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Wykaz skrótów 

CAWI wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW (ang. Computer-

Assisted Web Interview) 

CUPT   Centrum Unijnych Projektów Transportowych 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

EWT Europejska Współpraca Terytorialna 

EIS Europejski Instrument Sąsiedztwa 

IP Instytucja Pośrednicząca 

IW Instytucja Wdrażająca 

IiP informacja i promocja 

IZ Instytucja Zarządzająca 

JST jednostki samorządu terytorialnego 

KE Komisja Europejska 

KiM kobiet i mężczyzn  

KM Komitet Monitorujący 

MFiPR Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

MRU Mechanizm racjonalnych usprawnień 

NGO organizacja pozarządowa (ang. non governmental organisation) 

OnZ osoba z niepełnosprawnością 

PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

PI priorytet inwestycyjny 

POZ Podstawowa Opieka Zdrowotna 

PUP Powiatowy Urząd Pracy 

PIFE punkty informacyjne funduszy europejskich 

PO IR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

PO IiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

PO PC Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

PO PT Program Operacyjny Pomoc Techniczna 

PO PW Program Operacyjny Polska Wschodnia 

PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
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RPO Regionalny Program Operacyjny 

SzOOP Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 

WoD wniosek o dofinansowanie 

WoP wniosek o płatność 
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1. Programy krajowe 

1.1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

Programowanie. Na etapie programowania PO WER kwestię równości kobiet i mężczyzn 

uwzględniono, choć nie nadano jest szczególnego znaczenia. Sama diagnoza problematyki 

nierówności kobiet i mężczyzn jest bardzo skrócona i koncentruje się na tych kwestiach, 

które zostały uwzględnione w samych programie. Zagadnienia podjęte w diagnozie to dostęp 

do opieki nad dziećmi do lat 3, udział kobiet w procesach decyzyjnych w gospodarce i 

monitorowanie prawa pod kątem równości kobiet i mężczyzn.      W innych obszarach analizy 

kwestia płci praktycznie się nie pojawia, nawet jeśli istnieją tam istotne różnice ze względu 

na płeć. Częściowo wynika to przyjętego wzorca programu operacyjnego.   

Perspektywa płci została opisana w dokumentach programowych w odniesieniu do PI 8iv 

Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, który 

poświęcony jest tej kwestii. Jako główny kierunek wsparcia w ramach      tego PI wybrano 

poprawę dostępu do usług opiekuńczych dla dzieci do lat 3. Przy czym w PO WER skupiono 

się na wzmacnianiu kompetencji instytucji i organizacji planujących uruchomić tego typu 

podmioty. Samo wsparcie tworzenia punktów świadczących tego typu usługi 

zaprojektowano w RPO. W związku z tym w PO WER realizowano przede wszystkim projekty 

szkoleniowe, kierowane do pracowników JST i w mniejszym stopniu do NGO. Uczestnicy/czki 

projektów pochodzili przede wszystkim z gmin, w których brak jest tego typu usług, choć z 

czasem zliberalizowano to podejście, co ułatwiło rekrutację uczestników/czek projektów.  

W PI 8iv PO WER realizowano również inne działania służące wzmacnianiu równości kobiet i 

mężczyzn, między innymi projekty służące wypracowaniu narzędzi dla przedsiębiorstw, 

służących przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na płeć.  

W innych PI zasadniczo nie uwzględniono perspektywy płci. Podziału na płeć nie 

uwzględniono również we wskaźnikach, podano jedynie wartości ogółem. W pracach nad 

programem nie brała udziału żadna organizacja specjalizująca się w kwestii równości kobiet i 

mężczyzn.  

W odniesieniu do zasady równości szans i niedyskryminacji, na etapie diagnozy omówiono 

sytuację osób z niepełnosprawnościami, Romów oraz więźniów, czyli grup w szczególności 

wspieranych w Programie. W niewielkim stopniu omówiono jednak wymiary i przyczyny 

nierówności i dyskryminacji tych grup, koncentrując się na ocenie dotychczasowego 

wsparcia. W niektórych miejscach w diagnozie zwrócono uwagę na nierówności w 

dodatkowych wymiarach, np. osób o niskich kwalifikacjach w kontekście uczestnictwa w 

kształceniu ustawicznym czy osób starszych w kontekście potrzeb zdrowotnych.  

Na etapie programowania potrzeby osób doświadczających nierówności lub dyskryminacji 

były uwzględnione w programie – wynika to ze specyfiki EFS, który w dużym stopniu 

kierowany jest do osób doświadczających różnego rodzaju wykluczenia. Wskazać można 

kilka działań lub przedsięwzięć, w których szczególną uwagę zwrócono na potrzeby osób w 
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szczególnie trudnej sytuacji – Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w 

szczególnie trudnej sytuacji, 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i 

zawodowego osób niepełnosprawnych, 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób 

szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, 2.8 Rozwój usług społecznych 

świadczonych w środowisku lokalnym,2.9 Rozwój ekonomii społecznej, 2.10 Wysoka jakość 

systemu oświaty, 5.1 Programy profilaktyczne. Dodatkowo na późniejszym etapie wdrażania 

uruchomiono Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami.  

Działania kierowane do grup znajdujących się w gorszej sytuacji i dyskryminowanych były 

również uwzględniane w projektach innowacyjnych i ponadnarodowych, realizowanych w 

osi IV PO WER.  

Wzmocnienie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji wiązało się z 

uruchomieniem programu Dostępność Plus. W ramach PO WER uruchomiono projekty lub 

nabory, które poświęcono kwestii dostępności w poszczególnych obszarach, takich jak np.: 

edukacji, usługi społeczne, administracji, architekturze, wsparcie przedsiębiorstw, 

szkolnictwie wyższym, zdrowiu. Uruchomienie tych przedsięwzięć wiązało się z nadaniem 

kwestii dostępności dużo większej wagi: stała się ona centralną kwestią w realizowanych 

projektach. Przyczyniło się to też do wzrostu świadomości i wiedzy na temat dostępności 

wśród pracowników instytucji systemu realizacji i beneficjentów.  

Koordynacja działań. Zarówno przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację PO 

WER, jak i beneficjenci pozytywnie ocenili działania koordynacyjne Programu, takie jak 

prace Grup roboczych, szkolenia horyzontalne i doradztwo, opracowanie dokumentów w 

postaci Agendy, Wytycznych i Poradników. Aż 91% beneficjentów – najwyższy odsetek ze 

wszystkich badanych PO – korzystało z Wytycznych na etapie przygotowania wniosku o 

dofinansowanie i zdecydowana większość z nich oceniła je jako przydatne lub bardzo 

przydatne – odpowiednio 73% dla zasady KiM i 68% dla zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN. 



7 
 

Wykres 1. Na ile      Wytyczne były dla Państwa przydatne do wypracowania sposobu uwzględnienia zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn (po lewej) i zasady równości szans i niedyskryminacji (po prawej) w ramach 

Państwa projektu? – PO WER 

 
Źródło: CAWI z beneficjentami PO WER, n=289 

Ocena i wybór projektów. Stosowanie w projekcie zasady równości KiM weryfikowane jest 

na etapie oceny spełnienia standardu minimum w wniosku o dofinansowanie. W opinii 
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zakresu spełnienia tego standardu rodzą ryzyka ograniczenia się przez wnioskodawców do 

stosowania rozwiązań na poziomie minimalnym, a nawet do deklaratywnych, fasadowych 

działań.  

Uzupełnienie dla standardu minimum stanowią kryteria premiujące odnoszące się do 

omawianej zasady. Ich stosowanie w odniesieniu do badanej zasady nie występuje jednak 

często w naborach. W jednym z poddanych analizie naborów zastosowano takie kryterium, 

zakładające możliwość zdobycia dodatkowych punktów za rozszerzenie zakresu 

merytorycznego programu szkoleniowego. Kryteria premiujące równość KiM stosowano w 

również w Działaniu 2.1 PO WER w naborach dotyczących tworzenia narzędzi służących 

realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach. 

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami była weryfikowana we wniosku o dofinansowanie w zależności od 

specyfiki projektu, grupy docelowej i zaplanowanych dla niej działań w różnych częściach 

wniosku. Wnioskodawcy byli zobowiązani do przedstawienia wyników diagnozy w 

odniesieniu do specyfiki grupy docelowej i ich potrzeb oraz wykorzystania tych danych do 

planowanych w projekcie działań. W odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami eksperci 

oceniający zwracali uwagę na aspekt spełnienia standardów dostępności. Jak jednak 
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specyficznych działaniach i rodzajach usprawnień niezbędnych dla osób z określonymi 

rodzajami niepełnosprawnościami (głównie osoby z niepełnosprawnością ruchową, wzroku 

lub słuchu). 

Informacja i promocja (IiP). Obecnie przeprowadzona analiza strony www PO WER w 

obszarze Informacja i Promocja w PO WER wykazała, że Zakładka wyodrębniona dla tego 

obszaru tematycznego zawiera jedynie trzy podzakładki odnoszące się do konkursów i 

wydarzeń kulturalnych, zasad promocji i informacji oraz współpracy z mediami. W każdej z 

zakładek znajduje się jedynie kilka postów/informacji – maksymalnie 5. Biorąc pod uwagę 

obecny etap realizacji Programu zakres danych w przedmiotowym zakresie przedstawiony 

na stronie www wydaje się nieproporcjonalnie mały w stosunku do podejmowanych 

działań w obszarze IiP. W przedmiotowym obszarze nie ujęto żadnych materiałów lub 

informacji na temat działań ukierunkowanych na promocję wdrażania badanych zasad.  

Materiały i treści merytoryczne dotyczące badanych zasad ujęto w zakładce „Fundusze bez 

barier”. 

Wyniki badania ankietowego wśród beneficjentów pokazują, że istotny element działań 

informacyjnych dotyczących obu zasad stanowiły szkolenia. Szkolenia poświęcone tym 

zasadom prowadzono głównie dla beneficjentów w ramach spotkań informacyjnych 

dotyczących prowadzonych naborów. W pierwszym etapie wdrażania perspektywy 

finansowej prowadzono również szkolenia dla IP i IZ. Ponadto eksperci/ki oceniające projekty 

muszą przejść najpierw cykl szkoleń, w którym uwzględniono obie zasady horyzontalne. W 

niektórych IP wszyscy pracownicy są zobowiązani do przejścia tych szkoleń, są bowiem one 

traktowane jako podstawowa metoda zapewniania, że pracownicy posiadają odpowiednie 

kompetencje.  

Dane w zakresie uczestnictwa w szkoleniach przez beneficjentów ujęto na poniższym 

wykresie.  

Wykres 2. Czy korzystał/a Pani/Pan ze szkoleń poświęconych kwestii równości szans KiM/ równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN, organizowanych przez Instytucję Pośredniczącą lub oferowano 

Panu/Pani udział w takim szkoleniu? 

 

Źródło: CAWI z beneficjentami PO WER, (na dole) n=300, (na górze) n=319 
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Na uwagę zasługuje duży odsetek osób, które nie brały udziału w szkoleniach i nie otrzymały 

takiej oferty. Biorąc pod uwagę fakt, że szkolenia uznawane są za jeden z kluczowych 

narzędzi podnoszenia wiedzy osób zaangażowanych w realizację projektów, wydaje się, że 

należy rozważyć intensyfikację działań szkoleniowych kierowanych do beneficjentów i 

wnioskodawców. Jest to tym bardziej istotne, że kadra beneficjentów ulega nieustannym 

rotacjom. Taka potrzeba pojawiała się w wypowiedziach beneficjentów. Optymalnie, aby 

szkolenia te były on-line i nie były zanadto rozbudowane.  

Monitoring, kontrola i ewaluacja. Monitoring i kontrola wdrażania zasad nie odbiegały od 

rozwiązań stosowanych we wdrażaniu polityki spójności w Polsce i opierały się na 

sprawdzaniu deklaracji beneficjentów zawartych w WoD i WoP. 

Jako przykład dobrej praktyki w obszarze ujmowania zagadnienia wsparcia grup szczególnie 

defaworyzowanych ujętych w obu badanych zasadach w działaniach ewaluacyjnych można 

wskazać przeprowadzenie badania dotyczącego oceny wsparcia skierowanego do 

społeczności romskiej w Polsce z PO WER oraz innych programów realizowanych na rzecz 

Romów. Inne grupy oraz ich sytuacja w efekcie działań współfinansowanych ze środków PO 

WER nie były objęte wyodrębnionymi tematycznie badaniami ewaluacyjnymi. Ze środków 

EFS finansowano jednak badania dotyczące sytuacji grup zagrożonych dyskryminacją i 

nierównością, np. badanie SHARE dotyczące sytuacji osób starszych. Wyniki tych badań i 

analiz te nie są jednak łatwo dostępne. W zakładce „Baza badań realizowanych w EFS” na 

stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl zamieszczono tabelę, w której zawarto spis 

planowanych badań – w oparciu o wskazane tam daty ich przeprowadzenia wydaje się, że 

znaczna ich część powinna być już zrealizowanych, a linki do badań/analiz zawarto jedynie 

dla niewielkiej części tych analiz. Dlatego też rekomenduje się, by wzmocnić działania 

upowszechniające wyniki tego typu działań i zamieszczać wszystkie tego typy materiały w 

ww. zakładce. 

Zgodnie z najnowszym dostępnym Sprawozdaniem z realizacji PO WER za 2019 r. do 2019 r. 

objęto działaniami PO WER 39 600 OzN (3,5% uczestników). Według informacji zawartej w 

sprawozdaniu osoby te stanowią najtrudniej zatrudnialną grupę wspieraną w Programie. W 

tym samym dokumencie można również znaleźć dane dotyczące udziału K i M w projektach 

(kobiety stanowiły 59,2% uczestników projektów). A także wyniki ewaluacji dotyczące 

sytuacji zawodowej uczestników projektów, z uwzględnieniem osób z 

niepełnosprawnościami (45% z nich pracowało 6 miesięcy po zakończeniu udziału we 

wsparciu) oraz migrantów (pracowało 58% z nich). W przedmiotowym dokumencie nie 

zawarto więcej szczegółowych danych na temat wdrażania objętych niniejszym badaniem 

zasad.  

Wśród 54 osób zasiadających w Komitecie Monitorującym na pozycji członków jest 21 

kobiet, pracom KM przewodniczy również kobieta. Funkcję zastępczyń pełni 31 kobiet. 

Organizację działającą na rzecz równości szans w KM reprezentuje przedstawicielka Instytutu 

Spraw Obywatelskich. Organizacje pozarządowe działające na rzecz równości szans i 

niedyskryminacji (z wyłączeniem organizacji działających na rzecz osób z 
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niepełnosprawnościami) zasady równości szans i niedyskryminacji reprezentują 

przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, organizację działającą na rzecz osób 

z niepełnosprawnościami natomiast przedstawiciele Stowarzyszenia Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym „Szansa”. 

