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Pan Paweł Wdówik 

Sekretarz Stanu  

w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej 

 

 

Zarząd Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych zwraca się w wnioskiem o 
dokonanie zmian w Programie wyrównywania różnic między regionami. Omawiany program w kolejnej 
edycji wskazuje jako beneficjentów m.in. organizacje pozarządowe, które definiuje się jako 
prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem 
złożenia wniosku: 

 organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w tym fundacje i stowarzyszenia - posiadające 
statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 osoby prawne i jednostki organizacyjne działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i 
związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania; 

Tym samym, z grona potencjalnych beneficjentów wykluczono z wyjątkiem podmiotów kościelnych 
inne podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Dotyczy to w szczególności spółdzielni socjalnych oraz spółek non profit. 

Uważamy to za istotną dyskryminację, nie mającą żadnego uzasadnienia w działaniach prawnych oraz 
programowych. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573, 1981), w art. 2 pkt. 5 definiując 
pojęcie organizacji pozarządowej określa jednoznacznie, iż przez to pojęcie rozumie się „organizacje 
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie”. Tym samym wnioskujemy o pilną zmianę zapisów programu, 
oraz dokonanie przeglądu innych programów zawierających podobne nieścisłości tworzące nierówne 
traktowanie.  
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