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Instytucje Zarządzające RPO

Dotyczy: działań podejmowanych w projektach Ośrodków Wsparcia Ekonomii
Społecznej (OWES) w ramach PI 9v w RPO.

Szanowni Państwo!
Do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) dociera wiele sygnałów o trudnej
sytuacji podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS), która
jest skutkiem wystąpienia COVID-19 i wynikających z tego przestojów czy trudności
w prowadzeniu działalności.
Europejski Funduszu Społeczny (EFS) od lat wspiera rozwój ekonomii społecznej. Dzięki
dobremu wykorzystaniu tych środków, udało się stworzyć wiele prężnie działających PES
i PS. Ważne jest więc, by środki przeznaczone na rozwój ekonomii społecznej w bieżącej
perspektywie w projektach OWES realizowanych w ramach PI 9v RPO mogły zostać
przeznaczone także na wsparcie PES i PS w przeciwdziałaniu skutkom wystąpienia
COVID-19. Podmioty te mogą korzystać z instrumentów wprowadzonych ustawą z dnia
31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, m.in.
wskazanych art. 15zzb (podmioty wypełniające definicje przedsiębiorcy z ustawy Prawo
przedsiębiorców) oraz art. 15zze (organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie).
Rozumiejąc specyfikę działalności PES i PS oraz ich szczególne potrzeby, proponujemy
wdrożenie w projektach OWES, także tych już realizowanych, poniżej opisanego
mechanizmu wsparcia PES i PS, poprzez przeprowadzanie przez OWES zakupów od tych
podmiotów produktów lub usług związanych z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia
COVID-19.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
tel. 22 273 70 10, fax 22 273 70 11, www.gov.pl/web/fundusze-regiony,
www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Pismo spełnia zasady dostępności.

Mechanizm powinien zostać wdrożony w realizowanych już projektach OWES w PI 9v
w ramach RPO. Zakupy będą dokonywane przez OWES w PES, w tym PS, dotkniętych
skutkami wystąpienia COVID-19 w celu zapewnienia tym podmiotom zamówień oraz
umożliwienia dalszego funkcjonowania.
Podstawą dla uruchomienia działań przez OWES będzie komunikat o czasowym
zawieszeniu niektórych zapisów 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 2014-2020 (dalej Wytyczne). Szczególne znaczenie będzie w tym miejscu miało
zawieszenie rozdziału 7 pkt 2 Wytycznych, określającego zadania OWES.
W komunikacie wskazano, iż IZ RPO może umożliwić beneficjentom rozszerzenie zadań
OWES poprzez wprowadzenie działań polegających na przeciwdziałaniu upadłości PS
oraz PES przekształcanych w PS i utrzymaniu miejsc pracy zagrożonych w następstwie
wystąpienia COVID-19. Najważniejszym z tych działań będzie umożliwienie w ramach
projektów OWES dokonywania zakupów w 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 usług cateringowych (przygotowanie i dostarczenie posiłków)
świadczonych przez PES i PS oraz przekazywanie ich nieodpłatnie osobom w trudnej
sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19 (osobom starszym, osobom
z niepełnosprawnościami, dzieciom korzystającym dotychczas z darmowych posiłków
w szkołach, osobom przebywającym w miejscach odosobnienia w związku z
potrzebami izolacji lub kwarantanny i osobom potrzebującym wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu w społeczności lokalnej);
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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.



zamówienia usług społecznych, świadczonych w społeczności lokalnej,
w szczególności usług opiekuńczych i asystenckich, dla osób, które dotychczas były
objęte opieką w instytucjach (placówkach całodobowych i dziennych.) lub
wymagających takiej opieki w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, wraz
środkami ochrony osobistej dla pracowników realizujących usługi;



organizacja i wynajem miejsc całodobowych z przeznaczeniem na pobyt w trakcie
kwarantanny, a także na pobyt personelu ochrony zdrowia i innych służb społecznych
albo z przeznaczeniem na czasowe zmniejszenia liczby osób w placówkach
całodobowych;



zamówienie usług czyszczenia, odkażania budynków i przestrzeni publicznych;



oraz wszystkich innych usług i zamówień towarów, których potrzeby użycia bądź
stosowania mogą pojawić się wraz z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w kraju,
a których produkcja, dystrybucja, świadczenie nie jest ograniczone innymi prawnymi
regulacjami dotyczącymi stanu epidemii.

OWES przy realizowaniu powyższych działań współpracują z ROPS w zakresie wsparcia
dla instytucji całodobowego pobytu oraz innych podmiotów świadczących usługi w miejscu
zamieszkania dotkniętych skutkami wystąpienia COVID-19.
Opisane działania realizują dwa cele. Po pierwsze, umożliwiają OWES dokonywanie
zakupów służących przeciwdziałaniu skutkom COVID-19. Po drugie, poprzez wskazanie
dokonywania tych zakupów w PES, w tym PS, umożliwiają wspieranie tych podmiotów
poprzez zapewnienie dodatkowych zleceń.
Ważnym elementem wdrożenia tej koncepcji jest wykorzystanie rozwiązań wskazanych
w piśmie Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej MFiPR (DKFIV.7517.17.2020), które wskazują na wyłączenie zasady konkurencyjności w ramach
zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19. Takie wyłączenie jest
możliwe ze względu na wymaganą natychmiastową realizację zamówienia lub wystąpienie
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natychmiastowej potrzeby udzielenia zamówienia (w związku z czym nie jest możliwe
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z zachowaniem terminów
przewidzianych dla zasady konkurencyjności).
Finansowanie tych działań powinno zostać zapewnione w pierwszej kolejności
z oszczędności wynikających z m.in. braku realizacji działań w bieżącym okresie. Zgodnie
z komunikatem dot. zawieszenia Wytycznych, możliwe jest także znaczące obniżenie
wskaźników w już realizowanych projektach, w celu zapewnienia środków na omawiane
działania.
Należy przy tym zaznaczyć, iż wszelkie zamówienia, w szczególności te na rzecz
placówek służby zdrowia i innych służ społecznych powinny zostać poprzedzone
ustaleniami odnośnie formy ich realizacji z samymi placówkami, które będą z danych
produktów lub usług korzystać, tak by np. środki ochrony osobistej produkowane przez
PES mogły zostać przyjęte przez placówki służby zdrowia oraz placówki innych służb
społecznych i odpowiadały wymogom oraz potrzebom tych instytucji.
Wdrożenie wyżej opisanych działań powinno odbyć się możliwie szybko. W mojej ocenie,
ich realizacja stanowi realne wsparcie dla PES i PS w zwalczaniu skutków wystąpienia
COVID-19.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak
/podpisano elektronicznie/

Załączniki (1)
1. Pismo MFiPR dot. zasady konkurencyjności w sytuacji wystąpienia siły wyższej

Do wiadomości:
1. Pani Iwona Michałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej
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