Obciążenia administracyjne. Podobnie jak w przypadku innych programów wdrażanych w 

ramach polityki spójności 2014-2020 zarówno przedstawiciele systemu PO WER, jak i 

beneficjenci uznali, że obciążenie administracyjne związane z uwzględnianiem zasad 

horyzontalnych w Programie nie wystąpiły lub były niewielkie w stosunku do osiągniętych 

efektów (jeśli wystąpiły, najczęściej dotyczyły etapu rekrutacji do projektu). W opinii 

respondentów większego zaangażowania wymagała zasada równości i niedyskryminacji, gdyż 

była ona pewnego rodzaju nowością, a zapoznanie się z jej założeniami wymagało 

zaangażowania zarówno osób odpowiedzialnych za wdrażanie Programu, jak i 

beneficjentów. Szczególnie po wejściu Standarów dostępności, stanowiących załącznik do 

Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, część 

beneficjentów zgłaszała obawy o wysokie koszty spełniania standardów. Obawy te jednak 

nie potwierdziły się.  

Ocena efektów wdrażania. Wyniki badania CAWI przeprowadzonego wśród beneficjentów 

wskazują, że w przypadku beneficjentów, którzy zastosowali w projekcie rozwiązania 

ukierunkowane na zmniejszenie nierówności ze względu na płeć, jedynie w 6% z nich uznało, 

że podjęte przez nich działania przyczyniły się do zwiększenia równości szans kobiet i 

mężczyzn w grupie docelowej. W przypadku drugiej zasady na zmniejszenie dyskryminacji w 

wyniku podjętych w projekcie działań wskazało jedynie 5% ankietowanych beneficjentów. 

Warto w tym miejscu dodać, że ok. 90% ankietowanych nie umiało ocenić wpływu swoich 

działań na sytuację tych grup. 

Beneficjenci PO WER częściej prowadzili diagnozę potrzeb z uwzględnieniem płci, częściej 

również diagnozowali problemy, podejmowali działania i dostrzegali efekty tych działań niż 

miało to miejsce w przypadku zasady równości szans i niedyskryminacji. W przypadku zasady 

równości szans i niedyskryminacji widoczny jest silny „efekt lejka”. Choć stosunkowo wielu 

projektodawców prowadziło diagnozę potrzeb grup doświadczających nierówności i 

dyskryminacji, to tylko jedna czwarta beneficjentów diagnozowała problem i podejmowała 

działania. W przypadku PO WER widoczna jest też niska trwałość osiąganych efektów 

projektów, co może wynikać ze specyfiki projektów EFS.  
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Wykres 3. Działania podjęte przez beneficjentów w ramach projektów i ich efekty – PO WER 

 

Źródło: CAWI z beneficjentami PO WER, (po lewej) n=318, (po prawej) n=318 
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projektach działań. Na szczególną uwagę w aspekcie wdrażania zasady równości i 

niedyskryminacji, w tym dostępności zasługuje wdrożenie Programu Dostępność Plus, w 

ramach którego zaczęto realizować projekty poświęcone kwestii dostępności w 

poszczególnych obszarach, np. edukacji, usług, czy cyfryzacji, gdzie podejmowane są 
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przedsięwzięć, ale jako bezpośredni i główny efekt projektu. Zmiana podejścia powoduje, że 

dostępność pojawiła się w obszarach, w których dotychczas kwestia ta nie była dostatecznie 

rozpoznana i przeanalizowana. Przykładem może być sektor zdrowia, w którym wdrażany 

jest projekt     , służący poprawie dostępności placówek POZ i szpitali. W odniesieniu do 

projektów ukierunkowanych na bezpośrednie wsparcie OzN należy wskazać, że w celu 

zapewnienia bardziej widocznego, długofalowego efektu podejmowanych interwencji, 
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niezbędne jest zaplanowanie i wdrożenie rozwiązań ukierunkowanych na wspieranie tych 

grup w większej skali i w różnych obszarach życia społeczno-zawodowego. Jako przykład 

można wskazać niezwykle niski poziom zatrudnialności OzN wskazany w Sprawozdaniu oraz 

bardzo trudne i złe warunki zatrudnienia (widoczne m.in. w danych dotyczących 

wynagrodzeń OzN oraz ich możliwości realnej poprawy swojej sytuacji na rynku pracy). Te 

aspekty funkcjonowania OzN na rynku pracy były dostrzegane tylko jednostkowo w 

poszczególnych Programach (np. RPO kujawsko-pomorskie) lub w nowym, niedawno 

rozstrzygniętym naborze w Działaniu 1.5 PO WER i mogą stanowić przykłady dobrych praktyk 

umiejscowienia brakujących interwencji w odniesieniu do specyficznej sytuacji tej konkretnej 

grupy osób. 

Podsumowanie. Zarówno sam Program, jak i podmioty odpowiedzialne za jego zarządzanie i 

wdrażanie realizują wymogi związane z wdrażaniem zasad równości szans KiM oraz równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN. Niewątpliwie nadal istnieje przestrzeń 

do doskonalenia w tym obszarze.  W celu lepszego zaplanowania interwencji 

odpowiadających specyficznym potrzebom poszczególnych grup należałoby zwrócić większą 

uwagę na odpowiedniego dostosowania typów działań do występujących problemów i 

wyzwań, a następnie zaplanowania odpowiednich narzędzi monitorujących ich skuteczność i 

efektywność. 

Rekomendacje1.  

1. Choć w PO WER grupy doświadczające nierówności i dyskryminacji są już wspierane, to 

wskazane jest dalsze wzmacnianie działań na rzecz tych grup. W szczególności 

rekomenduje się powszechniejsze stosowanie w PO WER kryteriów premiujących udział 

w projektach grup doświadczających nierówności i dyskryminacji. Na podstawie analiz 

wskazane jest także w poszczególnych obszarach interwencji ogłaszanie konkursów, 

służących ograniczaniu nierówności i dyskryminacji, na wzór naborów ogłaszanych w 

ramach Programu Dostępność Plus.  

2. W Programie Krajowym należy położyć większy nacisk na kwestie nierówności i 

dyskryminacji grup, które dotychczas były w niewielkim stopniu adresatami działań, w 

tym przede wszystkim do osób doświadczających nierówności i dyskryminacji ze względu 

na pochodzenie, rasę, orientację seksualną, wiek. W pierwszej kolejności wskazane jest 

regularne prowadzenie badań i analiz na temat sytuacji i potrzeb tych grup i 

opracowywanie propozycji działań na podstawie wyników tych badań.  

3. Przygotowanie szkoleń dla IZ i IP (a przez nich dla wnioskodawców) zawierających opis 

potrzeb różnych kategorii osób doświadczających nierówności i dyskryminacji, z licznymi 

przykładami, konkretnych rozwiązań, dostosowanymi do specyfiki danej interwencji.  

4. Zaplanowanie badań ewaluacyjnych poświęconych ocenie efektów działań 

prowadzonych w danym Programie w odniesieniu do poszczególnych grup 

defaworyzowanych  

                                                      

1 Więcej szczegółów, zwłaszcza sposób wdrożenia, można znaleźć w raporcie głównym z badania. 
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1.2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

Programowanie. Ze względu na charakter inwestycyjny PO IiŚ nie zastosowano podwójnego 

podejścia i nie było żadnego działania przeznaczonego konkretnie na zwiększanie równości. 

W PO IiŚ nie opisana została w żaden sposób realizacji zasada równości. Podobnie jest w 

zakresie dostępności. Nie przewidziane zostały żadne specjalne działania nakierowane na 

zwiększenie dostępności. Na etapie programowania bardzo ogólnie zostały opisane 

ewentualne potrzeby grup defaworyzowanych – jedyne odniesienie znalazło się w opisie 

działania związanego z inwestycjami w infrastrukturę ochrony zdrowia. Temat równości 

szans i dostępności był traktowany marginalnie na etapie programowania. 

Koordynacja działań. W IZ nie zostało utworzone odrębne stanowisko      osoby 

odpowiedzialnej za koordynowanie realizacji zasady równości i dostępności. Zadania te były 

przydzielone różnym pracownikom. Przedstawiciel IZ brał udział w pracach obu grup 

roboczych. Działania dotyczące równości szans i niedyskryminacji były raportowane przez 

poszczególne IP do IZ. Architektoniczny standard dostępności powstał częściowo w       IZ z 

wykorzystaniem materiałów opracowanych w Departamencie Architektury, Budownictwa i 

Geodezji, który funkcjonował w Ministerstwie Rozwoju.      Pozytywnym przykładem działań 

jest opracowanie standardu transportowego przez jedną z IP (Centrum Unijnych Projektów 

Transportowych), a następnie skonsultowanie jej z NGO działającymi na rzecz OzN.  

Przeprowadzono szkolenia dotyczące realizacji obu zasad zostały zrealizowane dla 

pracowników IP oraz dla IZ regionalnych.  

Wykres 4. Na ile wspomniane Wytyczne były dla Państwa przydatne do wypracowania sposobu uwzględnienia 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn (po lewej) i zasady równości szans i niedyskryminacji (po prawej) w 

ramach Państwa projektu? – PO IiŚ 

 

Źródło: CAWI z beneficjentami PO IiŚ, n=62  
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Ocena i wybór projektów. W czasie prac nad pierwszą wersją PO IiŚ zaplanowana została 

ocena punktowa kryterium dotyczącego zapewniania dostępności i promowanie rozwiązań 

ponadstandardowych. W kolejnych zmianach PO IiŚ podejście to zostało zmienione (w 

wyniku dialogu z KE), podjęta została próba wyznaczenia standardu a kwestie dostępności 

były oceniane jako kryterium „zero-jedynkowe”. We wszystkich działaniach PO IiŚ stosowane 

były te same kryteria oceny na etapie oceny merytorycznej II stopnia w ramach kryterium 

Zasada zapobiegania dyskryminacji i równość szans kobiet i mężczyzn, gdzie sprawdzana jest 

zgodność projektu z horyzontalnymi zasadami niedyskryminacji i równości szans ze względu 

na płeć. W przypadku OzN, niedyskryminacyjny charakter projektu oznacza konieczność 

stosowania zasad uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnień zapewniających 

dostępność oraz możliwości korzystania ze wspieranej infrastruktury. 

Informacja i promocja. Najwięcej działań dotyczących informacji i promocji podjął CUPT jako 

jedna z IP. Były to m.in.: Spotkania dla beneficjentów pt. „O dostępności w CUPT”, 

wydarzenia promujące dostępność w transporcie – np. w ramach Tygodnia 

Zrównoważonego Transportu w Krakowie w 2019 r., poradnik dla beneficjentów dotyczący 

uwzględniania dostępności, komiks promujący dostępność, materiał dotyczący korzystania z 

transportu rowerowego przez osoby starsze i z niepełnosprawnościami, warsztat w ramach 

ogólnoeuropejskiej sieci praktyków w transporcie poświęcony dostępności. 

W dokumentacji konkursowej w działaniach prowadzonych przez różne IP ujęte były 

wymagania dotyczące realizacji zasad i odniesienia do materiałów rozszerzających tę 

tematykę. 

Wykres 5. Czy korzystał/a Pani/Pan ze szkoleń poświęconych kwestii równości szans KiM/ równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN, organizowanych przez Instytucję Pośredniczącą lub oferowano 

Panu/Pani udział w takim szkoleniu? 

 

Źródło: CAWI z beneficjentami PO IiŚ, n=124 
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W liście sprawdzającej dla kontroli było umieszczone pytanie dotyczące realizacji zasady 

dostępności i równości. Nie stwierdzono żadnych przypadków uznania wydatków za 

niekwalifikowane w związku z nieprzestrzeganiem zasad. 

W skład Komitetu Monitorującego PO IiŚ wchodzi 44 członków. W tej liczbie jest 19 kobiet. 

Wśród zastępców jest 20 kobiet. 

Obciążenia administracyjne. Podobnie jak w przypadku innych programów wdrażanych w 

ramach polityki spójności 2014-2020 zarówno przedstawiciele systemu wdrażania PO IiŚ, jak 

i beneficjenci uznali, że obciążenie administracyjne związane z uwzględnianiem zasad 

horyzontalnych w Programie było niewielkie i adekwatne w stosunku do osiągniętych 

efektów. 

Ocena efektów wdrażania. Wyniki badania wśród beneficjentów wskazują, że nikt z 

ankietowanych nie ma wiedzy na temat wpływu realizacji projektów na realizację zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn. Może to wynikać z małej świadomości, w jaki sposób w 

programie nastawionym na inwestycje w infrastrukturę można oddziaływać na tę równość. 

Świadczyć to może o małym znaczeniu dla ankietowanych tej tematyki. W przypadku zasady 

dostępności świadomość wpływu (i przekonanie o pozytywnym wpływie) jest większa. 

Ogólna ocena efektów wdrażania dostępności jest pozytywna. należy podkreślić, że 

szczególnie w kontekście zasady dostępności. Największe zmiany dotyczą infrastruktury i 

taboru związanego z transportem.  

Wykres 6. Działania podjęte przez beneficjentów w ramach projektów i ich efekty – PO IiŚ 

 

Źródło: CAWI z beneficjentami PO IiŚ, (po lewej) n=9,  (po prawej) n=124 

Podsumowanie. Na początku perspektywy temat dostępności i równości szans był w PO IiŚ 
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złożoności innych działań z którymi mierzyła się IZ PO IiŚ. Zmieniało się to w trakcie realizacji 

poszczególnych działań ale w przynajmniej w ich części przyszło za późno (już po okresie 

kontraktacji, gdy szansę na wprowadzenie zmian były zerowe lub nikłe). Najważniejszym 

efektem był wzrost świadomość potrzeby dbania o dostępność. Brakuje nadal jednak wiedzy 

i specjalistów/ek mogących wspierać beneficjentów w tym zakresie. Wiedza architektów, 

konserwatorów zabytków, przedstawicieli inwestorów jest wciąż zbyt mała.  

Rekomendacje. W projekcie nowej ustawy wdrażającej mowa jest o funkcji „rzecznika 

funduszy europejskich”. To mogłaby być osoba, która zajmuje się koordynacją zasad 

horyzontalnych.  

W przypadku programów, których zakres interwencji uzasadnia zastosowanie takich 

rozwiązań, u     względnić należy interwencje „punktowe” wynikające np. z przeglądu 

dostępności dokonanego na podstawie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. Warto zaprojektować zadanie inwestycyjne skupiające się na 

dostępności. 

We WoD powinien być znacznie bardziej szczegółowy opis dostępności produktów projektu. 

