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Karbowo, dnia 07.11.2018 r.

Zńącanik nr ó do wniosku
Zńącznik do uchwały numer 2?12016 Zarządu §towarz,yszenia

,,L,okalna Grupa Dzińania Pojezierze Brodnickie"
z dnia09jż.2016 r.

Opisy stanowisk precyzujące podziń obowiązków

i

zakres odpowiedzialności oraz zastępstw

pracowników Biura §towarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania Pqezietzs Brodnickię"
lV biurze naszego Stowarąlszenia ...
I pracownik

Zakes obowiązków, uprawnień

i

odpowiedzialności pracownika biura Stowarzyszenia ,J,okalna

Grupa DzińaniaPojezierze Brodnickie" obowiązujący od 01.08.2015 r.
Prowadzenie Biura / obrót korespondencją * szczegóły w załącariku nr 1Ą dbałośćo mąiątęŁ
umiejętne gospodarowanie zasobami. Samodzielne otwieranie zamków w drzwiach przed
tozpoczęciem pracy i samodzielne zamykanię zamków w drzwiach po zakańczeniu pracy,
potwierdzanie dokumentów ż,7A zgodnośćz oryginałem", potwierdzanie odbioru dokumentów
finansowych, zaopatrzenie w materiaĘ biurowe.
2. Dokonywanie przelewów za pomocą systemu elekkonicmej obsbgi kont bankowy§h po
akceptacj i dokumentu przez przsdstawiciela Zarządv.
3. Udzielanie informacji zainteresowanym oruzbieĄce komunikowanie się z lokalnymi liderami
w sprawie środków finansowych z EFMR, EFRROW, EFS' EFRR oraz prowadzenie

l.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

Ęestru doradźwa.
Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem sfi:ategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społecarość( LSR ) na lata 20L4 -202a.
Udzielanie pomocy prry wypełnianiu wniosków w ramach RLKS 2014 - 202a realizslrłanych
za pośrednictwem LGD i ich póznĘszym rozliczaniu w ramach środków finansowych z

EFMR i EFRRow.

Efektywne wdrażanie środków z funduszy EFMR i EFRROW mała ilośćwniosków
odrzuconych i duża trwąłośćnea|izowanych projektód,
Pomoc innym pracownikom przy rczliczaniu wniosków w ramach środków finansowych
EFRR i EFS dla projektów grantowych ( jako kolejnaparaoczu ),

Weryfikacja wniosków zgodnie z procedurą oceny i wyboru.
Udzielanie ogólnych informacji o funduszach: EFRR, EFS.
l0. Prowadzenie animacji w celu zwiększenia aktywnościspołecznościlokalnej i zrviększenia
efek§wności wdra:źan ia LSR.
11. Prowadzenie animacji podczas spotkń organizowanychprzezBiuro Punktów Informacyjnych
Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
12. Prowadzenie animacji podczas wykonywania pracy poza biurem LGD na obszarze L§R.
13. Obsfuga pĘektów zvłiązłnychz projektami wspĘracy.
l 4. Provladzenie sprawozdawczości finansowej i rzsczowej.
15. Przekazywanie danych do akfualizacji strony internetowej, oraz. inne zadania zlecone przsz
Prezesa Zatądu, zgodne z funkcjonowaniem LGD.
1 6. Techniczla obsfuga organów Stowarzyszenia.
17. Dbanie o ład i porządek rr biurze, a w przypadku wysĘpienia sytuacji nńzłłyezajnej
bezpośrednio poinformować odpowiednie sfużby i członka Zarządu.
18. Prowadzenie sprawozdania z kużdego dnia pracy z wszo7śsólnieniem wykonywanej
czynności i czasu trwania.
1 9. Prowadzen ie dzińń promocyjnych.
20. Wykonywanie wszelkich innych prac zleconych przszPrezesa Zarądu.
2l. świadczeniepracy w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00, a w prrypadku pracy poza biurem
godziny praey zależrtie od potrzeb.
22. Sprawy nieuregulowane rozpatrywane będą zgodnie z Kodęksem pracy.

