
Regulamin naboru na wolne stanowiska 

w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” 

 

I. Cel wprowadzenia regulaminu. 

1.Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania pracowników na stanowiskach 

biurowych Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” 

2. Nabór ma charakter otwarty.  

 

II. Zakres obowiązywania procedury. 
1. Regulamin ma zastosowanie do zatrudniania pracowników na podstawie umowy o 

pracę 

2. Zatrudnianie pracowników odbywa się w drodze analizy złożonych ofert, przy 

czym informacja o wolnym stanowisku pracy winna być podana do publicznej 

wiadomości. 

 

III. Wszczęcie procedury rekrutacyjnej. 
1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.  

2. Zarząd ma prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. 

3. Opis stanowiska pracy powinien zawierać:  

1) określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz 

wynikających z tego tytułu obowiązków, 

2)  określenie odpowiedzialności i podległości służbowej, 

3) wymagania w zakresie kwalifikacji, umiejętności, uprawnień i predyspozycji 

niezbędnych dla danego stanowiska pracy 

4) wymiar czasu pracy 

5) inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska 

pracy. 

 

IV. Przebieg procesu rekrutacji. 
1. Nabór na wolne stanowiska pracy przeprowadza Zarząd w pełnym składzie. 

2. W uzasadnionych przypadkach Prezes Zarządu może zaprosić do udziału w 

procedurze rekrutacyjnej dodatkowe osoby posiadające wiedzę i doświadczenie 

przydatne w procesie przeprowadzania naboru. 

3. Zarząd ustala projekt ogłoszenia o naborze i przekazuje do publikacji. 

4. Ogłoszenie umieszcza się, na co najmniej 14 dni przed terminem składania 

dokumentów na stronie internetowej LGD oraz w siedzibie LGD. Ogłoszenie może 

być także zamieszczone w prasie i na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędów 

Pracy w Łomży. 

5. Ogłoszenie winno zawierać  

1) nazwę i adres jednostki, 

2) określenie stanowiska pracy, 

3) określenie wymagań zawiązanych ze stanowiskiem zgodnie z jego 

opisem, ze wskazaniem które są niezbędne, a które dodatkowe, 

4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na danym stanowisku, 

5) wskazanie wymaganych dokumentów (list motywacyjny, życiorys – 

curriculum vitae, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, kopie 

zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, kopia dowodu 



osobistego, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych) 

6) określenie terminu i miejsca składania dokumentów. 

6. Analizy złożonych dokumentów dokonuje Zarząd  wskazując kandydatów 

spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu do zatrudnienia na danym 

stanowisku. 

7. Listę kandydatów zakwalifikowanych do dalszej procedury upowszechnia się 

poprzez publikację na stronie internetowej LGD. 

8. W kolejnym etapie Zarząd przystępuje do oceny merytorycznej kandydatów na 

podstawie rozmów kwalifikacyjnych. 

9. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu  

z kandydatem, weryfikacja informacji zawartych w złożonej dokumentacji oraz 

sprawdzenie i ocena wiedzy, umiejętności i predyspozycji niezbędnych do 

wykonywania określonej pracy. 

10. Po dokonaniu oceny merytorycznej Zarząd podsumowuje nabór i wskazuje 

kandydata, który w największym stopniu spełnia wymagane kryteria.. 

11. Po zakończeniu procedury naboru sporządzany jest protokół.  

12. Informację o wynikach naboru Zarząd upowszechnia w terminie 14 dni od dnia 

zatrudnienia wybranego kandydata lub od zakończenia procedury, w przypadku 

gdy w jej wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata. 

13. Informację zamieszcza się w biurze oraz na stronie internetowej LGD. 

14. Informacja, o której wyżej mowa zawiera: 

1) nazwę i adres jednostki 

2)  określenie stanowiska 

3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,  

4) uzasadnienie wyboru kandydata lub uzasadnienie nierozstrzygnięcia 

naboru. 

 

V. Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia trudności w zatrudnieniu 

pracowników spełniających wymagania konieczne. 

1. Jeżeli w wyniku 2 kolejnych konkursów na dane stanowisko pracy nie zostanie 

zatrudniony żaden pracownik, wówczas komisja: 

1) w przypadku stanowiska Kierownika Biura LGD obniża o jeden stopień 

wymagania konieczne dotyczące wykształcenia,  

2) w przypadku innych pracowników obniża o jeden stopień wymagania 

konieczne dotyczące stażu pracy. 

2. Zarząd ponownie rozpoczyna procedurę rekrutacyjną.  

 

VI. Zatrudnienie pracownika i postanowienia końcowe. 
1. Z wybranym kandydatem  Zarząd nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy 

o pracę. Umowa o pracę może być zawarta na, okres próbny lub czas określony. 

Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego 

usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić 

innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący 

czas tej nieobecności. 

2. stanowisku kolejnej osoby spośród kandydatów wymienionych w protokołu z tego 

naboru oraz ponowne upowszechnienie informacji o wynikach naboru. 

3. Przyjmuje się następujące zasady postępowania z dokumentacją naboru:  



1) dokumenty kandydata, z którym nawiązano stosunek pracy, załącza się 

do jego akt osobowych,  

2) dokumenty innych kandydatów, zakwalifikowanych do oceny 

merytorycznej przechowuje się przez okres 3 miesięcy od daty 

zakończenia procedury naboru, a następnie komisyjnie niszczy. 

3) dokumenty kandydatów zostają komisyjnie zniszczone. 

4. Aktualizacja procedury naboru może być dokonywana w każdym czasie,  

a w szczególności: 

1) w celu dostosowania jej do przepisów obowiązujących, 

2) w celu jej usprawnienia. 

 

          

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik 1 

 

OPIS STANOWISK PRACY 

 

 

STRUKTURA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ LSR 

 

 

 

 

W proces funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” oraz 

obsługę procesu wdrażania LSR zaangażowane są następujące stanowiska: 

 Kierownik Biura LGD 

 Specjalista ds. organizacyjnych 

 Specjalista ds. projektów 

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 

BIURO LGD 

Specjalista  

ds. organizacyjnych 

Specjalista  

ds. projektów 

Biuro 

Rachunkowe 

Kierownik Biura LGD 

 

 



Nazwa jednostki Stowarzyszenie „Sąsiedzi” 

Komórka organizacyjna Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” 

Stanowisko pracy Kierownik Biura LGD 

Skrót   KB-LGD 

Bezpośredni przełożony   Zarząd 

Zakres uprawnień i obowiązków 

Wymagane kwalifikacje i doświadczenia zawodowe. 

Konieczne: 

1. Wykształcenie wyższe magisterskie, prawne, administracyjne, ekonomiczne; 

2. Co najmniej 2 lata stażu pracy. 

Pożądane: 

1. Doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej 

2. Doświadczenie w planowaniu rozwoju lokalnego oraz kierowaniu organizacjami pozarządowymi 

3. Umiejętność samodzielnej i kreatywnej pracy 

4. Zdolności organizacyjne 

5. Znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych 

6. Dobra znajomość (w mowie i piśmie) przynajmniej jednego języka roboczego Unii Europejskiej 

 

Do zadań KB-LGD należy: 

  1.    Całościowa koordynacja realizacji LSR; 

  2.    Nadzór nad działalnością Biura LGD; 

3. Nadzór nad działalnością merytoryczną; 

4. Współpraca z organami decyzyjnymi; 

5. Kontakty z urzędem Marszałkowskim; 

6. Nadzór nad polityką promocyjną LGD; 

7. Koordynacja procesu oceny i wyboru operacji; 

8. Przygotowywanie projektów współpracy; 

9. Przygotowanie i wdrożenie planów rocznych i wieloletnich działalności. 

10. Nadzór nad procedurami monitoringu i ewaluacji 

11. Przygotowywanie procedur i instrukcji dotyczących kontroli; 

12. Koordynacja wniosków wynikających z funkcjonowania LGD 

13. Przygotowanie sprawozdań dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 

14. Nadzór nad gospodarką finansową 

 

Zakres uprawnień: 

1) Organizacja pracy Biura; 

2) Opracowanie regulaminu, zasad pracy i zakresów obowiązków dla Biura; 

3) Opiniowanie dokumentów i przygotowywanie materiałów; 

4) Przygotowanie planu pracy Biura, w tym planu przygotowania przedsięwzięć, planu realizacji 



przedsięwzięć, planu płatności i harmonogramu realizacji inwestycji w celu przedłożenia do 

zatwierdzenia przez Zarząd; 

5) Planowanie i koordynacja pracy Biura; 

6) Kontrola realizacji planu pracy Biura; 

7) Podpisywanie pism w sprawach wchodzących w skład zadań; 

8) Wnioskowanie drogą służbową do Prezesa Zarządu w sprawach zarządzania Biurem. 

 

Zakres odpowiedzialności: 

1) Zgodna z powierzonym zakresem obowiązków realizacja zadań; 

2) Merytoryczna, profesjonalna, wysokiej jakości strona prowadzonych spraw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nazwa jednostki Stowarzyszenie ”Sąsiedzi” 

Komórka organizacyjna Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ”Sąsiedzi” 

Stanowisko pracy Specjalista ds. Projektów 

Skrót  SP-LGD 

Bezpośredni przełożony Kierownik Biura LGD     KB-LGD 

Zakres uprawnień i obowiązków 

 SP-LGD  nie nadzoruje żadnego pracownika. 