Tam gdzie jest to uzasadnione, o     bowiązkowe audyty dostępności na etapie planowania 

inwestycji. Szkolenie audytorów z wykorzystaniem środków z EFS (dalsze edycje projektów 

typu „Bliżej dostępności”). 

Warto rozważyć wprowadzenie dwóch kryteriów dotyczących realizacji zasad: jednego „zero-

jedynkowego” odnoszącego się do standardu i drugiego punktowanego odnoszącego się do 

działań ponadstandardowych. Punkty za działania ponadstandardowe mogłyby być 

przyznawane zarówno za rozwiązania techniczne i technologiczne wspierające dostępność 

(uwzględniając np. postęp techniczny od momentu opracowania standardu) jak i działania 

dla grup docelowych realizowane z wykorzystaniem infrastruktury powstającej w ramach 

realizowanych projektów (np. lekcje muzealne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi). 
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1.3. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

Programowanie. Pomimo tego, iż wydaje się, że w programie istnieją obszary interwencji, 

które mogłyby adresować problematykę równości szans KiM czy dostępności OzN (np. 

przedsiębiorczość kobiet, zasoby kadrowe B+R, aktywność w międzynarodowych 

programach badawczych, czy też dostosowanie produktów do potrzeb OzN), kwestie 

równościowe nie są poruszane w programie na etapie diagnozy. Znacząca zmiana w tym 

zakresie nastąpiła w momencie uruchomienia Programu D+, gdy zaprogramowane zostały 

konkursy dedykowane problematyce dostępności (poddziałania 1.1.1, 2.3.2, 2.3.5, 3.2.1). A 

zatem, w przypadku PO IR, zasada dual approach zastosowana została jedynie dla zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w zakresie dostępności dla OzN. Zasada równości szans 

kobiet i mężczyzn realizowana jest jedynie jako zasada horyzontalna i tak też opisana została 

w programie. Nie oznacza to oczywiście, że w ramach programu nie ma możliwości czy nie są 

realizowane przedsięwzięcia dedykowane wspieraniu równości szans kobiet i mężczyzn. 

Jednak projekty, których celem jest np. zwiększenie możliwości udziału kobiet w 

innowacyjnej gospodarce, nie wynikają z celów i logiki programu, ale realizowane są z 

inicjatywy beneficjentów i wynikają z ich potrzeb.  

Koordynacja działań. Ocena horyzontalnych działań koordynacyjnych (pracy Grup roboczych, 

szkoleń horyzontalnych i doradztwa, opracowanych dokumentów w postaci Agendy, 

Wytycznych i Poradników) jest, w opinii przedstawicieli instytucji PO IR oraz beneficjentów, 

pozytywna. Obserwowana jest widoczna zmiana w podejściu do kwestii równościowych, 

zarówno w porównaniu do poprzedniego okresu programowania, jak i wstępnych etapów 

wdrażania obecnej perspektywy. Niemniej jednak jedynie 32% beneficjentów korzystało z 

Wytycznych na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie, zaś aż 37% beneficjentów 

nie pamięta czy wykorzystywała dokument na potrzeby projektu. Większość z beneficjentów 

korzystających z Wytycznych oceniła je jako przydatne (wykresy poniżej). 

Wykres 7. Na ile wspomniane Wytyczne były dla Państwa przydatne do wypracowania sposobu 
uwzględnienia zasady równości szans kobiet i mężczyzn (po lewej) i zasady równości szans i 
niedyskryminacji (po prawej) w ramach Państwa projektu? – PO IR 

  

Źródło: CAWI z beneficjentami PO IR, n=157 
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Wyniki CAWI, jak również przeprowadzone badania jakościowe, wskazują zatem, że 

Beneficjenci programu traktują stosowanie zasad równościowych bardziej jako wymóg  

formalny, niż jako immanentny element projektu wpisujący się w jego cele i logikę. Wynika 

to przede ze specyfiki realizowanych przedsięwzięć, ale także z trudności ze sposobem 

aplikowania zasad w projektach badawczo- rozwojowych i innowacyjnych, gdzie 

beneficjentami są głównie przedsiębiorstwa. Należy jednak podkreślić, iż w ramach 

programu lepiej przyswojona została zasada równości szans i niedyskryminacji, w zakresie 

dostępności dla OzN. Istotną rolę w tym zakresie pełnią standardy dostępności, które w 

opinii instytucji PO IR, stanowią „klucz” dla sposobu rozumienia zasady w przypadku 

projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa.  

Ocena i wybór projektów. Zgodność projektu z zasadami równościowymi stanowi wymóg 

formalny i ma charakter kryterium zerojedynkowego w procesie oceny wniosków o 

dofinansowanie (TAK/NIE). Informacje weryfikowane w tym kryterium można poprawiać we 

wniosku w trakcie oceny. Analiza dokumentacji konkursowej wskazuje jednak na pewne 

różnice w sposobie uwzględniania zasad równościowych przez instytucje pośredniczące. W 

przypadku konkursów PARP-owskich zasady równościowe traktowane są oddzielnie na 

etapie wnioskowania, zaś w ramach konkursów NCBR zasady te traktowane są łącznie.  

Dobra praktyka. Rozwiązania sprzyjające zwiększaniu dostępności premiowane były w 

konkursach dedykowanych Programowi D+, gdzie weryfikacji podlegało czy projekt dotyczy 

produktów „przyczyniających się do zwiększenia dostępności, rozumianej jako zniesienie 

jednej lub więcej barier we właściwościach środowiska (przestrzeni fizycznej, rzeczywistości 

cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, produktów, usług), co w efekcie 

pozwoli osobom z trudnościami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi) na korzystanie z 

niego na zasadzie równości z innymi.” 

Dobra praktyka. Jako przykład ponadstandardowego potraktowania zasady horyzontalnej na 

etapie wnioskowania wskazać można rozwiązanie przyjęte przez PARP. Dla działań 

wdrażanych przez agencję, we wniosku o dofinansowanie, poza opisem sposobu realizacji 

zasady, istnieje konieczność opisania sposobu zapewnienia dostępności produktów projektu 

dla osób z niepełnosprawnościami. 

Informacja i promocja. Przeprowadzone zostały dwa cykle szkoleń w roku 2016 i 2017 

skierowane do pracowników IZ, IP i IW oraz ekspertów oceniających wnioski o 

dofinansowanie. W sumie przeszkolonych zostało ponad 100 osób. Szkolenia dotyczyły obu 

zasad równościowych, jednak w większym zakresie dotyczyły kwestii dostępności dla OzN. W 

przypadku Beneficjentów, kwestie dotyczące zasad równościowych stanowią jeden z 

elementów szkoleń dotyczących ogółu wymagań związanych z realizacją projektów w 

ramach programu. Istnieje jednak znaczna przestrzeń do intensyfikacji i promocji działań 

szkoleniowych w tym zakresie – jedynie 5% beneficjentów odpowiedziało, że uczestniczyło w 

szkoleniach dotyczących równość szans KiM, a 11% w szkoleniach dotyczących równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN.  
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Monitoring, kontrola i ewaluacja. Monitoring i kontrola wdrażania zasad nie odbiegały od 

rozwiązań stosowanych we wdrażaniu polityki spójności w Polsce i opierały się na 

sprawdzaniu deklaracji beneficjentów zawartych w WoD i WoP. Zgodnie z przyjętymi 

założeniami i wytycznymi kwestie równościowe szans kobiet i mężczyzn są monitorowane 

m.in. na forum Komitetu Monitorującego. Przeprowadzone wywiady pokazują jednak, że 

kwestie te stanowią przedmiot prac i dyskusji głównie na etapie programowania oraz 

formułowania kryteriów dla poszczególnych działań i konkursów (w tym ramach konkursów 

dedykowanych Programowi D+). 

Obciążenia administracyjne. Podobnie jak w przypadku innych programów wdrażanych w 

ramach polityki spójności 2014-2020 zarówno przedstawiciele systemu PO IR, jak i 

beneficjenci uznali, że obciążenie administracyjne związane z uwzględnianiem zasad 

horyzontalnych w Programie było niewielkie i adekwatne w stosunku do osiągniętych 

efektów. 

Ocena efektów wdrażania. Wyniki badania wśród beneficjentów wskazują, że jedynie kilka 

procent beneficjentów zadeklarowało osiągnięcie efektów w zakresie poprawy sytuacji grup 

docelowych w obszarze zasad równościowych (1% dla zasady równości szans i 

niedyskryminacji, 8% dla zasady równości szans KiM)2. 

Wykres 8. Działania podjęte przez beneficjentów w ramach projektów i ich efekty – PO IR 

   

Źródło: CAWI z beneficjentami PO IR, (po lewej) n=484, (po prawej) n=38. 

Powyższe wyniki wskazują zatem, że w przypadku PO IR zasada równości szans i 

niedyskryminacji oraz równości szans KiM, stosowana w sposób horyzontalny, raczej nie 

będzie miała przełożenia na sytuację grup docelowych. Należy jednak podkreślić, że udział 

                                                      

2 Należy jednak zaznaczyć, że różnice dla wyników pomiędzy zasadami wynikać może z dużej dysproporcji w 

wielkości próby badawczej (n=38 vs n=484). 
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beneficjentów przeprowadzających diagnozę nie odbiega od średniej dla wszystkich 

programów współfinansowanych z EFRR. Niski udział projektów w których zidentyfikowano 

problemy i w konsekwencji zostały one rozwiązane, wynikać może zatem ze specyfiki 

projektów realizowanych w obszarze interwencji programu.  

Podsumowanie. PO IR realizuje wymogi europejskie związane z wdrażaniem zasad równości 

szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN. Spełnia 

również większość wymogów krajowych w tym zakresie, w tym związanych z powołaniem 

Koordynatora/ów ds. równości szans przewidzianych zgodnie z zapisami Agendy.  

Obserwowana jest widoczna zmiana w podejściu do kwestii równościowych, zarówno w 

porównaniu do poprzedniego okresu programowania, jak i wstępnych etapów wdrażania 

obecnej perspektywy, w tym szczególności w zakresie dostępności dla OzN. W ramach 

projektów rzadko podejmowane są jednak działania dodatkowe ukierunkowane na 

wyrównywanie szans i zwiększanie dostępności, co wynika głównie z trudności ze sposobem 

aplikowania zasady w projektach będących przedmiotem interwencji programu (projekty 

badawcze i wdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa i jednostki naukowo- 

badawcze).  

Dobra praktyka. Jako przykłady dobrej praktyki wskazać można konkursy dedykowane 

Programowi D+, w tym w szczególności w zakresie designu (poddziałanie 2.3.5) oraz 

zastosowane przez PARP ponadstandardowe potraktowanie zasady horyzontalnej na etapie 

wnioskowania (konieczność opisania sposobu zapewnienia dostępności produktów projektu 

dla osób z niepełnosprawnościami). 

Rekomendacje3. Rekomendowana jest kontynuacja konkursów dedykowanych kwestii 

dostępności. Należałoby również przeanalizować zasadność i rozważyć zaplanowanie 

konkursów dedykowanych zasadzie równości szans KiM, w obszarach dla których nierówność 

szans jest istotnym problemem społeczno- ekonomicznym. PO IR w chwili obecnej nie 

uwzględnia działań dedykowanych pomimo tego, że w Umowie Partnerstwa obszar wsparcia 

programu wskazany został jako jeden z tych obszarów, w ramach którego równość szans 

kobiet i mężczyzn może stanowić przedmiot interwencji funduszy unijnych.  

Należy także rozważyć zastosowanie rozwiązań funkcjonujących w działaniach wdrażanych 

przez PARP (oddzielne traktowanie zasad równościowych oraz konieczność opisania sposobu 

zapewnienia dostępności produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami) we 

wszystkich działaniach w ramach programu. 

W świetle wyników CAWI pożądaną byłaby również intensyfikacja działań edukacyjno- 

szkoleniowych, ukierunkowanych na podnoszenie świadomości w zakresie potrzeb grup 

zagrożonych dyskryminacją oraz ułatwiających beneficjentom wypracowywanie sposobów 

stosowania zasad równościowych w ramach projektów.   

                                                      

3 Więcej szczegółów, zwłaszcza sposób wdrożenia, można znaleźć w raporcie głównym z badania. 
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1.4. Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

Programowanie. Przygotowana na potrzeby programowania diagnoza dla PO PC4 poświęca 

stosunkowo dużo miejsca kwestiom równościowym, ale głównie w odniesieniu do kwestii 

dostępności dla osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami (analiza stopnia 

wykluczenia cyfrowego ze względu m.in. na wiek i niepełnosprawność). Wynika to ze 

specyfiki przedsięwzięć realizowanych w ramach programu, gdzie kwestie dostępności do 

produktów cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w grupach zagrożonych 

dyskryminacją, w szczególności wśród osób z niepełnosprawnościami, stanowią istotny 

elementy logiki programu. Diagnoza nie uwzględnia kwestii równości płci. Wynika to m.in. z 

faktu, że główny problem adresowany w ramach programu tj. wykluczenie cyfrowe, nie jest 

silnie skorelowany z płcią (poziom wykluczenia cyfrowego jest zbliżony wśród kobiet jak i 

mężczyzn). Niemniej jednak wydaje się, że w programie istnieją obszary interwencji, które 

mogłyby adresować tę problematykę np. różne ze względu na płeć formy cyberprzemocy czy 

zróżnicowanie potrzeb ze względu na płeć w zakresie e-usług itp. 

W PO PC nie jest stosowana zasada dual approach, jednak w ramach wdrażanych działań 

duży nacisk kładziony jest na kwestie dostępności. Wynika to ze specyfiki realizowanych w 

ramach programu przedsięwzięć. Są to projekty inwestycyjne ukierunkowane na 

infrastrukturę i produkty cyfrowe, a także działania służące walce z wykluczeniem cyfrowym, 

gdzie kwestia dostępności ma kluczowe znaczenie. Stąd osoby starsze oraz w szczególności 

OzN stanowią istotne grupy docelowe programu. Znajduje to odzwierciedlenie w 

stosowanych procedurach, w tym w szczególności w kryteriach wyboru projektów (por. 

poniżej).  

Koordynacja działań. Ocena horyzontalnych działań koordynacyjnych (pracy Grup roboczych, 

szkoleń horyzontalnych i doradztwa, opracowanych dokumentów w postaci Agendy, 

Wytycznych i Poradników) jest, w opinii przedstawicieli instytucji PO PC oraz beneficjentów 

pozytywna. Obserwowana jest wyraźna zmiana w podejściu do kwestii równościowych, 

zarówno w porównaniu do poprzedniego okresu programowania, jak i wstępnych etapów 

wdrażania obecnej perspektywy. Dotyczy to w szczególności zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w odniesieniu do dostępności dla OzN.  

