
MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA 
EKONOMII SPOŁECZNEJ

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
LISTA KONTAKTOWA

ZAKRESY OBOWIĄZKÓW

Kraków, styczeń 2015



Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) rozpoczął działalność 
w obecnym kształcie 1 stycznia 2015 r. Tworzy go partnerstwo 6 organizacji:

Lider:
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
ul. Rakowicka 10B/10
31-511 Kraków

Partnerzy:
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej SA
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów

Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych
ul. Krasickiego 18/I p.
30-503 Kraków

FRDL Małopolski Instytut Samorządu
Terytorialnego i Administracji
ul. Szlak 73a
31-153 Kraków

Spółdzielnia Socjalna OPOKA 
ul. Hutnicza 22, Chechło
32-310 Klucze

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
ul. Malborska 65
30 - 646 Kraków



STRUKTURA ORGANIZACYJNA i DANE KONTAKTOWE
Stanowisko Imię i 

nazwisko
Instytucja 
Partnersk
a

E-mail Telefon 

Kierownik MOWES Adam Gałecki FGAP adam.galecki@fundacja.e-gap.pl 12 4237605 wew. 20
Specjalista ds. 
rozliczeń finansowych

Paweł Łyszczarz pawel.lyszczarz@fundacja.e-gap.pl 12 4237605 wew. 20

Specjalista ds. 
monitoringu

Łukasz Bajak lukasz.bajak@fundacja.e-gap.pl 12 4237605 wew. 20

Doradca Kluczowy Dorota Podleś 12 4237605 wew. 20
Animator, specjalista 
ds. szkoleń

Alicja Marszałek alicja.marszalek@fundacja.e-gap.pl 12 4237605 wew. 20

Koordynator działań 
partnera ARMZ Bogumił Kędziora

ARMZ
b.kedziora@armz.pl 32 6451998 wew. 32

Specjalista ds. wsparcia 
finansowego Monika Palka m.palka@armz.pl 32 6451998 wew. 32

Koordynator działań 
partnera FBIS

Dorota Kobylec FBIS dorota.kobylec@bis-krakow.pl 12 4121524

Animator, Trener Ewa Chromniak ewa.chromniak@bis-krakow.pl 12 4121524
Koordynator działań 
partnera MISTIA

Wojciech 
Bednarek

MISTIA wojciech.bednarek@mistia.org.pl 12 6237244

Doradca kluczowy Dawid Hoinkis dawid.hoinkis@mistia.org.pl 12 6338285
Koordynator działań 
partnera OPOKA

Karolina 
Ledzinska

OPOKA ledzinskakarolina@gmail.com 32 647 21 50 wew 05

Kluczowy doradca 
biznesowy

Agnieszka Scigaj agas@onet.pl 32 647 21 50 wew 50

Koordynator działań 
partnera ZLSP

Joanna 
Brzozowska-
Wabik

ZLSP joanna@spoldzielnie.org.pl 12 2657390

Kluczowy doradca / 
kluczowy doradca 
biznesowy 

Anna Bulka anna@spoldzielnie.org.pl 12 2657390

Kontakt z personelem MOWES jest możliwy w godzinach pracy każdej z instytucji tworzącej 
MOWES, zgodnie z danymi przedstawionymi w ofercie.
Kontakt z doradcami odbywa się za pośrednictwem koordynatorów poszczególnych instytucji 
partnerskich. 

mailto:m.palka@armz.pl


ZAKRESY OBOWIĄZKÓW PERSONELU MOWES:

Stanowisko Zakres obowiązków i odpowiedzialności

Kierownik 
MOWES

1. koordynacja, organizacja i kontrola realizacji działań MOWES;
2. planowanie działań OWES; 
3. zarządzanie personelem MOWES-FGAP (m.in. odpowiada za rozwój 

kompetencji pracowników OWES oraz warunki ich pracy);
4. współpraca z koordynatorami działań partnerów; 
5. nadzór nad jakością wsparcia kierowanego przez MOWES, w 

szczególności w zakresie usług świadczonych przez MOWES na rzecz 
PES;

6. reprezentowanie MOWES w kontaktach na zewnątrz; 
7. kontrolowanie wykonywania działań przez MOWES;
8. prowadzenie spotkaniach Zespołu Projektowego i Grupy Sterującej;
9. zarządzanie prawidłowym obiegiem dokumentacji w partnerstwie;
10. nadzór nad prawidłowym i terminowym przebiegiem działań;
11. nadzór nad realizacja działań MOWES zgodnie z standardami działania 

OWES wynikających z rekomendacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej;
12. inne bieżące działania z zakresu kierowania MOWES.

