
 

   

 

Regulamin zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej 
(w tym w przedsiębiorstwach społecznych) skierowanych dla osób przybyłych 

do Polski w związku z konfliktem na Ukrainie. 
  

I. Wprowadzenie  

1. Niniejszy regulamin opisuje procedurę zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii 

społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych) skierowaną do osób, które przybyły do Polski 

po 24.02.2022r. w związku z konfliktem na Ukrainie, w ramach Projektu OWES obszaru bielskiego 

realizowanego przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w partnerstwie z Bielskim 

Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki na podstawie wniosku o dofinansowanie WND-

RPSL.09.03.01-24-002F/18 i umowie zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej.  

2. Biuro Projektu OWES obszaru bielskiego znajduje się w:  

- Stowarzyszeniu Bielskie Centrum Przedsiębiorczości – Lider Projektu ul. Zacisze 5 w Bielsku-Białej, II 

piętro, pokój 10 tel. 33 496 02 44, e-mail: owes@bcp.org.pl Godziny funkcjonowania: pon.-pt. w 

godz. 8.00-16.00  

- Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki – Partner Projektu ul. Sempołowskiej 13, 43-

300 Bielsko-Biała, III piętro, pokój 309 tel. 33 496 52 19, e-mail: biuro.owes@teatrgrodzki.pl Godziny 

funkcjonowania: pon.-pt. w godz. 8.00-16.00  

Strona internetowa projektu – www.owes.bcp.org.pl  

3. Instrument wsparcia skierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym 

przedsiębiorstw społecznych (PS), działających na terenie subregionu południowego tj. m. Bielsko-

Biała i powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego.  

4. Operatorem instrumentu jest Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej prowadzony 

przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości /Lider projektu/ oraz Bielskie 

Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki /Partner projektu/.  

5. Instrument polega na dokonywaniu przez OWES zakupów produktów i usług od PES/PS, które 

zostaną wykorzystane do zaspokojenia bieżących potrzeb osób przybyłych do Polski w związku 

z konfliktem na Ukrainie. 



 

   

6. Instrument jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

7. Podstawą do jego uruchomienia są rekomendacje Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej 

dotyczące uruchamiania działań na rzecz osób uciekających z terytorium Ukrainy, w ramach 

rozszerzenia tzw. „mechanizmu zakupów interwencyjnych” zawartych w Regionalnych Programach 

Operacyjnych 2014-2020. Rozszerzenie mechanizmu pozwala na przekazanie osobom potrzebującym 

dodatkowego wsparcia oraz zwiększy wykorzystanie potencjału PES/PS, które już teraz, w sposób 

spontaniczny, angażują się w działania pomocowe.  

II. Wybrane definicje  

1. Podmiot ekonomii społecznej (PES):  

a. przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 

kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);  

b. podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: i) CIS i KIS; ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.);  

c. organizacja pozarządowa lub podmioty, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z 

późn. zm.), lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 4 tej ustawy, o ile udział sektora 

publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%;  

d. spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i 

niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1560, z późn. zm.). 

2. Przedsiębiorstwo społeczne (PS) – podmiot zweryfikowany przez OWES jako przedsiębiorstwo 

społeczne i wpisany na listę przedsiębiorstw społecznych prowadzoną przez Ministerstwo Rodziny 

Pracy i Polityki Społecznej.  

5. Zamawiający - OWES - rozumiany jako Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości lub 

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki.  

6. Odbiorcy – podmioty (np. instytucje, podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne, 

centra integracji społecznej), które mają zapotrzebowanie dotyczące zaspokojenia bieżących potrzeb 

skierowanych na rzecz osób uciekających z terytorium Ukrainy, zgodnie z zapisami zawartymi w 

rozdziale III. 



 

   

III. Formy wsparcia  

1. Wsparcie do osób przybyłych do Polski w związku z konfliktem na Ukrainie obejmuje w 

szczególności: 

a) pomoc materialną w zakresie produktów (np. produkcję i /lub dostarczanie posiłków, wyłącznie 

jeśli osoby nie korzystały z innych publicznych źródeł na ten cel), 

b) usługi opiekuńcze,  

c) usługi rehabilitacyjne, 

d)  usługi opieki nad dziećmi,  

e) usługi transportowe  

f) inne.  

Ważne: nie jest możliwy zakup od PES produktów z następujących kategorii:  

- leki;  

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

- broń biała;   

- hełmy, elementy opancerzenia, umundurowania;  

- inny sprzęt militarny i paramilitarny;  

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

Wsparcie może być przekazywane nieodpłatnie za pośrednictwem instytucji czy organizacji 

pomocowych, nie musi być zawsze bezpośrednio przekazywane jego odbiorcom. 