Zdecydowana większość badanych beneficjentów (9 z 10), korzystało z Wytycznych na etapie 

przygotowania wniosku o dofinansowanie i większość z nich oceniła je jako przydatne 

(wykresy poniżej). 

                                                      

4 Diagnoza dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 
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Wykres 10. Na ile wspomniane Wytyczne były dla Państwa przydatne do wypracowania sposobu 

uwzględnienia zasady równości szans kobiet i mężczyzn (po lewej) i zasady równości szans i 

niedyskryminacji (po prawej) w ramach Państwa projektu? – PO PC 

 

Źródło: CAWI z beneficjentami PO PC, n=10 

Instytucje koordynatorów oceniana są pozytywnie. Ze względu na charakter interwencji rola 

koordynatora ds. zasady równości szans kobiet i mężczyzn jest jednak mniej znacząca niż rola 

koordynatora ds. dostępności.  

Ocena i wybór projektów. Zgodność projektu z zasadami równościowymi stanowi wymóg 

formalny i ma charakter kryterium zerojedynkowego w procesie oceny wniosków o 

dofinansowanie. Dodatkowo, ze względu na wspomnianą powyżej specyfikę PO PC, w dużej 

części działań stosowane są kryteria nakładające obowiązek dostępności działań w projekcie 

dla OzN (kryteria merytoryczne obowiązkowe) oraz uwzględniania dostępności dla OzN 

produktów projektów. W części działań Osi II programu oceniane jest zapewnienie wysokiej 

użyteczności funkcjonalnej rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb OzN. 

Ponadto w wybranych działaniach udział osób z niepełnosprawnościami (od 5 do 10% w 

zależności od konkursu), premiowany jest większą liczbą punktów lub stanowi warunek 

uzyskania dofinansowania. 

Dobra praktyka. W ramach programu organizowane są konkursy w ramach których 

premiowane są rozwiązania sprzyjające zwiększaniu dostępności cyfrowej dla OzN. W 

działaniu 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje 

sektora publicznego, istnieje możliwość uzyskania dodatkowych punktów za zaplanowanie w 

projekcie odrębnych rozwiązań (funkcjonalności), dedykowanych potrzebom osób z 

niepełnosprawnościami.  

Podejście do kwestii równościowych w ramach PO PC różni się w zależności od osi 

priorytetowej i ich tematycznego zakresu interwencji. Siłą rzeczy najmniej uwagi tym 

kwestiom poświęca się w przypadku osi I, gdzie realizowane są projekty inwestycyjne 

ukierunkowane na zwiększenie technicznych możliwości dostępu do internetu. W tym 
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przypadku równość szans zapewniana jest dzięki efektom programu, tj. zwiększeniu dostępu 

do internetu wszystkim grupom społecznym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym.  

W pozostałych osiach, w tym w szczególności w osi III (działania szkoleniowe), kwestiom 

równościowym poświęcana jest większa uwaga. Niemniej jednak, tak jak zostało to już 

wcześniej podkreślone dotyczy to głównie dostępności dla OzN. Duże znaczenie 

problematyki dostępności dla OzN w PO PC przekłada się także na sposób dokonywania 

oceny wniosków o dofinansowanie w wybranych konkursach, gdzie w procesie wyboru biorą 

udział eksperci z zakresu dostępności cyfrowej, dokonujący oceny tego właśnie aspektu 

projektów. Zasada równości szans KiM rozumiana jest natomiast głównie jako konieczność 

zapewnienia równych (formalnych) możliwości udziału w projektach.  

Informacja i promocja. Kwestie równościowe szans stanowiły jeden z elementów szerszych 

szkoleń poświęconych wymogom dla beneficjentów i zasadom wdrażania projektów 

unijnych. W ramach działań szkoleniowych wyraźnie większy nacisk kładziony jest na zasadę 

równości szans i niedyskryminacji, w części dotyczącej dostępności dla OzN. Wyniki badania 

CAWI sugerują, że istnieje przestrzeń do intensyfikacji działań szkoleniowych w tym zakresie 

– z dziesięciu beneficjentów PO PC uczestniczących w badaniu tylko jeden zadeklarował, że 

brał udział w szkoleniu poświęconemu zasadzie równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla OzN. Należy jednak zastrzec, że osiągnięta dla PO PC próba badawcza jest 

jednak zbyt mała, aby można było na tej podstawie formułować wnioski dotyczące skali 

prowadzonych działań szkoleniowo- informacyjnych.  

Monitoring, kontrola i ewaluacja. Monitoring i kontrola wdrażania zasad nie odbiegały od 

rozwiązań stosowanych we wdrażaniu polityki spójności w Polsce i opierały się na 

sprawdzaniu deklaracji beneficjentów zawartych w WoD i WoP. 

Obciążenia administracyjne. Podobnie jak w przypadku innych programów wdrażanych w 

ramach polityki spójności 2014-2020 zarówno przedstawiciele systemu PO PC, jak i 

beneficjenci uznali, że obciążenie administracyjne związane z uwzględnianiem zasad 

horyzontalnych w Programie było niewielkie i adekwatne w stosunku do osiągniętych 

efektów. 

Ocena efektów wdrażania. Osiągnięcie efektów w zakresie poprawy sytuacji grup 

docelowych w obszarze zasad równościowych zadeklarował tylko jeden z dziesięciu 

Beneficjentów PO PC uczestniczących w badaniu. Osiągnięta dla PO PC próba badawcza jest 

jednak zbyt mała, aby można było na tej podstawie formułować wnioski w zakresie 

skuteczności programu. Analiza dokumentacji konkursowej, w tym szczególności kryteriów 

wyboru projektów oraz wywiady przeprowadzone z Beneficjentami, wskazują jednak, że PO 

PC ma szansę w większym stopniu niż inne programy współfinansowane z EFRR przełożyć się 

na pozytywne efekty dla OzN. Znajduje to częściowe potwierdzenie w wynikach CAWI 

odnoszących się do skuteczności kryteriów wyboru projektów. Sześciu na dziesięciu 

badanych beneficjentów PO PC zadeklarowało, że kryteria wyboru projektów skłoniły ich do 
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zastosowania ponadstandardowych rozwiązań ułatwiających równy dostęp do usług lub 

produktów osobom z niepełnosprawnościami. 

Podsumowanie. PO PC realizuje wymogi europejskie związane z wdrażaniem zasad równości 

szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN. Spełnia 

również większość wymogów krajowych w tym zakresie, w tym związanych z powołaniem 

Koordynatora/ów ds. równości szans przewidzianych zgodnie z zapisami Agendy. 

Obserwowana jest wyraźna zmiana w podejściu do kwestii równościowych, zarówno w 

porównaniu do poprzedniego okresu programowania, jak i wstępnych etapów wdrażania 

obecnej perspektywy.  

Z uwagi na specyfikę programu kwestie dostępności do produktów cyfrowych oraz 

podnoszenie kompetencji cyfrowych w grupach zagrożonych dyskryminacją, w szczególności 

wśród osób z niepełnosprawnościami, stanowią istotny element logiki programu. Znajduje to 

odzwierciedlenie w zasadach konkursów, w tym w kryteriach wyboru projektów, gdzie na 

beneficjentów nakładane są obowiązki zapewnienia dostępności produktów dla OzN oraz 

zapewnienia udziału OzN jako uczestników projektów. Dodatkowo w części działań 

premiowane są przedsięwzięcia oferujące rozwiązania dedykowane OzN.  

Dobra praktyka. Jako przykłady dobrej praktyki wskazać można konkurs w ramach działaniu 

2.4, w którym istniała możliwość uzyskania dodatkowych punktów za opracowanie 

funkcjonalności dedykowanych potrzebom OzN.  

Podsumowując PO PC można uznać za program wyróżniający się na tle pozostałych 

programów współfinansowanych z EFRR ze względu na skalę i zakres adresowania potrzeb 

OzN. 

Rekomendacje5. Rekomendowana jest kontynuacja konkursów dedykowanych kwestii 

dostępności, w których premiowane są, poprzez możliwość uzyskania dodatkowych 

punktów, rozwiązania adresujące potrzeby OzN. Należałoby rozważyć zastosowanie tego 

mechanizmu także w ramach pozostałych działań PO PC. 

  

                                                      

5 Więcej szczegółów, zwłaszcza sposób wdrożenia, można znaleźć w raporcie głównym z badania. 
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1.5. Program Operacyjny Polska Wschodnia 

Programowanie. W diagnozie Programu dane w rozbiciu na płeć zostały przedstawione w 

części demograficznej i opisującej migrację, natomiast potrzeby OzN zostały wspomniane w 

części dotyczącej transportu publicznego w miastach. W PO PW, finansowanym wyłącznie z 

EFRR, w treści Programu wskazano, że zasady równości szans KiM oraz równości szans i 

niedyskryminacji będą stosowane horyzontalnie na wszystkich etapach wdrażania Programu, 

natomiast nie przewidziano finansowania specyficznych działań adresujących problem 

nierówności. W SzOOP w II i III osi przewidziano działania dostosowujące do potrzeb OzN. 

Koordynacja działań. Ocena horyzontalnych działań koordynacyjnych (pracy Grup roboczych, 

szkoleń horyzontalnych i doradztwa, opracowanych dokumentów w postaci Agendy, 

Wytycznych i Poradników) jest, w opinii przedstawicieli instytucji PO PW oraz beneficjentów, 

bardzo pozytywna. Przedstawicielka IZ wskazała na wysoką przydatność działania Grup 

roboczych oraz organizowanych horyzontalnie szkoleń i doradztwa, które było również 

inspiracją dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), pełniącego funkcję IP dla 

PO PW, do przeprowadzenia przetargu na świadczenie usług doradztwa w zakresie 

zapewnienia dostępności produktów i usług oraz wsparcie CUPT w działaniach mających na 

celu zwiększenie społecznej świadomości wagi dostępności. Działanie to można wskazać jako 

dobrą praktykę. Przydatność horyzontalnych dokumentów również została oceniona wysoko 

przez przedstawicielkę IZ, która jednocześnie wskazała na potrzebę ich uzupełnienia o inne 

niż OzN aspekty zasady równości szans i niedyskryminacji. Wśród beneficjentów PO PW 43% 

z respondentów korzystało z Wytycznych na etapie przygotowania wniosku o 

dofinansowanie i większość z nich (52-53%) oceniła je jako przydatne (wykresy poniżej). 

Wykres 11. Na ile wspomniane Wytyczne były dla Państwa przydatne do wypracowania sposobu 

uwzględnienia zasady równości szans kobiet i mężczyzn (po lewej) i zasady równości szans i niedyskryminacji 

(po prawej) w ramach Państwa projektu? – PO PW 

 

Źródło: CAWI z beneficjentami PO PW, n=69 (korzystający z Wytycznych) 

W PO PW powołano dwie Koordynatorki ds. równości szans KiM oraz równości szans i 

niedyskryminacji. Podobnie jak w programach regionalnych, problemem w pełnieniu funkcji 

Koordynatora jest umocowanie w konkretnym dziale zajmującym się pewnym wycinkiem 

działalności związanej z Programem i wynikające z tego trudności z „przebiciem się” z 
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tematem zasad równości szans zarówno w samej IZ, jak w stosunku do wnioskodawców i 

beneficjentów. 

Ocena i wybór projektów. Kryteria oceny projektów w osiach I-III PO PW zobowiązują 

wnioskodawców do zadeklarowania zgodności projektu m.in. z zasadami równości szans KiM 

oraz równości szans i niedyskryminacji. Kryterium to jest oceniane na zasadzie spełnia/nie 

spełnia z możliwością uzupełniania informacji przez wnioskodawców. W I osi nie 

przewidziano kryteriów premiujących wdrażanie omawianych zasad. W Działaniu 2.1 

wnioskodawcy mogli uzyskać dodatkowe punkty w przypadku, gdy ich projekt przyczynia się 

(wykraczając poza wymogi określone w przepisach prawa) do poprawy mobilności osób z 

niepełnosprawnością. W III osi natomiast wprowadzono obowiązkowe kryterium 

merytoryczne wymagające realizacji projektu zgodnie z Techniczną Specyfikacją 

Interoperacyjności w zakresie aspektu Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się. 

Zastosowanie kryterium premiującego ponadstandardowe rozwiązania w zakresie 

zwiększania dostępności dla OzN może skutkować zwiększeniem liczby beneficjentów 

stosujących takie rozwiązania – przykładem takiego wnioskodawcy i beneficjenta jest Urząd 

Miasta w Rzeszowie, który stosuje ponadstandardowe rozwiązania z zakresu zwiększania 

dostępności dla OzN już od wielu lat i niezależnie od źródeł finansowania czy wymagań 

poszczególnych konkursów. 

Dobra praktyka. Urząd Miasta w Rzeszowie – wnioskodawca i beneficjent m.in. PO PW, 

m.in. projekt Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie 

Beneficjent stosuje udogodnienia dla OzN w zakresie taboru i infrastruktury przystankowej. 

Uwzględnia również potrzeby osób z niepełnosprawnościami innymi niż ruchowe (np. osób 

niedowidzących). Przygotowywane projekty są konsultowane z różnymi lokalnymi grupami. 

Dostępność, zmniejszanie wykluczenia są rozumiane bardzo szeroko – nie tylko w aspekcie 

fizycznym, ale również wieku, psychicznym, posiadanych zasobów i umiejętności, możliwości 

(np. dostępność godzinowa). Kwestie dostępności są traktowane priorytetowo we 

wszystkich projektach, nie tylko tych realizowanych przy wsparciu UE. Uwzględnianie 

potrzeb mieszkańców nie wynika z przepisów prawa ani wymogów konkursowych, ale z 

ludzkiego wymiaru i chęci urzędników. Efekty tych działań wykraczają poza zwiększenie 

dostępności samej infrastruktury – mieszkańcy mówią o większej integracji społecznej, jak i 

osłabaniu funkcjonowania stereotypów. Co więcej, mieszkańcy widząc zmiany w 

infrastrukturze transportu miejskiego, zaczęli się domagać zmian w innych sferach 

funkcjonowania miasta (np. dostępności budynków użyteczności publicznej). Dodatkowo, 

stosowane rozwiązania techniczne (np. zatoczki i krawężniki, które są na wysokości 

pojazdów) są bezpieczniejsze i tańsze w eksploatacji (np. jest mniej uszkodzeń podwozia 

autobusów).  

Informacja i promocja. W PO PW, podobnie jak w innych programach, dla wnioskodawców 

organizowano szkolenia lub spotkania dotyczące konkretnych konkursów, podczas których 

omawiane były również kwestie wdrażania zasad równości szans KiM oraz równości szans i 

niedyskryminacji. Wyniki badania ilościowego wśród beneficjentów Programu wskazują, że 



27 
 

tylko 15-16% beneficjentów uczestniczyło w tego typu szkoleniach, a spośród 

nieuczestniczących oferowano szkolenia 5% z nich – wyniki te są niższe niż dla innych 

programów (wykres poniżej).  