Koordynator 
MOWES-
ARMZ

1. koordynacja, organizacja i kontrola realizacji działań partnera;
2. zarządzanie personelem po stronie partnera;
3. nadzór nad jakością działań prowadzonych przez MOWES-ARMZ;
4. nadzór nad procesem rekrutacji, oceny biznes planów, przyznaniem 

dotacji, udzielanym wsparciem pomostowym;
5. udział w spotkaniach Zespołu Projektowego i Grupy Sterującej;
6. zarządzanie prawidłowym obiegiem dokumentacji;
7. odpowiedzialność za prawidłowy i terminowy przebieg działań;
8. podpisywanie umów;
9. przeprowadzenia procedur PZP;
10. nabór i wybór członków Komisji Rekrutacyjnej;
11. nadzór nad pracami Komisji Rekrutacyjnej;
12. zarządzanie zmianą, harmonogramem oraz budżetem;
13. wystawianie zaświadczeń o wysokości udzielonej pomocy de minimis;
14. realizacja działań zgodnie z standardami działania OWES wynikających 

z rekomendacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Koordynator 
działań 
partnera 
FBIS

1. koordynacja, organizacja i kontrola realizacji działań partnera;
2. zarządzanie personelem po stronie partnera;
3. nadzór nad jakością działań prowadzonych przez MOWES-FBIS;
4. udział w spotkaniach Zespołu Projektowego i Grupy Sterującej;
5. zarządzanie prawidłowym obiegiem dokumentacji;
6. odpowiedzialność za prawidłowy i terminowy przebieg działań;
7. zarządzanie zmianą, harmonogramem oraz budżetem;
8. realizacja działań zgodnie ze standardami działania OWES wynikających 

z rekomendacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej;
9. realizacja działań projektowych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi 

oraz ustaleniami/regulacjami Grupy Sterującej i Zespołu Projektowego.
Koordynator 
działań 

10. koordynacja, organizacja i kontrola realizacji działań partnera;
11. zarządzanie personelem po stronie partnera;



partnera 
MISTiA

12. nadzór nad jakością działań prowadzonych przez MOWES-MISTIA;
13. udział w spotkaniach Zespołu Projektowego i Grupy Sterującej;
14. zarządzanie prawidłowym obiegiem dokumentacji;
15. odpowiedzialność za prawidłowy i terminowy przebieg działań;
16. zarządzanie zmianą, harmonogramem oraz budżetem;
17. realizacja działań zgodnie ze standardami działania OWES wynikających 

z rekomendacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej;
18. realizacja działań projektowych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi 

oraz ustaleniami/regulacjami Grupy Sterującej i Zespołu Projektowego.
Koordynator 
działań 
partnera 
OPOKA

1. koordynacja, organizacja i kontrola realizacji działań partnera;
2. zarządzanie personelem po stronie partnera;
3. nadzór nad jakością działań prowadzonych przez MOWES-OPOKA;
4. udział w spotkaniach Zespołu Projektowego i Grupy Sterującej;
5. zarządzanie prawidłowym obiegiem dokumentacji;
6. odpowiedzialność za prawidłowy i terminowy przebieg działań;
7. zarządzanie zmianą, harmonogramem oraz budżetem;
8. realizacja działań zgodnie ze standardami działania OWES wynikających 

z rekomendacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej;
9. realizacja działań projektowych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi 

oraz ustaleniami/regulacjami Grupy Sterującej i Zespołu Projektowego.
Koordynator 
działań 
partnera 
ZLSP

1. koordynacja, organizacja i kontrola realizacji działań partnera;
2. zarządzanie personelem po stronie partnera;
3. nadzór nad jakością działań prowadzonych przez MOWES-ZLSP;
4. udział w spotkaniach Zespołu Projektowego i Grupy Sterującej;
5. zarządzanie prawidłowym obiegiem dokumentacji;
6. odpowiedzialność za prawidłowy i terminowy przebieg działań;
7. zarządzanie zmianą, harmonogramem oraz budżetem;
8. realizacja działań zgodnie ze standardami działania OWES wynikających 

z rekomendacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej;
9. realizacja działań projektowych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi 

oraz ustaleniami/regulacjami Grupy Sterującej i Zespołu Projektowego.



