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Regulamin procedury zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej (w  tym 

przedsiębiorstwach społecznych) – rozszerzenie tzw. „mechanizmu zakupów interwencyjnych” w 

związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 

1. Wprowadza się rozszerzenie stosowania tzw. „mechanizmu zakupów interwencyjnych” 

(wprowadzonego pismem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z 19 kwietnia 2020 

roku DZF-VI.7610.28.2020.ŁM) o wsparcie dla obywateli Ukrainy przybyłych do województwa 

wielkopolskiego w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 

2. Rozszerzenie mechanizmu zakupów interwencyjnych, zwanego dalej instrumentem  pozwala 

na przekazanie obywatelom Ukrainy (zgodnie z art. 2 ustawy  z dnia 12 marca 2022 r.  o 

pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), 

przybyłym do województwa wielkopolskiego od 24 lutego 2022 roku w związku z inwazją 

Federacji Rosyjskiej na Ukrainę dodatkowego wsparcia oraz zwiększenie wykorzystania 

potencjału podmiotów ekonomii społecznej/ przedsiębiorstw społecznych (PES/PS), które już 

teraz, w sposób spontaniczny, angażują się w działania pomocowe.  

3. Operatorem instrumentu jest Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim 

prowadzony przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi.  

4. Instrument jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Podstawą do jego uruchomienia jest pismo Ministerstwa Funduszy i 

Polityki Regionalnej z 9 marca 2022 roku DZF-VI.6510.2.2022.JS, rozszerzające cel stosowania 

mechanizmu zakupów interwencyjnych w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 

5. Instrument polega na dokonywaniu przez OWES zakupów produktów/towarów/usług od 

PES/PS, w celu wsparcia obywateli Ukrainy. 
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6. OWES zgodnie z procedurą dokonuje zakupów produktów/towarów/usług od PES/PS, który 

nieodpłatnie przekazuje je instytucjom/podmiotom pomocowym wspierającym obywateli 

Ukrainy lub bezpośrednio obywatelom Ukrainy. 

7. OWES, we współpracy z ROPS, przy uwzględnieniu potrzeb regionu określa charakter i zakres 

wsparcia oraz sposób jego organizacji. 

8. Z zastrzeżeniem ust. 7, zakres zakupów może obejmować pomoc materialną w zakresie zakupu 

produktów/towarów (w tym także produkcji i/lub dostarczania posiłków), różnego rodzaju 

usługi np. usługi opiekuńcze, usługi rehabilitacyjne, usługi opieki nad dziećmi, usługi 

transportowe, usługi szkoleniowe, edukacyjne, aktywizacyjne i inne, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10. 

9. Nie jest możliwy zakup od PES/PS produktów/towarów/usług z następujących kategorii: 

a) leki;  

b) broń palna (w tym gazowa, hukowa itp.);  

c) broń biała;  

d) hełmy, elementy opancerzenia, umundurowania;  

e) inny sprzęt militarny i paramilitarny;  

f)          produkty, których wywóz z terytorium RP wymaga koncesji lub zezwolenia. 

10.  Celem uniknięcia podwójnego finansowania przy udzielaniu pomocy obywatelom Ukrainy nie 

jest możliwe nieodpłatne przekazanie produktów/towarów/usług instytucjom/podmiotom 

pomocowym lub bezpośrednio obywatelom Ukrainy, korzystającym ze wsparcia na 

finansowanie zakupu tych samych kategorii produktów/towarów/usług w ramach 

instrumentów pomocowych przyznawanych na podstawie odrębnych przepisów prawa, bez 

względu na źródło ich finansowania, w przypadku gdy zasady przyznawania wsparcia w ramach 
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ww. instrumentów pomocowych nie umożliwiają precyzyjnej identyfikacji wydatków, które 

zostały poniesione z uzyskanego dofinansowania.  

11. Instytucja/podmiot pomocowy potwierdza na piśmie, że ostateczni odbiorcy wsparcia – 

obywatele Ukrainy przybyli do województwa wielkopolskiego, którzy otrzymają pomoc w 

ramach instrumentu – kwalifikują się do objęcia wsparciem. Instytucja lub podmiot pomocowy 

zobowiązane są do zweryfikowania dokumentów potwierdzających kwalifikowalność osób 

potrzebujących w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, np. kopię paszportu opatrzonego 

pieczątką, nadany numer PESEL. 

12. W przypadku, gdy odbiorcą usługi jest obywatel Ukrainy, a charakter wsparcia wskazuje na to, 

że odbiorca jest uczestnikiem projektu, wówczas należy spełnić wszystkie wymagania 

dotyczące uczestnika projektu (m.in. w zakresie dokumentacji rekrutacyjnej projektu), a 

dokumentem potwierdzającym odbiór tej usługi jest np. lista obecności lub protokół odbioru. 

Jednocześnie OWES musi być w posiadaniu dokumentów potwierdzających kwalifikowalność 

uczestnika.  

13. Stosowanie zasady konkurencyjności: udzielenie zamówienia w ramach rozszerzenia 

mechanizmu zakupowego następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności w przypadku OWES 

niebędącego zamawiającym w rozumieniu Pzp w przypadku zamówień przekraczających 50 tys. 

PLN netto.  

