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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 osób z Ukrainy przybyłych do Wielkopolski w związku z 

inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 

2. Rozszerzenie mechanizmu zakupów interwencyjnych, zwanego dalej instrumentem  pozwala na 

przekazanie osobom z Ukrainy przybyłym do Wielkopolski 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 prowadzony przez Fundację 

Pomocy Wzajemnej Barka w partnerstwie z Miastem Poznań.  

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 osób z Ukrainy przybyłych do Wielkopolski w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej 

na Ukrainę. 

6. OWES zgodnie z procedurą dokonuje zakupów produktów/towarów/usług od PES/PS, który 

nieodpłatnie przekazuje je instytucjom/podmiotom pomocowym wspierającym osoby z Ukrainy 

przybyłe do Wielkopolski w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę lub bezpośrednio 

osobom z 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. 
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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 osom z Ukrainy przybyłym do 

Wielkopolski w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę nie jest możliwe nieodpłatne 

przekazanie produktów/towarów/usług instytucjom/podmiotom pomocowym lub bezpośrednio 

osobom z 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 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 – osoby z 

Ukrainy przybyłe do Wielkopolski w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które 

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 ze statusem UKR, zaświadczenie o objęciu 

ochroną czasową wystawione przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.. 

12. W przypadku, gdy odbiorcą usługi jest osoba z Ukrainy przybyła do Wielkopolski w związku z inwazją 

Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, 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:  

1) 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.  

2) Możliwe jest niestosowanie zasady konkurencyjności przy udzielaniu zamówień w 

następujących przypadkach: 
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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 

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. 

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 osobom z Ukrainy przybyłym do Wielkopolski w związku z inwazją Federacji 

Rosyjskiej na Ukrainę). 

14. Produkty/towary/usługi przekazywane są do: 

1) instytucji/podmiotów pomocowych – na podstawie Protokołu nieodpłatnego przekazania 

produktów/towarów/usług instytucjom/podmiotom pomocowym celem udzielenia wsparcia 

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

Ukrainę) i/lub 

2) odbiorców indywidualnych – na podstawie LISTY OSÓB korzystających z 

produktów/towarów/usług. 

15. Cena za towary/produkty/usługę jest ceną rynkową. 

16. 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 
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pośredniego finansowania z EFS, sprowadzała się jedynie do pobierania marży za 

produkty/towary/usługi. 

17. 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.  

18. Dopuszcza się możliwość wsparcia osób z Ukrainy przybyłych do Wielkopolski w związku z inwazją 

Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 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.  

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

na adres: anna.jarzembowska@barka.org.pl. 

20. Procedura może być aktualizowana i zmieniana w miarę potrzeb przez OWES. Każdorazowa zmiana 

musi mieć formę pisemną. 

 

Załączniki: 

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

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 osobom z Ukrainy przybyłym do 

Wielkopolski w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 

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

pomocowym celem udzielenia wsparcia osobom z Ukrainy przybyłym do Wielkopolski w związku 

z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 

4. Lista osób w przypadku korzystania z usług przez uczestników projektu/indywidualnych. 
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Załącznik nr 1 

OFERTA 

na dostawę przez PES/PS produktów/towarów/usług celem udzielenia wsparcia osobom z Ukrainy 

przybyłym do Wielkopolski w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę  

Oferta jest zgodna z procedurą rozszerzenia tzw. „mechanizmu zakupów interwencyjnych”  

w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 

Tytuł projektu: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej 

Nr projektu: RPWP.07.03.02-30-0004/18 

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 7. Włączenie społeczne 

Nazwa i numer Działania: 7.3. Ekonomia Społeczna 

Nazwa i numer Poddziałania: 7.3.2 Ekonomia społeczna - projekty konkursowe 

 

Pełna nazwa podmiotu ekonomii 

społecznej/przedsiębiorstwa 

społecznego 

 

 

 