Wykres 12. Czy korzystał/a Pani/Pan ze szkoleń poświęconych kwestii równości szans KiM/ równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN, organizowanych przez Instytucję Pośredniczącą/Instytucję 

Zarządzającą, w tym punkty informacyjne?; Czy oferowane były Pani/Panu szkolenia z zakresu równości szans 

KiM/ równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN? – PO PW 

 

Źródło: CAWI z beneficjentami PO PW, n=143 

Na stronach www instytucji umieszczane są publikacje dotyczące zasad, dokumenty i strony 

spełniają standardy dostępności cyfrowej, a IP PO PW (CUPT) prowadzi również ciekawe 

działania promocyjne. 

Dobra praktyka. Działania promocyjne CUPT. Na stronie CUPT w zakładce poświęconej 

dostępności można znaleźć np. komiks promujący dostępność w różnych gałęziach 

transportu pasażerskiego (link). 

 

Monitoring, kontrola i ewaluacja. Monitoring i kontrola wdrażania zasad nie odbiegały od 

rozwiązań stosowanych we wdrażaniu polityki spójności w Polsce i opierały się na 

sprawdzaniu deklaracji beneficjentów zawartych w WoD i WoP. Na 57 osób zasiadających w 

Komitecie Monitorującym 42% stanowiły kobiety (24), a wśród członków z prawem głosu – 

aż 45%. W KM zasady równości szans reprezentowane były przez jedną organizację – 

Fundację Biznes i Prawo. W ramach Programu przeprowadzono wewnętrznymi siłami analizę 

poświęconą realizacji zasady równości szans.  
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Obciążenia administracyjne. Zarówno przedstawiciele systemu PO PW, jak i beneficjenci 

uznali, że obciążenie administracyjne związane z uwzględnianiem zasad horyzontalnych w 

Programie było niewielkie i adekwatne w stosunku do osiągniętych efektów. 

Ocena efektów wdrażania. Wyniki badania wśród beneficjentów wskazują, że żaden z 

respondentów nie zadeklarował osiągnięcia efektów w zakresie poprawy sytuacji w obszarze 

równości szans KiM, a 2% – w obszarze równości szans i niedyskryminacji. 

Wykres 13. Działania podjęte przez beneficjentów w ramach projektów i ich efekty – PO PW 

 

Źródło: CAWI z beneficjentami PO PW, n=143. 

Wartości te w przypadku PO PW są znacznie niższe niż dla ogółu polityki spójności w Polsce 

(zob. raport z badania). Wynika to częściowo z charakteru Programu (finansowany wyłącznie 

z EFRR), niemniej jednak sytuacja nadal nie jest korzystna.  

Podsumowanie. PO PW spełnia wymogi, w tym krajowe, w zakresie wdrażania zasad. 

Wyróżnia się pozytywnie na tle innych programów przeprowadzeniem odrębnej ewaluacji 

poświęconej zasadom horyzontalnym oraz intensywnością działań prowadzonych przez 

jedną z IP, czyli CUPT. Natomiast stopień deklarowanych przez beneficjentów efektów jest 

znacznie niższy niż średnia dla EFSI w Polsce. 

Rekomendacje6. W Programie warto rozważyć organizację konkursów przeznaczonych 

bezpośredniemu wsparciu realizacji zasad lub zwiększyć zakres stosowania kryteriów 

punktowanych, premiujących rozwiązania sprzyjające wyrównywaniu szans, zwłaszcza KiM. 

Konieczna jest również intensyfikacja działań szkoleniowo-doradczych z zakresu wdrażania 

zasad dla wnioskodawców – IZ może rozważyć zakontraktowanie w ramach PT PO pomocy 

doradczo-szkoleniowej w zakresie wdrażania zasady równości szans KiM oraz zasady 

równości szans i niedyskryminacji, dostosowanej do specyfiki wdrażanych w Programie 

podtypów projektów i zakresu wsparcia.  

                                                      

6 Więcej szczegółów, zwłaszcza sposób wdrożenia, można znaleźć w raporcie głównym z badania. 
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1.6. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 

Programowanie. Zgodnie z art. 27 ust. 5 rozporządzenia ogólnego program obejmujący 

wyłącznie pomoc techniczną nie musi zawierać opisu działań mających na celu 

uwzględnienie zasady promowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, jak też 

zasady partnerstwa i wielopoziomowego zarządzania i zasady zrównoważonego rozwoju. 

Mimo to w treści PO PT zawarto zapisy odnoszące się wprost do tych zasad. Miało to na celu 

(jak ustalono w toku ewaluacji ex-ante) uwrażliwianie beneficjentów PO PT na wspomniane 

zasady. Nie znalazły one natomiast odzwierciedlenia w diagnozie z powodu braku 

odpowiednich danych. W pracach nad przygotowaniem Programu (zarówno jako członkowie 

grupy roboczej ds. wsparcia przygotowania PO PT, jak i w konsultacjach społecznych) brali 

udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, mających w swoich celach statutowych 

m.in. kwestie równości szans. 

Koordynacja działań. Dokumenty takie jak Agenda, Wytyczne, Poradniki są znane, jednak 

specyfika PO PT powoduje, że są umiarkowanie użyteczne. Przedstawiciele PO PT nie biorą 

aktywnego udziału w pracach grup roboczych. Obie zasady są w PO PT traktowana jako 

wymóg ważny, ale raczej formalny i nie angażujący szczególnie zespołu. 

Ocena i wybór projektów. Podstawowym instrumentem wdrażania obu zasad są kryteria 

wyboru projektów. W PO PT zapisano: „Instytucja Zarządzająca przeprowadzająca procedurę 

naboru projektów i operacji do realizacji zagwarantuje, że w ramach wszystkich działań 

wybierane będą jedynie te projekty, które mają co najmniej neutralny wpływ na realizację 

powyższych polityk.” 

Projekty w ramach PO PT wyłaniane są wyłączne w trybie pozakonkursowym i składane 

mogą być wyłącznie przez instytucje wskazane w SzOOP PO PT. Są to głównie instytucje 

rządowe (ministerstwa, urzędy centralne, urzędy wojewódzkie itp.) lub ściśle z nimi 

współpracujące instytucje otoczenia Umowy Partnerstwa, w których obie zasady funkcjonują 

jako obligatoryjne z racji odpowiednich regulacji prawnych. 

W procedurze aplikacyjnej wnioskodawcy muszą wykazać i uzasadnić przynajmniej neutralny 

wpływ projektu na zasadę równości szans KiM. W przypadku wpływu neutralnego wymagana 

jest deklaracja niedopuszczenia do zaistnienia sytuacji, w której mogłoby dojść do naruszenia 

równości. W odniesieniu do zasady równości szans i niedyskryminacji wnioskodawcy są 

zobowiązani wykazać i uzasadnić pozytywny wpływ. 

Oceny spełniania kryteriów odnoszących się do zasad mają charakter zero-jedynkowy, a w 

kartach wymagane jest uzasadnienie oceny negatywnej. Zamknięty od lat katalog 

beneficjentów i intensywne działania wspierające ze strony IZ powodują, że w zasadzie nie 

zdarzają się niedoskonałości w opisach podejścia do realizacji zasad. 

Informacja i promocja. Kwestię informacji i promocji można oceniać na dwóch poziomach. 

Pierwszy odnosi się do wewnątrz – do beneficjentów PO PT. W tym przypadku ocena jest 

bardzo wysoka. Instytucja Zarządzająca podejmuje działania mające na celu właściwe 

przygotowanie wniosków o dofinansowanie – przygotowano szczegółowe wskazówki dot. 
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wypełniania wniosku, spotkanie oraz prezentację na temat stosowania zasad równościowych 

na etapie aplikowania oraz dodatkowy materiał informacyjny po zmianach w tym zakresie, 

jakie zaszły w 2018 roku. 

Drugi odnosi się do finansowanych w ramach PO PT horyzontalnych projektów dotyczących 

upowszechniania wiedzy o funduszach (PIFE i działania z obszaru informacji i promocji, w 

tym strona funduszeeuropejskie.gov.pl). Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl trudno 

znaleźć informacje na temat zasady równości szans KiM, w kampaniach dotyczących 

funduszy zasada jest już niezauważalna (we wniosku o dofinansowanie aktualnie 

realizowanego projektu kampanijnego wskazano na jego neutralny wpływ na zasadę 

równości KiM), w wykazie spotkań informacyjnych nie można wyszukać spotkań dotyczących 

ocenianej zasady. Jest ona natomiast obecna razem z zasadą równości szans i 

niedyskryminacji w działaniach PIFE. Odmiennie sytuacja wygląda, jeśli chodzi o zasadę 

równości szans i niedyskryminacji: na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl jest zakładka 

Fundusze Europejskie bez barier z bogatym zestawem porad dla beneficjentów i dla 

uczestników projektów. Trudniej jest znaleźć szkolenie dla beneficjentów dotyczące 

stosowania zasady niedyskryminacji (brak odpowiedniego filtru), jednak tematyka ta jest 

uwzględniana w działaniach PIFE. 

Monitoring, kontrola i ewaluacja. Obie zasady są uwzględniane w ramach monitoringu i 

kontroli na zasadzie weryfikacji deklaracji zawartych we wniosku o dofinansowanie i wniosku 

o płatność. Instytucja Zarządzająca planowała przeprowadzenie ewaluacji dotyczącej 

stosowania zasad horyzontalnych, wstępne prace nad jej przygotowaniem zostały przerwane 

informacją o realizacji badania centralnego. 

W treści Programu zadeklarowano podjęcie działań mających na celu zróżnicowanie składu 

Komitetu Monitorującego ze względu na płeć. W składzie KM są 34 kobiety i 24 mężczyzn. Są 

w nim przedstawiciele organizacji, których cele obejmują m.in. kwestie równości szans. 

Obciążenia administracyjne. Jak twierdzą przedstawiciele PO PT, spełnianie obu zasad 

horyzontalnych nie powoduje dodatkowych obciążeń administracyjnych. 

Ocena efektów wdrażania. W ramach PO PT nie występują instrumenty ukierunkowane 

bezpośrednio na zwiększanie równości szans KiM czy równości szans i niedyskryminacji. Są 

jednak realizowane działania, mające na celu utrwalenie wiedzy nt. stosowania zasad: 

szkolenia horyzontalne dla instytucji wdrażających politykę spójności z tematyki równości 

szans szkolenia horyzontalne z tej tematyki dla wnioskodawców i projektodawców w ramach 

PIFE. Są one realizowane w ramach szerszych projektów finansowanych z PO PT, nie 

stanowią więc specyficznego odrębnego instrumentu. Nie ma informacji na temat skali 

działań w odniesieniu do ocenianych zasad. 

PO PT finansuje projekt realizowany przez Departament Promocji Funduszy Europejskich 

MFiPR, w ramach którego promowany jest pogram Dostępność+ oraz działania Funduszy 

Europejskich na rzecz niwelowania barier dla OzN. Ponadto były realizowane usługi doradcze 
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i szkoleniowe w celu wsparcia instytucji i beneficjentów w zakresie stosowania zasady 

dostępności dla OzN. 

Podsumowanie. W ramach PO PT są realizowane minimalne europejskie i krajowe wymogi 

odnoszące się do wdrażania zasad równości szans KiM oraz równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN. Wyjątkiem (w stosunku do wymogów Agendy) 

jest brak Koordynatora/ów ds. równości szans. 

Rekomendacje7. Spełnienie wymogów Agendy w PO PT wymaga powołania 

Koordynatora/ów ds. równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji. 

Ponieważ obie zasady nadal wymagają intensywnych działań informacyjnych niezbędne jest 

silniejsze włączenie się PO PT (a ściślej Departamentu Promocji Funduszy Europejskich, 

jednego z kluczowych beneficjentów PO PT) w te działania. Dotyczy to nie tylko dodania na 

stronie funduszeeuropejskie.gov.pl praktycznych wskazówek z zakresu zasady równości 

szans KiM, ale także wsparcia pozostałych PO w uzupełnianiu ich stron www. Warto 

rozważyć także uruchomienie projektu doradczo-szkoleniowego dotyczącego obu zasad, a 

skierowanego do pracowników instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie 

programów operacyjnych. 

  

                                                      

7 Więcej szczegółów, zwłaszcza sposób wdrożenia, można znaleźć w raporcie głównym z badania. 
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2. Programy regionalne 

2.1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 

Programowanie. W Programie wskazano, że zasada równości szans KiM, jak i zasada 

równości szans i niedyskryminacji, stosowana będzie na wszystkich etapach realizacji RPO. 

Szczególną rolę przewidziano dla kryteriów wyboru projektów, które sprzyjać mają 

popularyzacji i powszechnemu stosowaniu zasad. 

Wskazano, że zasada równości szans KiM będzie miała szczególne znaczenie w osi 

priorytetowej Rynek pracy. Jako specyficzne działania realizujące zasadę równości szans KiM 

wskazano działania w priorytecie inwestycyjnym Zapewnianie dostępu do zatrudnienia oraz 

Godzenie życia zawodowego i prywatnego. Wskazano także działania w największym stopniu 

promujące równość szans i ograniczające dyskryminację – są one realizowane przede 

wszystkim w ramach osi priorytetowych Włączenie społeczne, Rynek pracy, Edukacja, 

Infrastruktura spójności społecznej oraz Infrastruktura edukacyjna. 

Program zawiera jedynie bardzo syntetyczną, bardzo ogólną diagnozę problemów – jej pełna 

prezentacja zawarta jest w dokumencie Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów 

obszarów/sektorów objętych programem, przyjętych przez Zarząd Województwa wraz z 

Programem. Dane z uwzględnieniem podziału na płeć zamieszczono w części dotyczącej 

aktywizacji zawodowej i kształcenia ustawicznego. Dane dotyczące grup dyskryminowanych 

zamieszczono w części dotyczącej włączenia społecznego, a spośród cech o których mowa w 

zasadzie równości szans i niedyskryminacji wymieniono tam wyłącznie niepełnosprawność i 

wiek. O problemach osób z niepełnosprawnościami mowa jest także w kontekście 

aktywizacji zawodowej i dostępu do edukacji. 