2. Produkty kupowane przez OWES od PES/PS w ramach „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. możliwe jest to do 

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

zostały w istotny sposób przetworzone w stosunku do półproduktów, z których zostały wytworzone 

(np. posiłki). 

3. W przypadku zakupu w PES/PS usług zastrzega się, iż usługi muszą być świadczone bezpośrednio 

przez dany PES/PS, nie może on występować wyłącznie w roli organizatora usług, kupowanych od 

podwykonawców. Zarówno w przypadku produktów 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 lub usługi. 

IV. Wnioskowanie o wsparcie  

1. PES/PS składa także oświadczenie, że zadania, które będą realizowane w zakresie pomocy osobom 

przybyłym do Polski w związku z konfliktem na Ukrainie, nie są współfinansowane z innych środków 

publicznych.  

2. Nabór Formularzy zapotrzebowania OWES ogłosi na stronie internetowej podając warunki dostępu 

do wsparcia oraz niezbędne dokumenty. Formularze zapotrzebowania będą rozpatrywane na 

bieżąco, do wyczerpania puli środków przeznaczonych na przedmiotowe wsparcie.  

3. Odbiorcy mają obowiązek przesłania skanu Formularza zapotrzebowania (podpisanego przez 

osoby upoważnione do reprezentowania Odbiorcy) na adres mailowy OWES: Stowarzyszenie Bielskie 

Centrum Przedsiębiorczości: owes@bcp.org.pl, lub Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr 

Grodzki: biuro.owes@teatrgrodzki.pl a następnie dostarczenia oryginału do biura OWES (osobiście 

lub za pośrednictwem poczty na adresy wskazane w rozdziale I pkt.2).  

4. Pozytywna ocena zapotrzebowania jest równoznaczna z możliwością wsparcia osób przybyłych do 

Polski w związku z konfliktem na Ukrainie przez okres maksymalnie 3 miesięcy, z możliwością 

wydłużenia za zgodą Beneficjenta, z zastrzeżeniem zapisów rozdziału V. pkt 3, a także przedłożeniem 

Formularzy zapotrzebowania, o których mowa w pkt 6.  

5. Warunkiem realizacji zlecenia zakupu produktów lub usług jest złożenie Formularza/y 

zapotrzebowania na produkt lub usługę związaną z pomocą osobom przybyłym do Polski w związku z 

konfliktem na Ukrainie wypełnionego przez potencjalnego odbiorcę/ odbiorców i zaakceptowanie go 

przez OWES. Formularze mogą być składane na bieżąco wraz z pojawianiem się potrzeb u odbiorców.  

6. OWES zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego zapotrzebowania oraz do jego konsultacji z 

Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej/ Urzędem Marszałkowskim. 

V. Procedura przekazania produktów i usług  

1. Produkty i usługi zakupione od PES/PS będą przekazywane nieodpłatnie. Ich odbiorcami będą 

podmioty (instytucje, podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne, centra integracji 

społecznej), które je przeznaczą na zaspokojenie bieżących potrzeb osób, które przybyły do Polski w 

związku z konfliktem na Ukrainie, w zakresie zgodnym z zapisami zawartymi w rozdziale III.  

2. OWES, jako Zamawiający dokona oceny Formularzy zapotrzebowania, rozeznania cenowego i 

podejmie decyzję o przekazaniu zlecenia do realizacji. Zlecenie zostanie przekazane do PES/PS w 

formie pisemnej wraz z podpisem uprawnionego przedstawiciela OWES oraz wzorem protokołu 

odbioru zakupu produktów i usług. 
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3. Wartość wsparcia na jedno zadanie rodzajowo tożsame realizowane przez Lidera/Partnera 

Projektu nie może przekroczyć kwoty 50.000 zł netto (pięćdziesiąt tysięcy złotych netto).  

4. Po otrzymaniu zlecenia od OWES, PES/PS dostarcza zamówione produkty lub usługi bezpośrednio 

do odbiorcy.  

5. Po realizacji zlecenia PES/PS przekazuje do OWES protokół odbioru zakupu produktów i usług 

(podpisany przez Odbiorcę, PES/PS i Zamawiającego), formularze osobowe odbiorców wsparcia oraz 

wystawia fakturę za zrealizowane usługi lub przekazane produkty. PES/PS przedstawia wymienione 

dokumenty rozliczeniowe maksymalnie do 5 dnia kolejnego miesiąca po realizacji usługi. 

VI. Zapisy końcowe  

1. Wdrożenie mechanizmu pomocowego dla PES/PS odbywa się przy zachowaniu zasad 

przejrzystości, gospodarności i celowości w ramach zamówień niezbędnych do zaspokojenia 

bieżących potrzeb osób przybyłych do Polski w związku z konfliktem na Ukrainie. 

2. OWES zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i aktualizowania zawartych w nim procedur. 