/Podpis pracownika

l

z,ałącruńk do zal<resu

1. KazdY

l Podpis pracodawcy

/

obowiąków, uprawnień i odpowiedzialności:

/ wniosek / wpływający do Biura Stowarzyszenia nalery zapisać w
dzięnniku PrZYjęc z dokJńną daĘ. Fakt wpłynięcia potwierdzamy stawiając swoją
dokumerrt

Pieczą&ę i Parafkę lub czytelny podpis. Od tego momerrtu pracownik Biura odpowiada za
stan firyczny otrzymanego dokumentu,

2.
3.

O każdej ważnej sPrawie tnlery niezwłocznie powiadamiać bezpośrednio stronę: Prezesa
lub innego członka zatądulub przedstawiciela Rady, komisji Rewizyjnej.

Pisma Po wstępnej obsfudze lwlezy umieścićw teczce do podpisu lub do właściwego
segregatorą a na dokumen§ dotyczące zobowiązań finansowych dokonywanie
przelewów.

4.

Segregatory muszą znajdować się w szafie ze sprawnym zamkiem a klucz po zakończeniu

5,

vacy talezy schować w sobie i innycb pracowników tylko ananymmiejscu.
§egregatory l al<ta / udostępnia się po wyjęciu z szafy Pręzesowi lub wyzrraczonemu
członkowi Zarąda, Przęwodniczącęmu Rady lub wyznaozonemu przedstawicielowi lub
Przerrodnicącem|J Komisji Rewizyjnej lub wyznźrczonemu członkowi Komisji
RewizYjnej. Gdy dokumenty zainteresowany chce wynieśćpoza Biuro nńery sporządzić
notatkę, która zawierać będzie między innymi: daĘ sporz,$zenią dane §tron, rodzą
wYnoszonej dokumentacji, podpisy zainteresowanych

wYniesionego dokumentu.
sPorządztĆ adnotację

Po zwrocie

o przekazywanych

dokumentów

i

należy umiejscowić w miejsce

naleĘ na

omawianej notatce

dokumentach, lvystępujących brakach

i

obie

strony składają podpisy. Notatka dodawana jest w,,wędrującej'' dokumentacji.

6- GdY

uPłYwającym do Biura dokumentem jest wniosek to &muzględnie nalezy dodać
stosowne załącruiki * karry iułoĘćw porądku terminowym w odpowiednich teczkach.

7. DokumentY

powracające

do Biura po analizię ptzez

odpowiedni Organ naleĘ

posegregować według właściwości
i na bieĘco obsługiwać.

8. Na

biurku należy posiadać tylko dokumenty

-

pisma, które aktualnie są rozpatrywanć a

pozostałe musą znEdawać się w szafie, biurką *tóre

naleĘ zamykać.

t

9.

Wszystkie aktualnie rozpatrywarte dokumenty będące na biurku musą być położone w
pozycji utrudniającej osobie trzeciej nazapoznawańe się z danymi osobowymi.

10.

Po zakończęniu pracy wszystkie dokumenĘ naleĘ przechowywać w zamkniętej szafie,
biurku, ak|uczpoŁożyć w sobie i innych pracowników manym miejscu.

II pracownik

Zakes obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności oraz zastępstw pracownika biura Stowarzyszenia
,,Lokalna Grupa Działania P ojezierze Brodnickie".
l. W przypadku nieobecności pracownika I prowadzenie Biura l obrót korespondencją *
szczeg&ły w zńącmiku nr I/, dbałośćo mająteĘ umiejętne gospodarowanie zasobami.
Samodzielne otwieranię zamków w drzwiach przed rozpoczęciem pracy i samodzielne
zamykanie zamków w drzwiach po zakończeniu pracy, potwierdzanie dokumentów ,za
zgodnośćz oryginałem", potwierdzanie odbioru dokumentów finansołvy,ch.