NIP   

Adres  
 

Nr telefonu do kontaktu 
 

E-mail 
 

Oferuję dostarczenie następujących produktów/towarów/ usług w ramach pomocy materialnej lub 

wsparcia na rzecz osób z Ukrainy przybyłym do Wielkopolski od 24 lutego 2022 roku w związku  

z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 

Produkty/towary/usługi kupowane od PES/PS w ramach tzw. mechanizmu zakupów interwencyjnych, powinny 

być przez dany PES/PS produkowane. Możliwe jest odstępstwo od tej zasady, wyłącznie w przypadku PES/PS, 

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

jednostkowa 

netto 

wartość 

jednostkowa 

brutto 

wartość 

łączna 

brutto 

   
   

   
   

   
   

Łącznie:  

Propozycja instytucji 

pomocowej/podmiotu pomocowego, 

do którego można przekazać 

towary/produkty lub usługi (nazwa i 

adres). 

Podane informacje nie obligują OWES do 

przekazania wsparcia ww. 

instytucji/podmiotu. 

 

 

Czy PES/PS może zatrudnić do realizacji 

zamówienia osoby opuszczające 

Ukrainę od 24 lutego 2022 roku (także 

w niepełnym wymiarze czasu pracy)? 

Podane informacje nie obligują PES/PS do 

zatrudnienia ww. osoby w PES. 

 

Ewentualne uwagi 
 

Potwierdzam zapoznanie się z 

procedurą mechanizmu zakupowego, 

w szczególności w zakresie braku 

podwójnego finansowania produktów 

lub usług 

 

Data i podpis PES/PS 
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Załącznik nr 2 

ZAPOTRZEBOWANIE PODMIOTU POMOCOWEGO/INSTYTUCJI POMOCOWEJ 

W zakresie nieodpłatnego przekazania przez PES/PS produktów/towarów/usług celem udzielenia 

wsparcia osobom z Ukrainy przybyłym do Wielkopolski w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na 

Ukrainę 

Nazwa i adres instytucji pomocowej/ 

podmiotu pomocowego – odbierającej 

wsparcie 

 

 

 

 

 

 

1. Ze względu na wyjątkową sytuację związaną z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, składam 
pilne zapotrzebowanie na poniżej wskazane produkty/towary/usługi dostarczone przez PES/PS 
(produkty/towary/usługi zostaną dostarczone przez PES/PS nieodpłatnie). 

2. Poniżej wskazane produkty/towary/usługi  wykorzystane zostaną w celu wsparcia osób z Ukrainy 
przybyłych do Wielkopolski od 24 lutego 2022 roku w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na 
Ukrainę. 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 ze statusem UKR, 
zaświadczenie o objęciu ochroną czasową wystawione przez Szefa Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców.  

3. Celem uniknięcia podwójnego finansowania oświadczam, że nie korzystam i nie będę korzystać  
w tym samym okresie ze wsparcia na finansowanie zakupu tych samych, co wskazane poniżej, 
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 ww. instrumentów pomocowych nie umożliwiają 
precyzyjnej identyfikacji wydatków, które zostały poniesione z uzyskanego dofinansowania.  

4. W związku z wykazanym poniżej zapotrzebowaniem na produkty/towary/usługi związane  
z zakwaterowaniem lub wyżywieniem oświadczam, iż w tym samym okresie nie korzystam i nie 
będę korzystać ze świadczeń, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 marca 
2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu 
zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania 
tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.1 

5. Jestem świadomy/a, że nie jest możliwy zakup od PES/PS produktów/towarów/usług 
wymienionych w pkt. 9 i 10 Regulaminu 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 Nie dotyczy jeśli złożone zapotrzebowanie na produkty/towary/usługi nie jest związane z zakwaterowaniem lub 
wyżywieniem. 
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lp. nazwa ilość 

  
 

  
 

Przewidywana liczba osób objętych 

wsparciem 

 

Data i podpis instytucji/podmiotu 

pomocowego 
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Załącznik nr 3 

PROTOKÓŁ 

 

nieodpłatnego przekazania produktów/towarów/usług instytucjom/podmiotom pomocowym 

celem udzielenia wsparcia osobom z Ukrainy przybyłym do Wielkopolski w związku z inwazją 

Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 

 

Nazwa i adres instytucji/podmiotu pomocowego – 

odbierającego wsparcie 

 

 

Potwierdzam odbiór następujących produktów/towarów/usług: 

lp. nazwa liczba 

  
 

  
 

Oświadczam, że: 

1. Wyżej wskazane produkty/towary/usługi otrzymałem nieodpłatnie. 

2. Wyżej wskazane produkty/towary/usługi  wykorzystane zostaną w celu wsparcia osobom z 
Ukrainy przybyłym do Wielkopolski od 24 lutego 2022 roku w związku z inwazją Federacji 
Rosyjskiej na Ukrainę. 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 ze statusem UKR, zaświadczenie o objęciu ochroną czasową wystawione przez szefa 
Urzędu do Spraw Cudzoziemców. 