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe: 

Konieczne: 

1. Wykształcenie wyższe (pożądane o kierunku ekonomicznym, zarządzania i/lub finansów, 

technicznym, rolniczym, ochrona środowiska); 

2. Staż pracy: minimum 2 lata na stanowisku związanym z wdrażaniem/ zarządzaniem projektami 

finansowanymi z funduszy pomocowych 

Pożądane: 

1. Ukończone studia podyplomowe z zakresu opracowywania wniosków o dofinansowanie realizacji 

projektów ze środków Unii Europejskiej 

2. Dobra znajomość (w mowie i piśmie) przynajmniej jednego języka roboczego Unii Europejskiej 

3. Uczestnictwo w przygotowywaniu i realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych 

Do bezpośrednich zadań SP-LGD należy: 

1. Obsługa związana z naborem wniosków zgłaszanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju  

2. Organizacja pracy rady stowarzyszenia oceniającej projekty; 

3. Przygotowanie i składanie wniosków o pomoc na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć; 

4. Przygotowanie i składanie wniosków o płatność pośrednią i ostateczną; 

5. Przygotowywanie odpowiednich sprawozdań dla IW; 

6. Nadzór nad realizacją rzeczową przedsięwzięć oraz kontrola wypłat środków z tytułu realizacji 

umów; 

7. Monitorowanie realizacji umów; 

8. Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu; 

9. Koordynowanie projektów współpracy; 

10. Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów; 

11. Przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami 

Umów o pomoc. 

Zakres uprawnień: 

1) Wydawanie opinii w zakresie objętym zakresem obowiązków i przedkładanie ich KB–LGD ; 

2) Planowanie i organizowanie spotkań z Wnioskodawcami po uzgodnieniu z KB-LGD; 

3) Przygotowywanie korespondencji i przedkładanie do akceptacji  KB-LGD; 

4) Podejmowanie decyzji dotyczących przebiegu przygotowania projektów, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i procedurami po uprzedniej akceptacji  KB-LGD; 

5) Akceptacja zgodności merytorycznej faktur wystawianych za realizację projektów LGD. 



Zakres odpowiedzialności: 

1) Zgodna z powierzonym zakresem obowiązków realizacja zadań; 

2) Merytoryczna, profesjonalna, wysokiej jakości strona prowadzonych spraw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nazwa jednostki Stowarzyszenie ”Sąsiedzi” 

Komórka organizacyjna Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ”Sąsiedzi” 

Stanowisko pracy Specjalista ds. Organizacyjnych 

Skrót  SO-LGD 

Bezpośredni przełożony Kierownik Biura LGD    KB-LGD 

Zakres uprawnień i obowiązków 

SO-LGD nie nadzoruje bezpośrednio pracownika. 

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. 

Konieczne: 

1. Wykształcenie średnie najmniej profilu ekonomicznym 

2. Co najmniej 3-letni staż pracy  

Pożądane: 

1. Wykształcenie wyższe (pożądane kierunki: ekonomia, zarządzanie i marketing, rachunkowość) 

2. Doświadczenie w przygotowywaniu kampanii informacyjno promocyjnych, organizowaniu 

szkoleń, znajomość rynku mediów itp. 

3. Doświadczenie w pracy w sektorze publicznym lub stanowisku administracyjnym 

Do bezpośrednich zadań SO-LGD należy: 

1. Współpraca z biurem rachunkowym 

2. Obsługa Biura LGD 

3. Prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, 

realizacją LSR oraz działalnością LGD; 

4. Udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustne, pisemne lub za pośrednictwem 

Internetu; 

5. Przygotowywanie udziału LGD w targach, naradach, szkoleniach i imprezach społeczno-

kulturalnych; 

6. Współpraca z mediami – w tym odpowiadanie na interwencje i organizowanie konferencji 

prasowych; 

7. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacja stron internetowych LGD; 

8. Obsługa imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości LGD; 

9. Wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD w tym prowadzenie 

sekretariatu; 

10. Organizowanie szkoleń; 

11. Nadzór nad prowadzeniem działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych 

pracowników, współuczestniczenie w systemie szkoleń; 

12. Koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR; 

 

Zakres uprawnień: 

1. Zgodny z udzielonymi pełnomocnictwami i upoważnieniami; 

2. Wynikający z przepisów Kodeksu pracy. 



Zakres odpowiedzialności: 

1. Zgodna z powierzonym zakresem obowiązków realizacja zadań, 

2. Merytoryczna, profesjonalna, wysokiej jakości strona prowadzonych spraw, 

3. Ochrona przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, 

nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, do których dostęp stwarzają 

powierzone zadania i obowiązki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