2. W

prrypadku nieobecności I pracownika dokonywanie przelewów za pomocą sy stemu
elektroniczrrej obsfugi kont bankolyych po akceptacji dokumentu przez przedstawiciela
Zatządu.
3. Udzielanie informacji zainteresowanym ofiż bieĄce komunikowanie się z lokalnymi liderami
w sprawie dostępności i wydatkowania środków finansowych z EFMR, EFRROW, EF§,
EFRR oraz prowadzenie Ęestru doradźwa.
4. Weryfikacja wniosków zgodnie z procedurą oceny i wyboru.
5. Wykonywanie czynności z:łtiązanych z przygotowaniem strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społecność( LSR ) na lata 2014 - 2020.
6. Udzielanie pomocy prą,}vypełnianiu wniosków w ramach RLKS ż0l4 - 202a ręaluow,anych
przezLGD oraz za pośrednictwem LGD i ich pózliejszym rozliczaniu w ramach środków
finansowych z EFRR
7. Efektywne wdrażanię środków finansowych z funduszu EFRR l mńa ilośćwniosków
odrzuconych i trwałośćinwestycji /.
8. Pomoc innemu pracownikowi przy rozliczaniu wniosków w ramach środków finansowych
EFS dla pĄektów grantowych ( jako kolejnaparu oczu ).
9. Udzielanię ogólnych informacji o funduszach: PROW, PO RYBY, EFS.
10. Udzielanie pomocy, oraz organizowanie v,,yjazdów na konkursy, wystawy dla twórców z
obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju przyjętą do realizacji przez Stowarzyszenie
,,Lokalna Grupa Dzińania P oj ezierze Brodnickie".
1 1. Prowadzenie sprawozdawczości finansowej i ru,eczowej.
I2.Przekazywanie danych do aktualizacji strony internetowej, otaz inne zadania zlecone przez
Prezesa, zgodne z funkcjonowaniem LGD.
13. Prowadzęnie animacji w biurze LGD w celu zwiększenia akĘwności społecznościlokalnej i
zwiększenia efektywności wdrazania LSR.
14. Prowadzenie animacji podczas spotkań organizowanychprzez Biuro Punktów Informacyjnych
Funduszry Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
15. Prowadzenie animacji podczas wykonywania pracy poza biurem LGD na obszarze LSR,
1 6. Prowadzęnie działań promocyjnych.
1 7. Technicma obsługa organów Stowarzyszenia.
18. Dbanię o ład i porądek w biurze, a w przypadku wysĘpienia sytuacji nńzwycĄnej
bezpośrednio poinformować odpowiednie słuźbyi członka Zarządu.
19. Prowadzenie sprawońania z kaZdego dnia pracy z wyszczególnieniem wykonywanej
crynnościi czasu fiwania.
20. Wykonywanie wszelkich innych prac zlecony ch przez Prezesa Zarąda.

21. Świadczenie pracy w dni robocze ad godz.7.00 do 15.00, a w przypadku praęy po7abiurem
godziny pracy zaleźnie od potrzeb.
22. Sprawy nieuregulowane rozpatrywane będą zgodnie z Kodeksem pracy.

/

Podpis pracownika

l

Załącznk do zakresu obowiąków, uprawnień i odpowiedzialności:

1. Każdy dokument

/ wniosek / wpływający do

l podpis pracodawcy

l

Biura Stowarzyszenia należy zapisać w

dzienniku pruylęć z dokładną datą. Fakt vrpłynręcia potrvierdzamy stawiając swoją

i

pieczątkę

parafl<ę

lub czytelny podpis. Od tego momenfu pracownik Biura

odpowiada za stan ftzyczny otrzymanego dokumentu.

2. O

każdej waźnej sprawie nńezy niezwłocznie powiadamiać bezpośrednio stronę:

Prezesa lub innego cńonkaZavąóu lub przedstawiciela Rady, Komisji Rewizyjnej.

3.

Pisma po wstępnej obsłudze nalezy umieścićw tęczce do podpisu lub do właściwego

a na

segregatora,

dokumenty doĘcące zobońązai' finansowych dokonywanie

przelewów.

4.
5.