Koordynacja działań. Opracowywanie dokumentów takich jak Agenda, Wytyczne, Poradniki 

czy prowadzenie innych horyzontalnych działań koordynacyjnych, takich jak Grupy robocze, 

szkolenia horyzontalne i doradztwo jest oceniane pozytywnie, zarówno przez przedstawicieli 

instytucji RPO WD jak i beneficjentów. Na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie 

63% beneficjentów korzystało z Wytycznych i zdecydowana większość z nich oceniła je jako 

przydatne (wykresy poniżej). 
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Wykres 14. Na ile wspomniane Wytyczne były dla Państwa przydatne do wypracowania sposobu 

uwzględnienia zasady równości szans kobiet i mężczyzn (po lewej) i zasady równości szans i niedyskryminacji 

(po prawej) w ramach Państwa projektu? – RPO WD 

 

Źródło: CAWI z beneficjentami RPO WD, n=215 

Ocena i wybór projektów. System wyboru projektów uwzględnia zasadę równości szans KiM 

i zasadę równości szans i niedyskryminacji. Widoczne jest to w kryteriach wyboru projektów, 

w zapisach dokumentacji konkursowych, w treści działań informacyjno-promocyjnych i w 

kartach oceny. Kwestie równości szans KiM zdecydowanie silniej są akcentowane w ramach 

EFS. 

W ramach EFRR wnioskodawcy są zobowiązani opisać wpływ projektu na promowanie 

równości szans KiM – neutralny lub pozytywny. Wykazanie pozytywnego wpływu jest 

premiowane, co sprawia, że wnioskodawcy dbają, by udowodnić taki wpływ. Spełnienie 

kryterium niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność) 

także wymaga adekwatnego do zakresu projektu uzasadnienia i jest obligatoryjne, przy czym 

wykazanie pozytywnego wpływu także jest premiowane. Z opisów wynika, że wnioskodawcy 

słabo rozróżniają obie zasady i w obu częściach wniosku piszą zarówno o równości szans KiM 

oraz o pozostałych aspektach równości. Niestety nie korygują tego osoby oceniające wnioski 

o dofinansowanie. W ramach EFS kryteria zgodności z obiema zasadami mają charakter 

horyzontalny – ich spełnienie jest warunkiem dofinansowania projektu. 

Informacja i promocja. Informacje dotyczące zasad przekazywane są na spotkaniach 

informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców. Na stronie www programu jest osobna 

zakładka Poznaj Fundusze Europejskie bez barier. Można tam znaleźć wiele cennych i 

ciekawych informacji na temat przygotowania i realizacji projektu zgodnego z zasadami 

dostępności. Nie ma natomiast informacji o wszystkich pozostałych aspektach zasady 

równości szans i niedyskryminacji. Widoczna jest koncentracja na kwestii dostępności. Nie 

ma także żadnych informacji objaśniających zasadę równości szans KiM. 

Zaledwie nieco ponad 1/10 ogółu beneficjentów uczestniczyła w szkoleniach dotyczących 

zasad. Ofertę szkolenia otrzymało, ale z niej nie skorzystało 15% ogółu – pozostałym blisko ¾ 

ogółu beneficjentów nie zaoferowano możliwości udziału w takim szkoleniu (wykres 
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poniżej). To pokazuje, że istnieje możliwość i potrzeba zwiększenia skali tego typu działań 

informacyjnych i lepszego docierania do odbiorców. 

Wykres 15. Korzystanie przez beneficjentów ze szkoleń dotyczących zasad horyzontalnych 

 

Źródło: CAWI z beneficjentami RPO WD, N=215 

Monitoring, kontrola i ewaluacja. W ramach monitoringu i kontroli także uwzględniane są 

obie zasady – w formie weryfikacji deklaracji zawartych we wniosku o dofinansowanie i 

wniosku o płatność. Wskaźniki ujmowane są w podziale na płeć tam, gdzie ma to 

uzasadnienie. 

W 2020 roku przeprowadzono ewaluację dotyczącą wdrażania polityk horyzontalnych w 

ramach RPO WD (podobne badania zrealizowano jeszcze tylko w czterech innych regionach). 

W skład Komitetu Monitorującego wchodzi 81 osób (członkowie i ich zastępcy), z czego tylko 

29 osób to kobiety (wśród 41 członków KM tylko 9 to kobiety). W składzie jest 

przedstawicielka organizacji pozarządowej działającej na rzecz równouprawnienia kobiet i 

przedstawicielka organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia 

społecznego, równości szans i niedyskryminacji reprezentująca organizację działającą na 

rzecz niepełnosprawnych. 

Obciążenia administracyjne. Zarówno przedstawiciele systemu wdrażania RPO WD, jak 

beneficjenci uważają, że spełnianie obu zasad horyzontalnych nie wiąże się z dodatkowymi 

obciążeniami administracyjnymi. 

Ocena efektów wdrażania. Przedstawiciele instytucji RPO WD wyrażają opinię, że kolejny 

okres konsekwentnego wdrażania zasady równości szans KiM sprawił, że jest ona już 

powszechnie znana i stosowana przez beneficjentów niejako naturalnie. Natomiast uwagi 

wymaga zasada równości szans i niedyskryminacji, która jest coraz lepiej znana, ale wciąż 

niewystarczająco rozumiana, również przez przedstawicieli instytucji. Wskazuje się na bardzo 

duże znaczenie wprowadzenia standardów dostępności dla poprawy świadomości 

beneficjentów. Uważa się także, że popularyzacja zasad poprzez projekty zaczyna znajdować 

coraz większe odzwierciedlenie w świadomości społecznej co do znaczenia ich istoty. Pojawia 

się jednak też przekonanie, że konieczne są bardziej precyzyjne działania świadomościowe, 

wskazujące na korzyści ze stosowania określonych zasad w określonych sytuacjach (np. 
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typach projektów) i odpowiednio premiujące proponowane przez beneficjentów działania w 

miejsce bezwzględnego oczekiwania wskazania przez wszystkich przynajmniej neutralnego 

wpływu. 

Projekty realizowane w ramach działań wspierających bezpośrednio zasadę równości szans 

KiM osiągając założone cele - utworzone miejsca edukacji przedszkolnej (EFRR) i miejsca 

opieki nad dziećmi do lat 3 (EFS) - niewątpliwie mają wpływ na zapewnienie równości szans 

kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Jeśli chodzi o zasadę równości szans i niedyskryminacji to 

szczególne znaczenie mają tu działania z zakresu rozwoju infrastruktury społecznej, ale też – 

choć tylko w odniesieniu do OzN - za skuteczne i trwałe można uznać wsparcie z obszaru e-

usług i z zakresu dziedzictwa kulturowego (EFRR) oraz działania z zakresu usług asystenckich i 

opiekuńczych (EFS). 

Zwraca uwagę, że zasada równości szans i niedyskryminacji jest sprowadzana do 

zapewnienia dostępności osobom z niepełnosprawnościami. Dlatego tym bardziej warto 

wskazać na projekt wyróżniony przez przedstawicieli instytucji RPO WD jako dobra praktyka 

dla tej zasady: 

Fundacja Bente Kahan realizuje projekt Rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń 

Synagogi pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń 

we Wrocławiu w kompleksie Włodkowica 5-7-9. Ważnym aspektem projektu jest 

promowanie tolerancji w stosunku od osób innych kultur i światopoglądów. W ramach 

oferty edukacyjnej są poruszane tematy związane ze skutkami nietolerancji, na przykładzie 

losów wrocławskiej społeczności żydowskiej oraz historią przesiedleń ludności na tereny 

Dolnego Śląska w latach 1945-1950. 

Podsumowanie. W ramach RPO WD są spełnione europejskie i krajowe wymogi odnoszące 

się do wdrażania zasad równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla OzN. Jedynym wyjątkiem (w stosunku do wymogów Agendy) jest brak 

Koordynatora/ów ds. równości szans. O znaczeniu zasad świadczy przeprowadzenie 

odrębnej ewaluacji poświęconej zasadom horyzontalnym. 

Rekomendacje8. Spełnienie wymogów Agendy w RPO WD wymaga powołania 

Koordynatora/ów ds. równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji. Ponadto 

konieczna jest intensyfikacja działań szkoleniowo-doradczych dla wnioskodawców z zakresu 

wdrażania zasad, a także działań informacyjnych (zakładka na stronie www programu dla 

zasady równości szans KiM oraz o wszystkich aspektach zasady równości szans i 

niedyskryminacji). Należy szerzej i jeszcze bardziej przystępnie objaśniać zasadę równości 

szans i niedyskryminacji, pokazując (i wymagając) wszelkie możliwości jej zastosowania. 

Potrzebne jest także podniesienie jakości pracy ekspertów oceniających projekty tak, by 

trafniej mogli oceniać deklarowane przez wnioskodawców rozwiązania. 

                                                      

8 Więcej szczegółów, zwłaszcza sposób wdrożenia, można znaleźć w raporcie głównym z badania. 
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2.2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Programowanie. W ramach RPO WK-P zostało zastosowane tzw. podwójne podejście (dual 

approach). Jako sposób praktycznej realizacji zasady równości szans KiM można wskazać 

działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Jest ono nastawione na zwiększenie 

zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 oraz zwiększenie 

dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3. Również działania 

podejmowane w ramach osi 10 w zakresie edukacji przedszkolnej mają przyczyniać się do 

upowszechnienia wychowania przedszkolnego, a także podniesienia jego jakości, co z kolei 

ma mieć bezpośrednie przełożenie na poprawę sytuacji kobiet na rynku pracy. 

Jako elementy interwencji realizujące zasadę równości szans i niedyskryminacji można 

wskazać inne niż ww. działania w ramach osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, m.in. 

8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych 

urzędów pracy oraz 8.2. Wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Oba są nastawione 

m.in. na wydłużenie aktywności zawodowej osób zagrożonych trwałym wykluczeniem z 

rynku pracy. Program podkreśla również, że obie zasady stosowane są jako zasady 

horyzontalne na wszystkich etapach jego realizacji.  

Kwestie dotyczące równości szans kobiet i mężczyzn są syntetycznie opisane w diagnozie. 

Kobiety zostały wskazane jako grupa znajdująca się w trudnej sytuacji na rynku pracy, co 

wynikać ma m.in. z trudności w łączeniu pracy zawodowej z obowiązkami opiekuńczymi oraz 

brakiem rozwiązań w zakresie dostępności zorganizowanych form opieki nad dziećmi do lat 

3. W programie przewidziano również działania włączające, skierowane do osób z grup 

defaworyzowanych, np. osób z niepełnosprawnościami. Część interwencji w ramach osi od 6 

do 11 bezpośrednio realizuje cel jakim jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i 

poprawa dostępności do usług społecznych, zdrowotnych czy kształcenia oraz usług rynku 

pracy. 

Koordynacja działań. Ocena horyzontalnych działań koordynacyjnych (pracy Grup roboczych, 

szkoleń horyzontalnych i doradztwa, opracowanych dokumentów w postaci Agendy, 

Wytycznych i Poradników) jest w opinii przedstawicieli instytucji zaangażowanych w 

realizację RPO pozytywna. Pomimo obszerności (zwłaszcza Poradnika) pozytywnie oceniono 

ich przejrzystość i klarowność oraz praktyczną użyteczność. Badanie wykazało również, że 

83% beneficjentów korzystało z Wytycznych na etapie przygotowania wniosku o 

dofinansowanie i zdecydowana większość z nich oceniła je jako przydatne do wypracowania 

sposobu uwzględnienia obu zasad na etapie przygotowania i realizacji projektu (wykresy 

poniżej). 
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Wykres 16. Na ile wspomniane Wytyczne były dla Państwa przydatne do wypracowania sposobu 

uwzględnienia zasady równości szans kobiet i mężczyzn (po lewej) i zasady równości szans i niedyskryminacji 

(po prawej) w ramach Państwa projektu? – RPO WK-P 

 

Źródło: CAWI z beneficjentami RPO WK-P, n=132 

W województwie kujawsko-pomorskim rolę koordynacyjne pełnią trzy osoby, które 

odpowiadają za różne etapy wdrażania RPO. Osoby te mają doświadczenie zawodowe 

związane zarówno z wdrażaniem EFS, jak i EFRR.  

Ocena i wybór projektów. Na etapie wyboru projektów zastosowano kryterium związane ze 

zgodnością projektu z zasadą równości szans KiM oraz zasadą równości szans i kwestią 

równości płci (niekiedy wcześniej przyjmowało ono formę ogólnego kryterium zgodności z 

zasadami horyzontalnymi, następnie obie zasady zostały uwzględnione jako osobne 

kryteria). W ramach tego kryterium ocenie podlega zgodność projektu z ww. zasadami, przy 

czym jest to ocena zerojedynkowa więc przyjęte kryteria nie różnicują pod tym względem 

projektów. Można powiedzieć, że system wyboru skupia się na wyborze projektów lepszych 

ale w szerokim ujęciu. Analizowane zasady są elementem uzupełniającym przy czym 

dominujące znaczenie mają pozostałe aspekty projektu. 

Informacja i promocja. Działania szkoleniowe na poziomie instytucji opierały się głównie na 

wsparciu oferowanym przez Ministerstwo na początku perspektywy. Zostało ono oceniono 

bardzo pozytywnie przez IZ pod kątem przydatności i nastawienia na aspekty praktyczne. W 

ramach doradztwa zostały przeprowadzone również szkolenia dla pracowników oceniających 

projekty, jak również pracowników zajmujących się kontrolą projektów. W trakcie tych 

szkoleń zostały przeprowadzone przykładowe audyty dostępności projektów realizowanych 

zarówno ze środków EFRR, jak i EFS. Szkolenia te miały na celu pokazanie w praktyce w jaki 

sposób należy zwracać uwagę na zapisy poszczególnych dokumentów, w tym zastosowanie 

Standardów dostępności.  

Były również organizowane osobne szkolenia dla beneficjentów, jednak spotykały się z tak 

małym zainteresowaniem ze strony grupy docelowej, że zagadnienia równościowe zostały 

„wplecione” w szkolenia dotyczące poszczególnych naborów. 
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Z danych zgromadzonych w ramach badania wynika, że nadal jest możliwość intensyfikacji i 

promocji działań szkoleniowych w zakresie analizowanych zasad – tylko ok. 23% 

beneficjentów uczestniczyło w tego typu szkoleniach (dot. obu zasad), a spośród 

nieuczestniczących oferowano szkolenia dotyczące równości szans KiM tylko 15%, a 

szkolenia dotyczące równości szans i niedyskryminacji– 14% (wykresy poniżej). 

Wykres 17. Korzystanie przez beneficjentów ze szkoleń dotyczących zasad horyzontalnych 

 

Źródło: CAWI z beneficjentami RPO WK-P (n=124) 

Dokumentacja konkursowa w ramach RPO (tj. regulaminy konkursów oraz instrukcje 

wypełniania WoD) zawiera opis realizacji zasad horyzontalnych. Dokumenty te zawierają 

informacje, w szczególności w ramach działań finansowanych ze środków EFRR, w jaki 

sposób należy analizować produkty projektu, aby były one dostępne. Pytania pomocnicze, w 

tym wskazane źródła danych, są ułatwieniem dla wnioskodawców. IZ RPO rekomenduje 

również prowadzenie przez wnioskodawców konsultacji z przedstawicielami osób z 

niepełnosprawnościami w celu zweryfikowania dostępności infrastruktury/ budynku. 

