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Opis warunków technicznych i lokalowych Biura Stowarzyszenia Kraina św. Anny na dzień 29.04.2016r. 
 

Biuro Stowarzyszenia mieści się w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1 na 2 piętrze, w obiekcie należącym do Starostwa 

Powiatowego, które udostępnia pomieszczenia na mocy umowy nr Or. 2013-1/2009 z dnia 28.09.2009r. wraz z późniejszymi 

zmianami. W celu sprawnej realizacji swoich zadań biuro posiada odpowiednie warunki techniczne i lokalowe. Znaczna część 

wyposażenia została przekazana nieodpłatnie Krainie św. Anny na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków Krapkowickiego 

Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego i Promocji. Mają one zapewnić pracownikom oraz osobom zaangażowanym społecznie 

w działalność LGD dostateczny komfort i warunki pracy, a także zapewnić możliwość przyjmowania i obsługi interesantów, osób 

zwracających się po informacje i doradztwo, wnioskodawców. W pobliżu biura znajdują się sanitariaty. Dzięki obecnym 

warunkom lokalowym biuro stanowi miejsce przyjazne dla mieszkańców, oferując pomoc w rozwiązywaniu problemów 

związanych z planowaniem i wdrażaniem projektów realizujących cele LSR. 

Szczegółowe warunki opisuje poniżej zamieszczona tabela. 
 

Powierzchnia biurowa: Powierzchnia pomieszczeń biurowych wynosi 111,41 m2  

Liczba i rodzaj 
pomieszczeń: 

Biuro – 4 pokoje o nr 226/227/228/229 + pomieszczenia użytkowane okazjonalnie (sale 
konferencyjne i szkoleniowe) będą wynajmowane w razie potrzeby. Pomieszczenie w piwnicy o 
powierzchni 15,01 m2

. 

Pokój przeznaczone do 
obsługi potencjalnych 
wnioskodawców-
beneficjentów: 

Jedno z pomieszczeń o powierzchni 23,99 m² przeznaczone jest do obsługi interesantów, 
wyposażone w odpowiednie meble, sprzęt komputerowy z dostępem do internetu oraz telefon z 
faxem. 

Dokładne dane 
teleadresowe: 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny 
ul. Kilińskiego 1 ; 47-303 Krapkowice 

Tel. 77 44 67 131 / 77 44 67 130  Fax. 77 47 49 181 
Strona www: www.annaland.pl 

Adresy mailowe 
pracowników 

Ewa Maria Piłat - Dyrektor annaland@annaland.pl;  
Maria Muc-Łysy - Główny Specjalista ds. finansów i sprawozdawczości biuro@annaland.pl;  
Wiktoria Pawliczek-Mroczek - Główny Specjalista ds. wdrażania LSR nabory@annaland.pl;  
Urlop Macierzyński do 01.12.2017r. 
Julia Feliniak - Główny Specjalista ds. współpracy i promocji wspolpraca@annaland.pl 
Sandra Koźba - Specjalista ds. animacji (3/4 etatu) animacja@annaland.pl 
Kseniia Zalevska – Asystent doradztwo@annaland.pl 

Adresy mailowe 
stażystów 

Alicja Schwarzer – Stażystka 
asystent@annaland.pl 

Umeblowanie biurowe 
oraz wyposażenie biura 
w sprzęt, dostęp do 
mediów 

- stałe łącze internetowe i telekomunikacyjne z dostępem do internetu na wszystkich stanowiskach 
na mocy umowy o świadczenie usług telefonicznych nr /1111111111/222 z dnia 12.05.2016r. oraz 
umowy o świadczenie usług teleinformatycznych nr U/2016/147 z dnia 10.05.2016r. 

Lp. Spis sprzętu biurowego i umeblowanie biurowe Ilość 

1. Komputer przenośny (laptop) 5 szt. 

2. Komputer stacjonarny ASUS z skanerem HP 1 szt. 

3. Telefony stacjonarne bezprzewodowe 5 szt. 

4. Kserokopiarka (Toshiba e-studio 167 – mono) (Toshiba e-studio 4540 CSE kolorowa) 2 szt. 

5. Telefon komórkowy 2 szt. 

6. Niszczarka 3 szt. 

7. Biurka z kontenerem i krzesłem biurowym 6 szt. 

8. Szafy przeznaczone na dokumentację (zamykane na klucz) 2 szt. 

9. Router ACTINA  1 szt. 

10 Stół konferencyjny z krzesłami – 7 osób 1 komplet 

11. 
Małe kanapy (2 szt.) wraz z stolikiem i fotelami (2 szt.) przeznaczone do obsługa 
wnioskodawców / beneficjentów 

1 komplet 

 

Data aktualizacji: 01.04.2017r. 
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