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Procedura zakupu produktów i usług  

w podmiotach ekonomii społecznej i w przedsiębiorstwach społecznych  

w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19. 

 

1. Instrument wsparcia skierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw 

społecznych (PS) działających na terenie subregionu centralno-wschodniego województwa śląskiego1.   

2. Operatorem instrumentu jest „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” (OWES). 

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

Społecznego. Podstawą do jego uruchomienia jest czasowe zawieszenie części n/w Wytycznych  

oraz wprowadzenie nowych form wsparcia w ramach Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-20202  

oraz Rekomendacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 4 maja 2020 roku3. 

4. Instrument umożliwia dokonywanie przez OWES zakupów produktów i usług od PES i PS znajdujących 

się w trudnej sytuacji w następstwie wystąpienia COVID-19, obejmujących w szczególności: 

 zamówienia produkowanych przez PES i PS środków ochrony osobistej (np. maseczek 

ochronnych, przyłbic) i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom służby zdrowia, placówkom 

całodobowej opieki w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemu oświaty, innym jednostkom 

organizacyjnym pomocy społecznej oraz służb publicznych uczestniczących w działaniach na rzecz  

przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19, 

 zamówienia usług cateringowych (przygotowanie i dostarczenie posiłków) świadczonych przez 

PES i PS na potrzeby pracowników służby zdrowia, placówek całodobowej opieki w pomocy 

społecznej, pieczy zastępczej, systemie oświaty oraz innych jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej, 

 zamówienia w PES i PS środków higienicznych (np. dezynfekujących), środków ochrony osobistej 

i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom służby zdrowia, placówkom całodobowej opieki w 

pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemu oświaty, innym jednostkom organizacyjnym 

pomocy społecznej oraz służb publicznych uczestniczących w działaniach na rzecz  

przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19, 

 zamówienie usług czyszczenia, odkażania budynków i przestrzeni publicznych, 

                                                           
1 Obszar obejmujący: Powiat Będziński, Powiat Zawierciański, Miasto Dąbrowa Górnicza, Miasto Sosnowiec, Miasto Chorzów, Miasto 
Świętochłowice, Miasto Siemianowice Śląskie 
2 Rekomendacje Ministra Funduszy i Polityki regionalnej dot. wdrożenia w projektach OWES mechanizmu wsparcia PES i PS, poprzez 
przeprowadzanie przez OWES zakupów od tych podmiotów produktów lub usług związanych z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia 
COVID-19; Pismo MFiPR z 19 kwietnia 2020 roku (DZF-VI.7610.28.2020.ŁM) 
3 Rekomendacje dotyczące koordynacji działań wspierających funkcjonowanie instytucji pomocowych i podmiotów ekonomii społecznej  
w związku przeciwdziałaniem COVID-19; Pismo DES-I.551.30.2020.JSZ 
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 zakup usług doradztwa psychologicznego dla osób dotkniętych skutkami COVID-19.   

5. Celem powyższych działań jest dokonywanie zakupów służących przeciwdziałaniu skutkom COVID-19, 

przy równoczesnym wsparciu PES i PS z subregionu centralno-wschodniego województwa śląskiego 

poprzez zapewnienie dodatkowych zleceń. Realizacja tych działań odbywa się przy współpracy OWES 

z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ROPS) i Instytucją Zarządzającą 

RPO WSL (IZ), której rolę pełni Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. 

6. Do zadań OWES należy: 

 diagnoza możliwości PES/PS w dostarczeniu zamówień na rzecz instytucji i osób wskazanych  

w pkt. 4 niniejszej procedury, 

 diagnoza potrzeby lokalnych instytucji i osób wskazanych w pkt. 4, 

 udzielanie zamówień dla PES/PS, które znajdują się w trudnej sytuacji ze względu na wystąpienie 

COVID-19; OWES zastrzega sobie prawo do udzielenia wsparcia w pierwszej kolejności tym 

podmiotom, u których spadek przychodów był najwyższy, 

 współpraca z ROPS, szczególnie w przypadku zamiaru skierowania wsparcia do instytucji 

wskazanych w pkt. 4 znajdujących się na liście instytucji, które otrzymały już wsparcie w ramach 

projektów realizowanych przez ROPS (w celu uniknięcia zdublowania wsparcia, OWES zwraca się 

do ROPS-u z prośbą o weryfikację jego zakresu). 