Specjalista ds. 
rozliczeń 
finansowych FGAP



Specjalista ds. 
monitoringu FGAP



Doradca Kluczowy 
FGAP

1. współpracuje stale w trakcie realizacji indywidualnej ścieżki 
wsparcia z instytucjami rynku pracy oraz instytucjami pomocy i 
integracji społecznej; odpowiada za wymianę informacji z tymi 
instytucjami na temat wsparcia udzielonego klientowi;

2. nawiązuje współpracę z ośrodkami doradztwa rolniczego i innymi 
podmiotami, które zostaną uznane za kluczowe w ramach wsparcia;

3. rozpoznaje potrzeby klienta/potrzeby i oczekiwania wsparcia, w 
oparciu o nie przygotowuje proces indywidualnego prowadzenia 
klientów oraz przeprowadza ocenę tego procesu;

4. przeprowadza analizę potrzeb wsparcia klienta, w oparciu o którą 
formułuje cele indywidualnego prowadzenia klientów oraz planuje 
szczegółową ścieżkę procesu wsparcia;

5. planuje proces doradczy tak aby uwzględniał on rozwój PES;
6. świadczy doradztwo podstawowe w obszarze objętym wsparciem;
7. realizacja działań zgodnie ze standardami działania OWES 

wynikających z rekomendacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej;
8. realizacja działań projektowych zgodnie z obowiązującymi 

wytycznymi oraz ustaleniami/regulacjami Grupy Sterującej i 
Zespołu Projektowego



Animator, specjalista 
ds. szkoleń FGAP

1. realizacja działań animacji lokalnej w zakresie pobudzania 
aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej, 
ożywienia społeczności lokalnej poprzez inicjowanie różnego 
rodzaju aktywności, polegających na pracy z grupami w środowisku 
lokalnym, mających szczególnie na celu aktywizację zawodową i 
społeczną osób zagrożonych wykluczeniem,

2. diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska,
3. inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami 

działającymi na danym obszarze,
4. inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, 

zamierzających rozpocząć działalność w formie PES,
5. zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych 

podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych i ekonomii 
społecznej,

6. wymianę informacji nt. zmieniających się przepisów prawa 
dotyczących podmiotów ekonomii społecznej,

7. ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się 
mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk,

8. animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ekonomii 
społecznej,

9. wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych,
10. inicjowanie powstawania grup inicjatywnych,
11. motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności 

ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej,
12. budowanie lokalnych koalicji,
13. moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku,
14. stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych 

do podjęcia i  kontynowania działania  między innymi poprzez 
wskazywanie możliwych korzyści społeczno-ekonomicznych lub 
kosztów zaniechania;

15. organizacja szkoleń 



Specjalista ds. 
wsparcia 
finansowego 
ARMZ

1. zarządzanie korespondencją projektu,
2. gromadzeniem dokumentacji związanej z udzielanym wsparciem 
finansowym,
3. prowadzenie i archiwizacja dokumentacji projektu,
4. wprowadzanie danych do PEFS,
5. przygotowywanie zestandaryzowanej dokumentacji projektu,
6. logistyka biura: zakupy i zarządzanie sprzętem oraz materiałami 
biurowymi,
7. przygotowanie umów z usługodawcami,
8. zarządzanie stroną  www projektu z ramienia Partnera m.in. 
umieszczanie aktualności oraz aktualizacji dokumentów,
9. organizacja prac Komisji Rekrutacyjnej oraz KOW,
10. sporządzanie sprawozdań w systemie Harmonogramowania 
Rejestracji i Monitorowania Pomocy  z pomocy de minimis do 
UOKiK.
11. rozliczenie i monitoring wydatków UP,
12. udział w wizytach monitorujących/kontrolnych,
13. przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych oraz wniosków o 
udzielenie wsparcia finansowego, pomostowego oraz przedłużonego,
14. ocena formalna przyjętych dokumentów,
15. kontakt z UP,
16. sporządzanie umów dla UP,
17. realizacja działań zgodnie z standardami działania OWES 
wynikających z rekomendacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej,



Animator, Trener 
FBIS

1. realizacja działań animacji lokalnej w zakresie pobudzania 
aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej, 
ożywienia społeczności lokalnej poprzez inicjowanie różnego 
rodzaju aktywności, polegających na pracy z grupami w środowisku 
lokalnym, mających szczególnie na celu aktywizację zawodową i 
społeczną osób zagrożonych wykluczeniem,

2. diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska,
3. inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami 

działającymi na danym obszarze,
4. inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, 

zamierzających rozpocząć działalność w formie PES,
5. zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych 

podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych i ekonomii 
społecznej,