14. Możliwe jest niestosowanie zasady konkurencyjności przy udzielaniu zamówień w 

następujących przypadkach: 

a) gdy ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie 

zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć (np. klęski żywiołowe, 

katastrofy, awarie), wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można 
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zachować terminów określonych w sekcji 6.5.2 pkt 10 Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 

b) ze względu na pilną potrzebę (konieczność) udzielenia zamówienia niewynikającą z 

przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było 

przewidzieć, nie można zachować terminów określonych w sekcji 6.5.2 pkt 10 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020. 

15. Przed skorzystaniem z wyłączenia stosowania ww. konkurencyjnego wyboru OWES analizuje 

faktyczne wystąpienie ww. przesłanek (Załącznik nr 2 Zapotrzebowanie instytucji/podmiotu 

pomocowego w zakresie nieodpłatnego przekazania przez PES/PS produktów/towarów/usług 

celem udzielenia wsparcia obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski w związku z inwazją 

Federacji Rosyjskiej na Ukrainę). 

16. Produkty/towary/usługi przekazywane są do: 

a) instytucji/podmiotów pomocowych – na podstawie Protokołu nieodpłatnego 

przekazania produktów/towarów/usług instytucjom/podmiotom pomocowym celem 

udzielenia wsparcia obywatelom Ukrainy przybyłym do Wielkopolski w związku z 

konfliktem zbrojnym z Federacją Rosyjską w Ukrainie i/lub 

b) odbiorców indywidualnych – na podstawie LISTY OSÓB korzystających z 

produktów/towarów/usług. 

17. Cena za towary/produkty/usługę jest ceną rynkową. 
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18. Produkty/towary/usługi kupowane od PES/PS w ramach instrumentu powinny być przez dany 

PES/PS wytworzone/wykonane. Dopuszcza się odstępstwo od tej zasady w przypadku PES/PS, 

które prowadziły określoną działalność przed 24 lutego 2022 r. i jest to możliwe do wykazania. 

Inną kategorią odstępstwa jest sytuacja, w której produkty/towary sprzedawane przez PES/PS 

zostały w istotny sposób przetworzone  

w stosunku do półproduktów, z których zostały wytworzone (np. posiłki). Usługi kupowane w 

ramach instrumentu muszą zaś być świadczone bezpośrednio przez dany PES/PS, nie może on 

występować wyłącznie w roli organizatora usług, kupowanych od podwykonawców. Zarówno 

w przypadku produktów/towarów jak i usług niedopuszczalne jest, aby PES/PS był jedynie 

pośrednikiem w obrocie gospodarczym, a jego działalność, będąca przedmiotem pośredniego 

finansowania z EFS, sprowadzała się jedynie do pobierania marży za produkty/towary/usługi. 

19. Podpisując protokół odbioru produktów, towarów lub usług w ramach instrumentu odbiorca 

wsparcia - instytucja/podmiot pomocowy składa oświadczenie, że produkty, towary lub usługi 

dostarczone w ramach instrumentu nie zostały sfinansowane z innych źródeł, w szczególności 

ze źródeł publicznych. Dostarczone produkty/towary lub usługi nie mogą być przeznaczone do 

uzyskania lub odzyskania środków finansowych z innych źródeł.  

20. Dopuszcza się możliwość wsparcia obywateli Ukrainy spoza subregionu właściwego dla danego 

OWES, w wysokości do 20% kwoty przeznaczonej na działania związane z zakupem 

produktów/towarów/usług od PES/PS, które zostaną wykorzystane przez różne podmioty na 

rzecz wsparcia dla osób potrzebujących. Wsparcie to odbywa się w porozumieniu z OWES z 

danego subregionu.  

21. Oferty i zapotrzebowania instytucji/podmiotu pomocowego należy składać w wersji 

dokumentowej na adres: fundacja@jadwiga.org lub składać w formie tradycyjnej – pisemnej -  

mailto:fundacja@jadwiga.org
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w siedzibie OWES (Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, ul. Wczasowa 8a, 62-040 

Puszczykowo). 

22. Procedura opisana w niniejszym Regulaminie może być aktualizowana i zmieniana w miarę 

potrzeb przez OWES lub w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego 

lub właściwych wytycznych realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

Każdorazowa zmiana musi mieć formę pisemną, a poinformowanie o zmianie Regulaminu 

nastąpi w sposób właściwy dla jego publikacji. 

 

Załączniki: 

1. Oferta na dostawę przez PES/PS produktów/towarów/usług celem udzielenia wsparcia 

obywatelom Ukrainy przybyłym do Wielkopolski w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na 

Ukrainę.  

2. Zapotrzebowanie instytucji/podmiotu pomocowego w zakresie nieodpłatnego przekazania przez 

PES/PS produktów/towarów/usług celem udzielenia wsparcia obywatelom Ukrainy przybyłym 

do województwa wielkopolskiego  w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 

3. Protokół nieodpłatnego przekazania produktów/towarów/usług instytucjom/podmiotom 

pomocowym celem udzielenia wsparcia obywatelom Ukrainy przybyłym do Wielkopolski w 

związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 

4. Lista osób w przypadku korzystania z usług przez uczestników projektu/indywidualnych. 

 

 