7. Do zadań ROPS, w zakresie koordynacji działań i wsparcia związanego z przeciwdziałaniem skutkom 

COVID-19 należy: 

 reagowanie na potrzeby instytucji pomocowych na poziomie województwa we współpracy  

z Śląskim Urzędem Wojewódzkim i przekazywanie informacji o ewentualnym zapotrzebowaniu 

do OWES, 

 publikacja na stronie internetowej list instytucji, które otrzymały wsparcie w ramach projektu 

„ŚLĄSKIE POMAGA” oraz innych projektów realizowanych przez ROPS w zakresie 

przeciwdziałania COVID-19, 

 prowadzenie zbiorczego rejestru zamówień udzielanych przez wszystkie OWES-y działające na 

terenie woj. śląskiego, który na żądanie jest przekazywany do IZ drogą elektroniczną, 

 weryfikacja zakresu planowanego przez OWES wsparcia w przypadku instytucji wskazanych  

w pkt. 4 korzystających z projektów realizowanych przez ROPS lub znajdujących się na obszarze 

działania innego OWES. 

8. Produkty i usługi zakupione od PES i PS będą przekazywane nieodpłatnie na rzecz instytucji 

pomocowych oraz świadczących usługi społeczne, o których mowa w pkt. 4 procedury. 

9. Wdrożenie mechanizmu pomocowego dla PES/PS odbywa się na zasadach określonych przez OWES  

z możliwością wyłączenia zasady konkurencyjności w ramach zamówień niezbędnych do 

przeciwdziałania skutkom COVID-19. Decyzję o odstąpieniu od zastosowania zasady konkurencyjności 

podejmuje każdorazowo OWES. 
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10. OWES ma prawo odmówić zrealizowania zakupu od PES/PS szczególnie w przypadku uznania, iż cena 

oferowanych produktów lub usług przewyższa cenę rynkową, a także w przypadku, gdy jakość 

oferowanych usług/produktów nie odpowiada zapotrzebowaniu instytucji lub osób wskazanych  

w pkt. 4. 

11. Co do zasady OWES nie ma możliwości dokonywania zakupów za pośrednictwem PES/PS 

(produkty/towary zakupione wcześniej przez PES/PS i odsprzedawane z marżą), tylko bezpośrednio od 

PES/PS. Powyższe oznacza, iż produkty/towary muszą być wytwarzane przez PES/PS, a usługi 

świadczone bezpośrednio przez PES/PS, u którego OWES dokonuje zakupu.  

Możliwe jest odstępstwo od w/w zasady, wyłącznie w przypadku PES/PS, które prowadziły określoną 

działalność (np. handel środkami dezynfekcyjnymi) przed pandemią i 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. 

12. W przypadku wątpliwości dotyczących kwalifikowalności danego rodzaju wsparcia zapytanie  

o interpretację zostanie przesyłane przez OWES do IZ. 

13. Załącznikami do niniejszej procedury są:  

- FORMULARZ INFORMACJI SKŁADANYCH PRZEZ PES I PS W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ  

O WSPARCIE MAJĄCE NA CELU PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM WYSTĄPIENIA COVID-19; 

- OFERTA NA DOSTAWĘ PRZEZ PES/PS PRODUKTÓW LUB USŁUG ZWIĄZANYCH  

Z PRZECIWDZIAŁANIEM SKUTKOM WYSTĄPIENIA COVID-19; 

- PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA PRZEZ PES/PS PRODUKTÓW 

LUB USŁUG ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM SKUTKOM WYSTĄPIENIA COVID-19. 

14. W pierwszej kolejności PES/PS składa FORMULARZ. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu PES/PS jest 

zobowiązany niezwłocznie4 złożyć OFERTĘ uwzględniającą uwagi (jeśli dotyczy) zawarte w ocenie 

FORMULARZA. 

15. Przekazanie zakupionych przez OWES produktów lub usług potwierdzone zostaje odpowiednim  

PROTOKOŁEM ZDAWCZO-ODBIORCZYM. 

16. Instrument jest realizowany nie dłużej niż do 30.06.2021r. lub do wyczerpania puli środków 

przeznaczonych na jego wdrażanie. 

17. Procedura może być aktualizowana i zmieniana w miarę potrzeb przez OWES. Informacje o zmianach 

będą publikowane na stronie internetowej OWES. 

 

 

                                                           
4 W terminie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe po pozytywnym rozpatrzeniu formularza 