'

Segregatory muszą znajdować się w szafie ze sprawlrym zamkiem.
Segregatory

l

al§a / udostępnia się po wyjęciu

z

szafy Prezesowi lub wyznaczonemu

członkowi Zarządł, Przewodnię7ącemv Rady lub w)Łnaczonemu przedstawicielowi

lub Przewodnicącemu Komisji Rewizyjnej lub wyznaczonemu członkowi Komisji
Rewizyjnej. Gdy dokumenty zainteresowany chce wynieśó poza Biuro nalezy
sporządzió notatĘ, która zańerać @dzl,te między innymi: datę sparządzeńą dane

§trono rodzaj wynoszonej dokumentacji, podpisy zainteresowanych

i

naleĘ

umiejscowić w miejsce wyniesionego dokumentu. Po zwrocie dokumentów należy na

omawianej notatce spłrządzić adnotację
występujących brakach

i

o

przekazywanych dokumentach,

obie strony składają podpisy. Notatka dodawana jest w

,,wędruj ącej " dokumentacj i.

6.

Gdy wpływający§l do Biura dokumentem jest wniosek to bezwzslędnie naleĘ dodać
stosowne zńąszn*i

* katy

i

ułozyć w porządku terminowym w odpowiednich

teczkach.

7. Dokumen§ powracające do Biura po analizie przez odpowiedni Organ naleĘ
posegregować wedfug właściwości
i na bieĘco obsfugiwać.

8. Na biurku

twleży posiadac tylko dokumenty

a pozostałe

musą znajdować

się w szafie,

- pismą które aktualnie

są rozpatrywane

biurką które należy zamykać.

9.

Wszystkie aktualnie rozpatrywane dokumenĘ będące na biurku mu§ą być położone
w pozycji utrudniającej osobie ttzeciej nazapoznawańe się z danymi osobowymi.

10.

Po zakończeniu pracy wszystkie dokumenĘ nalezy przechowywać w zamkniętej
szafte, biurku,

akluczpołoĘć w sobie i innych pracowników znanym miejscu.

III pracownik

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności oraz zastępstw pracownika biura Stowarryszenia
,,Lokalna Grupa D zińania P oj ezier ze Brodnickie"

przypadku nieobecności pracownika I i II prowadzenie Biura / obrót korespondencją szrzegćĘ w zńącznilcu nr Il, dbałośćo mająteĘ umiejętne gospodarowanie zasobami.
Samodzielnę otwieranie zamków w drzwiach przed rozpoczęciem pracy i samodzielne
zamykanie zamków w drzwiach po zakończeniu pracy, potwierdzanie dokumentów ,7a

1. W

zgodnośćz oryginałem", potwierdzanie odbioru dokumenńw finansowych.
nieobecności pracownika I i II dokonywanie przelewów za pomocą systemu
elektronicznej obsługi kont bankowych po akceptacji dokumenfu ptzez przedstawiciela
Zarząda.
Udzielanie informacji zainteresowanym oruzbieżące komunikowanie się z lokaĘmi liderami
w sprawie doĘpnościśrodków finansowych w ramach EFn/m, EFRROW, EF§, EFRR

2. W przypadku
3.

4.

or az pr ow adzenie rej

e

stru doradźwa.

Weryfikacja wniosków zgodnie z proceduą oceny i wyboru.
5. Prowadzenie animacji w biurze LGD w celu zrviększenia aktywności społecznościlokalnej i
zrviększenia efektywności wdraźania LSR.
6. Prowadzenie animacji podczas spotkań organizowanychprzszBiuro Punktów lnformacyjnych
Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
7. Prowadzenie animacji podczas wykonywania pracy poza biurem LGD na obszarze LSR.
8. Efektywne realizowanie animacji za pomocą wydatkowanych środków finansowych z EFS /
ilośćosób podejmujących pracę, zgodnie z ich oświadczeniem - większa nD w podanych
wskaźnikach /.
9. Wykonywanie crynnościrwiązarrych prrygotowaniem strategii roz,rvoju lokalnego
kierowanego przsz społecntość( LSR ) na lata 2014 -202a.
10. Udzielanie pomocy przy wypełnianiu wniosków w ramach RLKS 2014 - 2020 realizowanych
przsz LGD oraz za pośrednictwem LGD i ich późniejszym rozliczaniu w ramach środków
finansowych z EFS.
11. Pomoc innemu pracownikowi przy rańiczaniu wniosków w ramach środków finansowych
EFRR dla projektów grantowych ( jako kolejna para oczu ).
l2.Udzięlanie ogólnych informacji o funduszach: EFRROW EFR& EFMR.

