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Dotyczy: rozszerzenia tzw. „mechanizmu zakupów interwencyjnych” w związku 
z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pisma Pana Grzegorza Pudy, Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej 

(znak: DZF-VI.6510.1.2022 z dnia 4.03.22 r.), zawierającego mapę możliwego wsparcia 

oraz rekomendacje dotyczące uruchamiania działań na rzecz osób uciekających 

z terytorium Ukrainy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020, 

przekazuje poniżej dodatkowe informacje dot. jednego ze wskazanych tam elementów - 

rozszerzenia tzw. „mechanizmu zakupów interwencyjnych”.

W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej rekomenduje Instytucjom Zarządzającym Regionalnymi Programami 

Operacyjnymi (IZ RPO) rozszerzenie stosowania tzw. „mechanizmu zakupów 

interwencyjnych” (wprowadzonego pismem DZF-VI.7610.28.2020.ŁM) o wsparcie dla 

Ukrainy oraz dla osób przybyłych do Polski w związku z konfliktem na Ukrainie. 

Rozszerzenie mechanizmu pozwoli na przekazanie osobom potrzebującym dodatkowego 

wsparcia oraz zwiększy wykorzystanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej (PES), 

które już teraz, w sposób spontaniczny, angażują się w działania pomocowe. Ośrodki 

Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) powinny otrzymać możliwość kupowania 

w ramach projektów PI9v produktów i usług oraz nieodpłatnego przekazywania ich na 
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rzecz osób, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej 

na Ukrainę.

Dla kogo?

Zakupy dokonywane przez OWES w PES powinny służyć dwóm celom:

1. Pomoc materialna, która zostanie przekazana na terytorium Ukrainy.

2. Wsparcie dla osób przybyłych do Polski w związku z konfliktem na Ukrainie

Co?

Ze względu na wskazane wyżej cele, zakupy dokonywane w PES powinny być 

odpowiednio zaplanowane. 

Ad.1. W zakresie pomocy przekazywanej  na terytorium Ukrainy można uwzględniać m.in. 

artykuły spożywcze, artykuły higieniczne, posiłki czy niezbędny sprzęt. Sugerujemy, by 

w miarę możliwości, włączać się w akcje prowadzone przez podmioty i organizacje 

pomocowe, tak by odpowiadać na realne potrzeby po stronie ukraińskiej oraz 

maksymalizować efektywności wsparcia. Nie jest to jednak wymóg. 

Ad. 2 Wsparcie do osób przybyłych do Polski w związku z konfliktem na Ukrainie, poza 

pomocą materialną w zakresie zakupu produktów (w tym także produkcji i/lub dostarczania 

posiłków), powinno obejmować także różnego rodzaju usługi np. usługi opiekuńcze, usługi 

rehabilitacyjne, usługi opieki nad dziećmi, usługi transportowe i inne. Wsparcie to może 

być przekazywane nieodpłatnie za pośrednictwem instytucji czy organizacji pomocowych, 

nie musi być zawsze bezpośrednio przekazywane jego odbiorcom. 

Zdając sobie sprawę, że już na tym etapie występują duże różnice w zakresie 

zapotrzebowania na pomoc pomiędzy regionami, nie tworzymy zamkniętego katalogu 

produktów i usług, pozostawiając do decyzji IZ RPO zakres i charakter wsparcia oraz 

sposób jego organizacji w zależności od lokalnych potrzeb. Dobrą praktyką w zakresie 

dotychczasowego wykorzystania tego mechanizmu było zaangażowanie w koordynacje 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

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;
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 inny sprzęt militarny i paramilitarny;

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

Zasada konkurencyjności

Zgodnie z pkt 7 podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 możliwe jest niestosowanie zasady 

konkurencyjności przy udzielaniu zamówień w następujących przypadkach:

1. lit. e - 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,

2. lit. d. - 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.

Jeżeli, w przypadku gdy zakupy dokonywane w ramach omawianego mechanizmu, 

spełniają powyżej wskazane przesłanki (co może zostać potwierdzone np. przez 

organizacje lub instytucje, która przyjmuje kupione w PES produkty), możliwe jest 

wyłączenie stosowania zasady konkurencyjności. Przed skorzystaniem z wyłączenia 

stosowania konkurencyjnego wyboru należy przeanalizować faktyczne wystąpienie ww. 

przesłanek, w szczególności sprawdzić, czy nie jest możliwe zachowanie terminów 

określonych w Wytycznych.

Inne informacje  

Poza rozszerzeniem celu stosowania mechanizmu zakupów interwencyjnych inne zasady 

związane z jego stosowaniem nie ulegają zmianom. 

Szczególnie należy przypomnieć, iż produkty kupowane od PES w ramach mechanizmu 

zakupów interwencyjnych, powinny być przez dany PES produkowane. Możliwe jest 

odstępstwo od tej zasady, wyłącznie w przypadku PES, 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 zostały w istotny 

sposób przetworzone w stosunku do półproduktów, z których zostały wytworzone (np. 

posiłki).
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W kwestii zakupu w PES usług, należy stwierdzić, iż usługi muszą być świadczone 

bezpośrednio przez dany PES, nie może on występować wyłącznie w roli organizatora 

usług, kupowanych od podwykonawców.

Zarówno w przypadku produktów jak i usług niedopuszczalne jest, aby PES 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.  

Z poważaniem

Piotr Krasuski
Dyrektor Departamentu
/podpisano elektronicznie/
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