepisów prawa i wytycznych w zakresie funkcjonowania lokalnych grup 

działania 

 

Umiejętności: 

- obsługa komputera (Word, Excel, Power Point), 

- umiejętność  zarządzania dużą ilością informacji i dokumentacji, 

- umiejętności analityczne, 

- umiejętność przekazywania wiedzy 

 

Predyspozycje osobowościowe:  

- samodzielność, kreatywność, sumienność, terminowość załatwiania spraw, 

dyspozycyjność, obowiązkowość, łatwość nawiązywania kontaktów, chęć podnoszenia 

kwalifikacji i samokształcenia, odporność na stres 

mailto:biuro@qwsi.pl
http://www.qwsi.pl/


 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi” 
ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice, tel. +48 74 8191213 

fax +48 74 8191207, e-mail: biuro@qwsi.pl, www.qwsi.pl 
NIP: 887-177-96-40, REGON 020925768, KRS 0000323855 

 
 
 

 

 

Uprawnienia:  

- prawo jazdy kat. B 

 

Znajomość języków obcych: 

- znajomość co najmniej jednego języka obcego (angielski, niemiecki) 

 

 

Zatwierdził:                                                  

 

 

Data i podpis osoby odbierającej: 

 

 
 

mailto:biuro@qwsi.pl
http://www.qwsi.pl/