z

Udzielanie pornocy, oraz organizowanie wyjazdów na konkursy, lyy§talvy dla twórców z
obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Wzyiętą do realizacji przez Stowar4yszenie
,,Lokalna Grupa Dzińania P ojezierze Brodnickie".
14. Prowadzenie sprawozdawczości finansowej i rzeczowej.
15. Przekarywanie danych do aktualizacji strony internetowej, oraz inne zadania zlecone przsz
Prezesa Z,atądu, zgodne z funkcjonowanienr LGD.

13.

1
1

6, Prowadzenie dzińń promocyjnych.
7. Techniczna obsługa organów §towarryszenia.

Dbanie o ład i porądek w biurze, a w przypadku wystąpienia sytuacji nadmlyczajnej
bezpośrednio poinformować odpowiednie służbyi cźonka Zarządu.
19. Prowadzenie sprawońania z kańego dnia pracy z wyszczegó|nienięm wykonywńnej
18.

czynności i czasu trwania.
20. Wykonywanie wszelkich innych prac zleconych prznzPrezesa Zarąńu.
21. Świadczenie pracy w dni robocze od godz.7.00 do 15.00, a w przypadku pracy połr- biurem
godziny pracy zależnie od potrzeb.

22. §prawy nieuregulowane rozpatrywane bęĄ zgodnie z Kodeksem pracy.

/

Podpis pracownika /

1

Podpis pracodawcy /

Zńącrnik do zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności:

1. Kazdy

dokument / wniosek

l wpływający do Biura Stowarzyszenia nńeż,y zapi§ać w

prĄęć z doHadną daĘ. Fakt wpłynięcia potwierdzamy stawiając swoją
piecątkę i parafkę lub czytelny podpis. Od tego momentu pracownik Biura
dzienniku

odpońada za stan ftzyczny otrzymanego dokumentu.

2. O

kazdej ważrej sprawie nalezy niezwłocanie powiadamiać bezpośredniostronę:

Prezesa lub innego ęńonkaZanądu lub przedstawiciela Rady, Komisji Rewizyjnej.

3.

Pisma po wsĘpnej obsłudze nalezy umieścićw teczce do podpisu

a na dokumen§ dotycące zabońązań

segregatorą

lŃ

do właściwego

finansowych dokonywanie

przelewów.

4.
5.

Segregatory musą znajdowac się w szafie ze §pralilnym zamkiem.
Segregatory

l

alła / udosępnia się po wyjęciu z szaĘ Prezesowi lub wyznaczonemu

członkoń Z,atządu, Przewodni cącemv Rady lub wymaczanęmu przedstawicielowi
lub Przewodnicącemu Komisji Rewizyjnej lub wyznaczonemu członkowi Komisji
Rewizyjnej. Gdy dokumenty zainteresowany chce wynieśó poza Biuro należy

sprządńć notatkę, która rawieruć bSzie międrv innymi: datę sporądzenią
stron, radzaj wynoszonej dokumentacji, podpisy zainteresowanych

i

dane

nalezy

umiejscowić w miejscę wyniesionego dokumenfu. Po zwrocie dokumentów należy na

omawianej notatce

span$ńć adnotację o ptzekazywanych

wy§tępujących brakach

i

dokumentach,

obie strony składają podpisY. Notatka dodawana jest w

-wędruj ącej " dokumentacj i.

6.

Gdy wpływającym do Biura dokumentem jest wniosek to bezwzględnie rlorlęzy dodać
stosowne

zńącnitł - karty

i

ułoĘćw porądlru terminowynr w

odpowiednich

teczkach,

7. Dokumerrty powracające do Biura po analiźe pruez odpowiedni Organ nalęĘ
posegregowac według właściwości
i rlabieĄco obsługiwaó.