3. Celem uniknięcia podwójnego finansowania oświadczam, że nie korzystam i nie będę 
korzystać w tym samym okresie ze wsparcia na finansowanie zakupu tych samych, co 
wskazane powyżej, 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 ww. 
instrumentów pomocowych nie umożliwiają precyzyjnej identyfikacji wydatków, które zostały 
poniesione z uzyskanego dofinansowania.  

4. W związku z wykazanymi powyżej produktami/towarami/usługami związanymi  
z zakwaterowaniem lub wyżywieniem oświadczam, iż w tym samym okresie nie korzystam  
i nie będę korzystać ze świadczeń, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego 
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z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków 
przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.2 

5.  Do przekazanych produktów/towarów/usług nie wnoszę zastrzeżeń. 

Ze względu na wyjątkową sytuację związaną  

z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę  

i nieprzewidzianym przybyciem uchodźców z tego 

kraju do Polski, wymagane było natychmiastowe 

wykonanie zamówienia. Oświadczam, że pilnej 

potrzeby zamówienia nie można było wcześniej 

przewidzieć. 

Data i podpis jeśli dotyczy 

 

 

Data i podpis podmiotu odbierającego 

produkty/towary/usługi 

 

Data i podpis PES/PS przekazującego 

produkty/towary/usługi 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2 Nie dotyczy jeśli wskazane produkty/towary/usługi nie są związane z zakwaterowaniem lub wyżywieniem. 
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Załącznik nr 4 

LISTA OSÓB 

w przypadku korzystania z usług przez uczestników projektu/indywidualnych 

Organizator usługi:  

Data:  

Miejsce realizacji:  

Rodzaj usługi:  

 

Oświadczenia: 
1. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a przez organizatora usługi o przetwarzaniu moich 

danych osobowych w związku z realizacją ww. usługi  (obowiązek informacyjny realizowany w związku  
z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 tzw. RODO). Klauzule 
informacyjne zostały mi udostępnione przed podpisaniem listy. 

2. Oświadczam, że jestem osobą, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.   
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 
(potwierdzenie kwalifikowalności na podstawie np. kopii paszportu opatrzonego pieczątką, nadany 
numer PESEL ze statusem UKR) lub obywatelem innego kraju/bezpaństwowcem, który mieszkał w 
Ukrainie w momencie wybuchu wojny (potwierdzenie kwalifikowalności na podstawie zaświadczenia o 
objęciu ochroną czasową wystawionego przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców).  

3. Celem uniknięcia podwójnego finansowania oświadczam, że nie korzystam i nie będę korzystać  
w tym samym okresie ze wsparcia na finansowanie zakupu tych samych, co wskazane poniżej, 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 ww. instrumentów pomocowych nie umożliwiają precyzyjnej 
identyfikacji wydatków, które zostały poniesione z uzyskanego dofinansowania.  

4. W związku z wykazanymi powyżej produktami/towarami/usługami związanymi z zakwaterowaniem lub 
wyżywieniem oświadczam, iż w tym samym okresie nie korzystam i nie będę korzystać ze świadczeń, o 
których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej 
wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 
obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.3 

5. Poniższym podpisem potwierdzam skorzystanie z ww. usługi.  

 

Lp. Imię i nazwisko PESEL  Telefon Podpis 

1     

2     

3     

                                                           
3 Nie dotyczy jeśli wskazane produkty/towary/usługi nie są związane z zakwaterowaniem lub wyżywieniem. 
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Lp. Imię i nazwisko PESEL  Telefon Podpis 

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

 

 