Monitoring, kontrola i ewaluacja. Monitoring i kontrola wdrażania zasad nie odbiegały od 

rozwiązań stosowanych we wdrażaniu polityki spójności w Polsce i opierały się na 

sprawdzaniu deklaracji beneficjentów zawartych w WoD i WoP. 

W odniesieniu do ewaluacji, w RPO zadeklarowano zlecenie badania w zakresie efektywności 

wdrażania zasady równości szans i niedyskryminacji, które nie zostało zrealizowane ze 

względu na przeniesienie na poziom krajowy. Kwestie związane z wdrażaniem zasad 

horyzontalnych są natomiast elementem badań tematycznych, przy czym stopień 

szczegółowości i przydatności tych podrozdziałów jest zróżnicowany. W ewaluacjach 

opisywane są natomiast przykłady wypełniania zasady równości szans i niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Ciekawą praktyką było szkolenie dla 

członków Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020 pt. Stosowanie zasady 

dostępności w ewaluacji. Dzięki któremu pracownicy komórki ewaluacji (jako członkowie GSE 
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RPO WK-P) zostali przeszkoleni pod kątem właściwego przygotowania produktów badania, tj. 

m.in. na jakie aspekty zwracać uwagę i jak egzekwować to od wykonawcy. Tym samym UM 

dba o to, by produkty będące efektem badań były dostępne dla osób z 

niepełnosprawnościami.  

W odniesieniu do działalności Komitetu Monitorującego, to z jego podstawowego składu 

obejmującego 54 osoby 41 to mężczyźni9. Wśród grup roboczych nie ma osobnej 

poświęconej kwestiom równości szans kobiet i mężczyzn, pomimo iż inna zasada 

horyzontalna znalazła swoje odzwierciedlenie w składzie grup działających w ramach KM 

(Grupa robocza ds. zrównoważonego rozwoju). W składzie KM są przedstawiciele organizacji 

pozarządowych, zapewniono reprezentację Przedstawiciela Pełnomocnika Rządu ds. Osób 

Niepełnosprawnych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz promowania 

włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji 

(przedstawiciele Oddziału Regionalnego Polskiego Czerwonego Krzyża Włocławek).. 

Obciążenia administracyjne. Podobnie jak w przypadku innych programów wdrażanych w 

ramach polityki spójności 2014-2020 zarówno przedstawiciele systemu RPO WK-P, jak i 

beneficjenci uznali, że obciążenia administracyjne związane z uwzględnianiem zasad 

horyzontalnych w Programie były niewielkie i adekwatne w stosunku do osiągniętych 

efektów. 

Ocena efektów wdrażania. Wyniki badania wśród beneficjentów wskazują, że 14% 

beneficjentów zadeklarowało osiągnięcie efektów w zakresie poprawy sytuacji w obszarze 

równości szans KiM i tylko 3% – w obszarze równości szans i niedyskryminacji. Wartości 

osiągane w analizowanym RPO mogą świadczyć o niewielkiej świadomości odnośnie 

wdrażania analizowanych zasad. Znalazło to potwierdzenie w wypowiedziach przedstawicieli 

IZ, zgodnie z którymi beneficjenci traktują zasady raczej jako element do odhaczenia, często 

nie do końca rozumiejąc co się kryje za poszczególnymi pojęciami. Rozwiązaniem tej sytuacji 

powinno być edukowanie beneficjentów w zakresie podstawowych pojęć związanych z 

zasadami oraz np. diagnozowania potrzeb grup doświadczających nierówności i 

dyskryminacji. To czego nie można odmówić obecnej perspektywie to wzrost świadomości 

odnośnie znaczenia zasady równości szans KiM oraz zasady równości szans i niedyskryminacji 

w ramach instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO.  

Podsumowanie. Program realizuje wymogi europejskie związane z wdrażaniem zasad 

równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN. 

Spełnia większość wymogów krajowych w tym zakresie. Nie wyróżnia się natomiast w 

podejściu do analizowanych zasad na tle innych programów regionalnych i krajowych. 

Rekomendacje10. Należy prowadzić działania szkoleniowo-doradcze, zarówno wśród 

wnioskodawców, jak i beneficjentów oraz przedstawicieli instytucji realizujących program, 

                                                      

9 W przypadku zastępców członków KM udział mężczyzn wynosi 34, na 53 zastępców.  

10 Więcej szczegółów, zwłaszcza sposób wdrożenia, można znaleźć w raporcie głównym z badania. 
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dotyczące obu zasad równościowych. Powinny być realizowane w sposób przystępny i z 

wykorzystaniem praktycznych przykładów ich stosowania, bo ten aspekt praktyczny był w 

obecnej perspektywie bardzo ceniony. Zalecana jest kontynuacja działań związanych z 

upowszechnianiem standardów, głównie kojarzonych z funduszami UE, również w innych 

obszarach funkcjonowania UM. Warto rozważyć realizację szkoleń dla innych jst, w zakresie 

upowszechniania zasad równościowych. Działania promujące zasady mogłyby również stać 

się przedmiotem współpracy ze szkołami. Sugeruje się również uzupełnić obowiązujący 

system dokumentów o kolejne przykłady stosowania zasady, jak również udostępniać 

przypadki regionalnych dobrych praktyk, na przykład poprzez rozbudowanie zakładki 

„Fundusze Europejskie bez barier” w serwisie poświęconym RPO. 
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2.3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 

Programowanie. W ramach RPO WL zastosowano podwójne podejście (dual approach). W 

ramach interwencji EFS, zasada równości szans płci wspierano w sposób horyzontalny, a 

dodatkowo przewidziano specyficzne działania w ramach PI 8iv. Dzięki tak zaplanowanej 

interwencji spodziewano się zwiększenia aktywności zawodowej poprzez działania na rzecz 

równouprawnienia płci oraz godzenia życia zawodowego i prywatnego kobiet i mężczyzn. 

Ww. działania miały upowszechnić usługi w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 oraz 

osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w regionie. Efektem 

końcowym miało być zwiększenie szans na wyrównanie dostępu do zatrudnienia w regionie.. 

Analiza diagnozy społeczno – gospodarczej, którą zawiera RPO WL wykazała, że uwzględnia 

ona przede wszystkim trendy demograficzne oraz analizę sytuacji osób z 

niepełnosprawnościami. I to właśnie osoby z niepełnosprawnościami są wskazane jako 

główna grupa zagrożona dyskryminacją, w szczególności w kontekście dostępu do rynku 

pracy. Drugą taką grupą, z racji obserwowanych trendów demograficznych są osoby starsze.  

Koordynacja działań. W województwie lubelskim zagadnienia związane z analizowanymi 

zasadami są rozdzielone pomiędzy kilka osób: 3 koordynatorów w ramach UM oraz 2 w 

ramach IP. Dla lepszej wymiany doświadczeń pomiędzy ww. osobami warto rozważyć 

powołanie mini-zespołu na poziomie Urzędu. Badanie wykazało natomiast, że tylko 55% 

beneficjentów korzystało z Wytycznych na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie, 

co w skali pozostałych programów regionalnych jest wynikiem dość niskim. Ponieważ dobrze 

wypada ocena ich przydatności (wykresy poniżej), warto pokusić się o lepsze 

upowszechnienie  tego dokumentu (lub jego następcy) wśród obecnych i przyszłych 

beneficjentów.  

Wykres 18. Na ile wspomniane Wytyczne były dla Państwa przydatne do wypracowania sposobu 

uwzględnienia zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji w 

ramach Państwa projektu? – RPO WL 

  

Źródło: CAWI z beneficjentami RPO WL, n=132 
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Ocena i wybór projektów. Na etapie wyboru projektów kwestia równości płci została 

uwzględniana w formie kryterium badającego zgodność projektu z zasadą równości szans 

kobiet i mężczyzn. Punktem wyjścia jest zachowanie standardu minimum. Kryterium podlega 

ocenie zerojedynkowej, więc nie różnicuje projektów pod względem realizacji zasady – jego 

spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania, przy czym Wnioskodawca ma 

możliwość uzupełnienia/ poprawy projektu w zakresie spełniania kryterium określonym w 

informacji o naborze. Kwestia równości szans i niedyskryminacji została zaadresowana przez 

kryterium badające pozytywny wpływ projektu na realizację zasady dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zgodności z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi, 

w tym zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym ze względu na: rasę, pochodzenie 

etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, wiek lub orientację seksualną. 

Wcześniej te 2 kryteria funkcjonowały w ramach jednego wspólnego kryterium 

odwołującego się do „pozostałych polityk i zasad wspólnotowych”, jednak na prośbę 

Ministerstwa Rozwoju oraz Komisji Europejskiej w 2016 r. dokonano w tym zakresie 

podziału, wyodrębniając jako osobne kryterium dotyczące OzN. W przypadku niektórych 

działań współfinasowanych z EFRR w ramach fakultatywnego kryterium trafności 

merytorycznej „Oddziaływanie na ochronę środowiska i inne polityki horyzontalne” 

premiowane były konkretne działania podjęte w projekcie z EFRR na rzecz realizacji zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji. Ogólnie 

system wyboru skupia się na wyborze projektów lepszych, ale w szerokim ujęciu. Obie 

zasady są elementem uzupełniającym przy czym dominujące znaczenie mają pozostałe 

aspekty projektu. Znajduje to potwierdzenie w badaniu ewaluacyjnym „Ocena kryteriów i 

systemu wyboru projektów RPO WL 2014-2020”, które wskazuje kryterium dotyczące 

równości szans kobiet i mężczyzn jako niemające istotnego wpływu na wybór projektów do 

dofinansowania11. 

Informacja i promocja. Zgodnie z opinią IZ szczególnie zasada równości szans kobiet i 

mężczyzn jest zakorzeniona w ich świadomości, a do tego doświadczeni beneficjenci potrafią 

ją na etapie wniosku o dofinansowanie rozpisać tak, że nie mają problemów z tego tytułu 

aby otrzymać dofinansowanie. Przestrzeganie obu zasad na etapie wnioskowania jest raczej 

elementem, który należy spełnić, ze względu na obligatoryjność kryterium.  

Dla beneficjentów nie organizowano osobnych szkoleń w zakresie równości szans i 

niedyskryminacji. Sytuacja w przypadku obu zasad była podoba – zagadnienia te cieszyły się 

na tyle niewielkim zainteresowaniem beneficjentów, że zrezygnowano z ich wyodrębniania 

ma rzecz włączenia tych zagadnień w szkolenia organizowane pod konkretny nabór, na 

którym omawia się kryteria. Działania informacyjne realizowane przez UM nie miały więc 

istotnego wpływu na postrzeganie zasad przez beneficjentów. Podobnie jak w wielu innych 

badanych programach istnieje natomiast możliwość intensyfikacji i promocji działań 

szkoleniowych w tym zakresie – tylko 15% beneficjentów deklarowało uczestnictwo w 

                                                      

11 Ocena kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WL 2014-2020 
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szkoleniach dot. obu zasad, a spośród nieuczestniczących oferowano szkolenia tylko 10% 

respondentów (wykresy poniżej). 

Wykres 19. Czy oferowane były Pani/Panu szkolenia z zakresu równości szans KiM? – RPO WL 

 

Źródło: CAWI z beneficjentami RPO WL, n=132 

Natomiast instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie zawierała informację o tym, w 

których miejscach we wniosku należy opisać kwestię dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami. W opisie wymogów formalnych i kryteriów wyboru projektów 

(załącznik 3 do regulaminu naboru) jest również opis, z którego wnioskodawca może 

dowiedzieć się na co należy zwrócić uwagę przygotowując wniosek oraz gdzie można uzyskać 

informacje dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie spełniającego 

przedmiotową zasadę. Również regulaminy wybranych konkursów zawierały informacje 

odnośnie spełniania przez wniosek zasady dostępności. 

Podobnie jak w innych programach aspekt szkoleniowy na poziomie instytucji głównie oparł 

się na wsparciu szkoleniowo-doradczym oferowanym przez Ministerstwo na początku 

perspektywy. Na późniejszych etapach wdrażania takich szkoleń dla pracowników już nie 

organizowano. 

Monitoring, kontrola i ewaluacja. Monitoring i kontrola wdrażania zasad nie odbiegały od 

rozwiązań stosowanych we wdrażaniu polityki spójności w Polsce i opierały się na 

sprawdzaniu deklaracji beneficjentów zawartych w WoD i WoP. 

W odniesieniu do ewaluacji, dla analizowanego programu brak jest osobnego badania 

dotyczącego realizacji zasad horyzontalnych na poziomie województwa. Również dane z 

ewaluacji poszczególnych obszarów realizacji RPO nie pozwalają ocenić poziomu realizacji 

obu zasad w trakcie obowiązywania programu. 

W odniesieniu do działalności Komitetu Monitorującego, to z jego podstawowego składu 

obejmującego 38 osób 25 to mężczyźni12. W składzie KM są przedstawiciele organizacji 

                                                      

12 W przypadku zastępców członków KM udział mężczyzn wynosi 15, na 37 zastępców.  
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pozarządowych, z czego jedna jest wskazana jako działająca na rzecz promowania włączenia 

społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji. Analiza aktywności 

członków na próbie protokołów z posiedzeń KM wykazała jednak, że ich aktywność nie 

dotyczyła zagadnień związanych z zasadami równościowymi.. 

Obciążenia administracyjne. Podobnie jak w przypadku innych programów wdrażanych w 

ramach polityki spójności 2014-2020 zarówno przedstawiciele systemu RPO WL, jak i 

beneficjenci uznali, że obciążenia administracyjne związane z uwzględnianiem obu badanych 

zasad w programie były niewielkie. 

Ocena efektów wdrażania. Wyniki badania wśród beneficjentów wskazują, że 17% 

beneficjentów zadeklarowało osiągnięcie efektów w zakresie poprawy sytuacji w obszarze 

równości szans KiM i tylko 4% – w obszarze równości szans i niedyskryminacji. Należy jednak 

pamiętać, że dane te nie w pełni obrazują efekty wdrażania Programu. 

Wprowadzenie standardów dostępności pozytywnie wpłynęło na realizację zasady. Można 

zauważyć tutaj istotną zmianę w tym zakresie w stosunku do poprzedniej perspektywy 

finansowej. 

Podsumowanie. Program realizuje wymogi europejskie związane z wdrażaniem zasad 

równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN. 