6. wymianę informacji nt. zmieniających się przepisów prawa 
dotyczących podmiotów ekonomii społecznej,

7. ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się 
mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk,

8. animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ekonomii 
społecznej,

9. wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych,
10. inicjowanie powstawania grup inicjatywnych,
11. motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności 

ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej,
12. budowanie lokalnych koalicji,
13. moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku,
14. stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych 

do podjęcia i  kontynowania działania  między innymi poprzez 
wskazywanie możliwych korzyści społeczno-ekonomicznych lub 
kosztów zaniechania;



Doradca 
kluczowy MISTiA

1. rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań klienta i w oparciu o nie 
przygotowanie procesu wsparcia;

2. ocena procesu indywidualnego prowadzenia klienta;
3. przeprowadzanie analizy potrzeb klienta i w oparciu o nią 

sformułowanie celu indywidualnego prowadzenia klienta (tworzenie 
procesu wsparcia);

4. przygotowanie procesu doradczego uwzględniającego rozwój PES;
5. rozwiązywanie w sposób konstruktywny trudnych sytuacji 

wynikłych w trakcie procesu;
6. biegła obsługa komputera, programów i urządzeń biurowych;
7. świadczy doradztwo podstawowe w obszarze objętym wsparciem;
8. realizacja działań zgodnie ze standardami działania OWES 

wynikających z rekomendacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej;
9. realizacja działań projektowych zgodnie z obowiązującymi 

wytycznymi oraz ustaleniami/regulacjami Grupy Sterującej i 
Zespołu Projektowego.



Kluczowy doradca 
biznesowy OPOKA

1. rozpoznawanie potrzeb i problemów biznesowych klienta;
2. przygotowanie procesu doradztwa biznesowego w oparciu o analizę 

potrzeb i problemów, przeprowadzenie oceny tego procesu;
3. rozpoznawanie potrzeb i potencjału biznesowego PS;
4. przygotowanie procesu doradztwa dla PS w oparciu o analizę 

potrzeb i potencjału, przeprowadzenie oceny tego procesu;
5. opracowywanie biznes planów lub/i studiów wykonalności dla 

inwestycji przedsiębiorstwa społecznego wraz z montażem 
finansowym z wykorzystaniem finansowania zwrotnego;

6. wspieranie PS w procesie pozyskiwania finansowania zwrotnego;
7. opracowywanie planu naprawczego dla przedsiębiorstwa 

społecznego;
8. doradzanie w procesie planowania strategicznego, tworzenia planu 

rozwoju lub/i koncepcji zwiększenia wolumenu sprzedaży przez PS;
9. wspieranie PS w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, 

negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem lub/i 
interesariuszami;

10. praca z menedżerami PS w oparciu o coaching i mentoring;
11. realizacja działań zgodnie ze standardami działania OWES 

wynikających z rekomendacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej;
12. realizacja działań projektowych zgodnie z obowiązującymi 

wytycznymi oraz ustaleniami/regulacjami Grupy Sterującej i 
Zespołu Projektowego.



Kluczowy doradca 
biznesowy ZLSP

1. rozpoznawanie potrzeb i problemów biznesowych klienta;
2. przygotowanie procesu doradztwa biznesowego w oparciu o analizę 

potrzeb i problemów, przeprowadzenie oceny tego procesu;
3. rozpoznawanie potrzeb i potencjału biznesowego PS;
4. przygotowanie procesu doradztwa dla PS w oparciu o analizę 

potrzeb i potencjału, przeprowadzenie oceny tego procesu;
5. opracowywanie biznes planów lub/i studiów wykonalności dla 

inwestycji przedsiębiorstwa społecznego wraz z montażem 
finansowym z wykorzystaniem finansowania zwrotnego;

6. wspieranie PS w procesie pozyskiwania finansowania zwrotnego;
7. opracowywanie planu naprawczego dla przedsiębiorstwa 

społecznego;
8. doradzanie w procesie planowania strategicznego, tworzenia planu 

rozwoju lub/i koncepcji zwiększenia wolumenu sprzedaży przez PS;
9. wspieranie PS w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, 

negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem lub/i 
interesariuszami;

10. praca z menedżerami PS w oparciu o coaching i mentoring;
11. realizacja działań zgodnie ze standardami działania OWES 

wynikających z rekomendacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej;
12. realizacja działań projektowych zgodnie z obowiązującymi 

wytycznymi oraz ustaleniami/regulacjami Grupy Sterującej i 
Zespołu Projektowego.