8. Na biurku

na7eży posiadac

tylko dokumenty * pisma, które aktualnie

Ę rozpatlywane

a pozostałe musą majdawaś się w szafie, biurku, które należy zamykać.

9.

Wszystkie aktualnie rozpafiywane dokumenty będące na biurku musą być położone
w pozycji utrudniającej osobie trzeciej nazapozt|awanie się z danymi osobowymi.

l0.

Po rakońęzęńu pracy wszystkie

dokumerrty nalezy przechowywać

w

zamkniętej

szafie, biurku, a klucz połozyć w sobie i innych pracorNników znanym miejscu.

IV pracownik

i

odpowiedzialności otaz zastępstw pracownika biwa
Stowatzyszenia,,Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie"

Zakłes obowigków, uprawnień

Obsługa księgowa:

l.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rozliczanie finansowe projektów realizowanych przez Stowarzyszenie.
Sporządzanie wniosków o płatnośćdo SW.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie bilansą rachunków wyników,
dodatkowych informacji i innych sprawozdan finansowych.
Samodzielnę prowadzenie spraw księgowo-podatkowych.
BieĄeaweryfikacja i ewidencja dokumentów księgowych.
Prowadzenie §praw złłiązanychz kadrami i płacami.
Pomoc innym pracownikom prTy rozliczaniu wniosków \f ramach środkólv
finansowych EFRR i EFS dla projektów grantowych ( jako kolejna para oczu ).

Zńączrtikdo zakresu obońązków, uprawnień i odpowiedzialności:

1. Od momentuprzyjęciadokumęnfupracownikbiuraodpowiada zajego stanfizyczny.
2. O kazdej ważnej sprawie tależy ńęnłłłocz-ńepowiadamiać bezpośrednio stronę:
Prezesa lub innego czŁotlkaZarządulub przedstawiciela Rady, Komisji Rewizyjnej.

3.

Dokumenty po wstępnej obsfudze nalery umieścićw teczce do podpisu lub do
właściwegosegregatora.

4.
5.

Segregatory muszą n:orjdować się w szafie ze sprawrrym zamkiem.
Segregatory

l

akta / udostępnia się po wyjęciu

z

szafy Prezesowi lub wyznaczonemu

członkowi Załądu, Przewodnicącemu Rady lub wymń§zonęmu przedstawicielowi

lub Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej lub wyznaczonemu cźoŃowi Komisji

RewĘjnej. Gdy dokumenty zainteresowany chce wynieśćpoza Biuro naleĘ
spotz$zić notatkę, która zawierać Ędzie między innymi: datę sporządzenią dane
stron, rodzĄ wynoszonej dokumentacji, podpisy zainteresowanych i należy
umiejscowić w miejsce wyniesionego dokumentu. Po zwrocie dokumentów należy na

omawianej notatce spotądńć adnotację
lvystępujących brakach

i

o

przekaąrwanych dokumentach,

obię strony składają podpisy. Notatka dodawana jes} w

,,wędruj ącej " dokumentacj i.

6. Na biurku

na\ezy posiadać tylko dokumenty *

a pozostałe

pismą które aktualnie

Ę rozpatrywane

muszą znajdowaó się w szafie, biurku, którę należy zamykać.

7. Wszrystkie aktualnie

rozpatrywane

będące na biurku mu§.ą być połpźene

wpozrycji utrłdniającej osobietzeciej nazapomawanie sę z dmymi osobowlmi.
8.

Po zakońcreniu pracy wszystkie dokumenty nńeĘ pruechołvywać w.zatrrkniętej
szafle,biw{q a klucz p*łoĘćwsobie i innych pr,acowników anan}Ęx miejscu.

Prezeffiarządu
aogrrrłorWi*fu
stowarz}łzenie
,[okalna Grupa Dzialanii Pojezieze
Brodnickie''

Karlowo, ul. llŁasowa 46,
87.300 8rodnica
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