Spełnia większość wymogów krajowych w tym zakresie. Nie wyróżnia się natomiast w 

podejściu do analizowanych zasad na tle innych programów regionalnych i krajowych. 

Rekomendacje13. Należy prowadzić działania informacyjno-promocyjne dotyczące obu zasad 

równościowych w sposób przystępny i z wykorzystaniem praktycznych przykładów ich 

stosowania. Działania te powinny być skierowane do beneficjentów, ale również na pozom 

instytucji zaangażowanych w system. Kwestie równościowe, mimo większej świadomości ich 

znaczenia nadal traktowane są raczej jako mające znaczenie drugorzędne,   toteż pora nadać 

im większą rangę. Konieczność uwzględnienia wszystkich kryteriów dyskryminacyjnych 

będących składową polityk horyzontalnych. RPO WL skupia się w swoich zapisach w zasadzie 

wyłącznie na kwestiach związanych z płcią, wiekiem, czy niepełnosprawnością, w mniejszym 

stopniu biorąc pod uwagę inne kryteria. 

Proponuje się większą integrację osób odpowiedzialnych za koordynację na poziomie RPO. 

Być może na poziomie urzędu warto powołać Zespół, w ramach którego mogliby pracować 

koordynatorzy z UM, WUP i LAWP.  

                                                      

13 Więcej szczegółów, zwłaszcza sposób wdrożenia, można znaleźć w raporcie głównym z badania. 
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2.4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego 

Programowanie. W treści RPO WL uwzględniono obowiązek realizacji równości szans KiM 

oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN. Dokonano lakonicznej – 

podobnie jak miało to miejsce w pozostałych programach – diagnozy problemu w 

odniesieniu do grup szczególnie narażonych na dyskryminację. W przypadku RPO WL 

skupiono się przede wszystkim na sytuacji osób zagrożonych dyskryminacją ze względu na 

ubóstwo, bezrobocie, płeć, wiek oraz niepełnosprawność. W EFS uwzględniono podejście 

dual approach w ramach realizacji zasady równości szans KiM. Miało to odzwierciedlenie w 

Działaniu 6.4 dedykowanemu realizacji priorytetu inwestycyjnego 8iv. W ramach tego 

Działania wspierano tworzenie i rozwój żłobków i klubów dziecięcych oraz usługi świadczone 

przez dziennego opiekuna dla dzieci do lat 3. W przypadku zasady równości szans i 

niedyskryminacji nie było Działań stricte dedykowanych określonej grupie narażonej na 

dyskryminację. 

Jako dobrą praktykę w Programie można wskazać dołączenie do Regulaminu konkursu 

analizy tematycznej, która zawiera pogłębioną diagnozę z uwzględnieniem kryterium płci. Ta 

dobra praktyka zastosowana była w ramach konkursu Nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K03/21. 

Konkurs ten dotyczył wdrożenia programów zdrowotnych ukierunkowanych w szczególności 

na wykrywanie i zapobieganie chorobom układu krążenia, chorobom nowotworowym, 

chorobom i zaburzeniom psychicznym, chorobom układu kostno-stawowego i mięśniowego, 

chorobom układu oddechowego, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania 

profilaktyczne. Analiza tematyczna wskazywana jako dobra praktyka poświęcona była jednej 

z chorób wskazanych w Regulaminie konkursu. 

Koordynacja działań. Ocena działań koordynacyjnych (tj. opracowanych dokumentów w 

postaci Agendy, Wytycznych i Poradników, organizowanych szkoleń, prac Grup roboczych) w 

opinii beneficjentów oraz przedstawicielek/przedstawicieli instytucji RPO WL jest pozytywna. 

Aż 73% beneficjentów korzystało z Wytycznych w ramach przygotowywania WoD. 

Równocześnie zdecydowana większość z nich uznała te Wytyczne za pomocne. 

Wykres 20. Na ile wspomniane Wytyczne były dla Państwa przydatne do wypracowania sposobu 

uwzględnienia zasady równości szans kobiet i mężczyzn (po lewej) i zasady równości szans i niedyskryminacji 

(po prawej) w ramach Państwa projektu? – RPO WL 

   

 

Źródło: CAWI z beneficjentami RPO WL, n=61 
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W ramach działań koordynacyjnych w RPO WL powołane zostały osoby na stanowisku 

Koordynatorki/Koordynatora ds. równości szans KiM oraz Koordynatorki/Koordynatora ds. 

równości szans i niedyskryminacji.  

Ocena i wybór projektów. W RPO WL w ramach oceny i wyboru projektów uwzględniano 

realizację zasady równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla OzN. W regulaminach konkursowych zawarto informację o obowiązku 

realizacji tej zasady. W ramach EFS, zwłaszcza w obszarach osi priorytetowych związanych z 

rynkiem pracy, czasami stosowano kryteria premiujące, które wspierały realizację zasady 

równości szans KiM. Kryteria te w sposób bezpośredni odnosiły się do kobiet (np. możliwość 

uzyskania dodatkowych punktów miały projekty, w których co najmniej 80% uczestników 

projektu stanowiły kobiety, objęcie wsparciem kobiet samodzielnie wychowujących dziecko, 

objęcie wsparcie opiekunów osób z niepełnosprawnościami) lub pośrednio do mężczyzn (np. 

realizacja wsparcia projektowego również w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz 

w soboty). Stosowano również kryteria premiujące odnoszące się do innych przesłanek 

dyskryminacyjnych, tj. niepełnosprawności i wieku. W ramach EFRR nie stosowano kryteriów 

premiujących, które wspierały realizację zasady równości szans KiM. W odniesieniu do 

zasady równości szans i niedyskryminacji zwracano uwagę tutaj na obowiązek spełniania 

standardów projektowania uniwersalnego. Zapisy dotyczące realizacji założeń 

horyzontalnych ujmowane przez beneficjentów we WoD miały często charakter 

deklaratywny, sprowadzając się do dość ogólnych zapisów (np. zajęcie będą uwzględniały 

równość płci oraz dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, projekt będzie zarządzany 

równościowo). 

Informacja i promocja. W ramach Programu realizowano szkolenia horyzontalne 

adresowane do wnioskodawców/beneficjentów. Częściej oferowano tutaj szkolenia 

dotyczące zasady równości szans i niedyskryminacji, a zwłaszcza kwestii dostępności z 

uwzględnieniem potrzeb OzN. Zdecydowana większość beneficjentów nie brała jednak 

udziału w szkoleniach i ich beneficjentom nie oferowano. 

Wykres 21. Realizacja szkoleń poświęconych zasadzie równości szans KiM i równości szans i niedyskryminacji, 

w tym dostępności OzN – RPO WL 

 

Źródło: CAWI z beneficjentami RPO WL, n=84. 
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Na stronie www RPO uwzględniono zakładkę poświęconą realizacji założeń horyzontalnych. 

Zawarte na niej informacje i publikacje dotyczyły przede wszystkim zagadnień związanych z 

dostępnością i projektowaniem uniwersalnym. Na stronie RPO uwzględniono również 

zakładkę z dobrymi praktykami projektowymi. Brak tam propozycji projektów wspierających 

realizację zasady równości KiM, ale znaleźć można przykłady projektów wspierających 

realizację drugiej zasady horyzontalnej. 

Dobrą praktyką z ramach RPO WL jest realizacja projektu „Stworzenie strzelnicy świadczącej 

innowacyjne usługi, w tym dla osób z dysfunkcjami ruchowymi oraz osób niewidomych i 

słabo widzących”. Innowacyjność tego projektu polegała na dostosowaniu usług 

standardowych realizowanych przez strzelnicę do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi i 

osób niewidzących lub słabo widzących, a także na wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu 

oraz oprogramowania, które umożliwia poszerzenie funkcjonalności strzelnicy oraz 

pozyskanie nowych klientek/klientów. 

Monitoring, kontrola i ewaluacja. Monitoring i kontrola wdrażania zasad nie odbiegały od 

rozwiązań stosowanych we wdrażaniu polityki spójności w ramach pozostałych programów 

operacyjnych. W Sprawozdaniach za poszczególne lata uwzględniono bardzo ogólne 

informacje, nie umożliwiające pełnej weryfikacji realizacji zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w Programie. W ramach Programu nie przeprowadzono również osobnej, 

dedykowanej ewaluacji realizacji zasady równości szans KiM i zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności OzN. W ramach pracy KM starano się zapewnić 

zrównoważony udział kobiet i mężczyzn. Na 74 osoby zasiadające w Komitecie 

Monitorującym 29 stanowiły kobiety. Kobiety najliczniej były reprezentowane w grupie tzw. 

obserwatorów – 13 na 22 osoby14. W KM zasada równości szans KiM reprezentowana była 

przez jedną organizację – Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet „BABA” w Zielonej Górze. 

W ramach KM zabrakło regionalnej reprezentacji podmiotów działających na rzecz równości 

szans i niedyskryminacji. 

Obciążenia administracyjne. Podobnie jak w przypadku innych programów wdrażanych w 

ramach polityki spójności 2014-2020 zarówno przedstawicielki/przedstawiciele systemu RPO 

WL, jak i beneficjenci uznali, że obciążenie administracyjne związane z uwzględnianiem zasad 

horyzontalnych w Programie było niewielkie. 

Ocena efektów wdrażania. Jak wynika z badania 10% beneficjentów dostrzega efekty w 

wyniku realizacji zasady równości szans KiM i 2% - zasady równości szans i niedyskryminacji. 

W wyniki te są poniżej średniej dla wszystkich regionalnych programów operacyjnych i 

programów krajowych.  

                                                      

14 Link 

http://www.rpo.lubuskie.pl/
https://rpo.lubuskie.pl/chwalimy_sie
https://rpo.lubuskie.pl/documents/10184/0/sk%C5%82ad+KM+29.12.2020.pdf/290c9439-679e-40fb-8922-fa2fccef6c29
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Wykres 22. Działania podjęte przez beneficjentów w ramach projektów i ich efekty – RPO WL 

  

Źródło: CAWI z beneficjentami RPO WL, (po lewej) n=39, (po prawej) n=84. 

Powyższe wartości pokazują zarazem dość ograniczony wpływ zasad horyzontalnych na 

realizowane projekty, a zwłaszcza niwelowanie nierówności wynikających z przesłanek 

dyskryminacyjnych. Należy zatem krytycznie spojrzeć na to na ile realizowane projekty 

faktycznie spełniały założenia horyzontalne. Oznacza to zarazem konieczność podejmowania 

dalszych działań informacyjno-promocyjnych poświęconych zasadom horyzontalnym, a 

zwłaszcza im praktycznym aspektom. 

Podsumowanie. RPO WL uwzględniało wymogi europejskie związane z wdrażaniem zasad 

równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN. 

Spełniono większość wymogów krajowych w tym zakresie wynikających z Agendy. Wyniki 

badań otrzymane na poziomie regionu nie odbiegają zasadniczo od średniej wyników dla 

wszystkich regionalnych programów operacyjnych i programów krajowych. Wyjątek dotyczy 

zatrudniania osób z niepełnosprawnościami; aż 73% beneficjentów biorących udział w 

badaniu wskazało, że w ich instytucji zatrudnione są osoby z niepełnosprawnościami, 

podczas gdy średnia dla wszystkich programów wynosiła 49%. 

Rekomendacje. W celu pełnego spełniania wymogów wynikających z Agendy 

rekomendowane jest zlecenie wykonywania zadań Koordynatorek/Koordynatorów ds. 

równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji w ramach odrębnych stanowisk, a 

nie funkcji przypisanych pracownicom/pracownikom instytucji. Warto zadbać także o 

pełniejszą reprezentację w KM podmiotów działających w zakresie równości szans. 

Rekomendacja dotyczy realizacji zasady dual approach wykraczającej poza tworzenie 

placówek opieki nad małymi dziećmi do lat 3 oraz stosowania na większą skalę kryteriów 

premiujących, które zachęcałyby do realizacji założeń horyzontalnych przez beneficjentów. 

Warto także wprowadzić kryteria zachęcające wnioskodawców do realizacji założeń 

horyzontalnych w ramach projektów współfinansowanych z EFRR. W kolejnym okresie 

programowania należy na szerszą skalę podejmować działania informacyjno-promocyjne 

przedstawiające założenia polityk horyzontalnych, zwłaszcza w odniesieniu do zasady 

równości szans KiM. Działania informacyjno-promocyjne powinny być dostosowane do 

specyfiku ogłaszanych konkursów. Rekomendacja dotyczy także bardziej krytycznej oceny 

zapisów w WoD, aby unikać akceptacji deklaratywnych zapisów na rzecz spełnienia zasad.  
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2.5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 

Programowanie. W RPO WŁ zastosowano obowiązkowe dla programów EFS (ale również 

zalecane dla programów EFRR ) tzw. podwójne podejście (dual approach). W trafny sposób 

wskazano działania realizujące zasadę równości szans KiM (m.in.: Działanie X.1 Powrót na 

rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3; działania na rzecz 

powrotu lub rozpoczęcia aktywności kobiet na rynku pracy; usługi opiekuńcze; udział kobiet 

w kształceniu ustawicznym, zawodowym). Wskazano też działania realizujące zasadę 

równości szans i niedyskryminacji (m.in.: rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej oraz 

wspieranie podmiotów, które zajmują się osobami narażonymi na dyskryminację). Z drugiej 

strony, przewidziano zastosowanie tych zasad jako zasad horyzontalnych na wszystkich 

etapach realizacji RPO (programowanie, wdrażanie i ewaluacja). Diagnoza w rozbiciu na płeć 

została przedstawiona w Programie w skrótowy sposób (podobnie jak w innych programach) 

i ograniczona przede wszystkim do rynku pracy i uczestnictwa w życiu zawodowym. 

Natomiast diagnoza sytuacji grup dyskryminowanych sprowadza się do wskazania grup 

zagrożonych dyskryminacją i wymagających wsparcia. W Programie zostały wskazane osoby, 

które powinny być priorytetowo obejmowane wsparciem, tj: osoby z 

niepełnosprawnościami, kobiety, osoby w wieku 50lat i więcej, długotrwale bezrobotni, 

osoby o niskich kwalifikacjach . 

Koordynacja działań. Ocena horyzontalnych działań koordynacyjnych (pracy Grup roboczych, 

szkoleń horyzontalnych i doradztwa, opracowanych dokumentów w postaci Agendy, 

Wytycznych i Poradników) jest, w opinii przedstawicieli instytucji RPO WŁ oraz 

beneficjentów, bardzo pozytywna. 78% beneficjentów korzystało z Wytycznych na etapie 

przygotowania wniosku o dofinansowanie i większość z nich oceniła je jako przydatne 

(wykresy poniżej). 

Wykres 23. Na ile wspomniane Wytyczne były dla Państwa przydatne do wypracowania sposobu 

uwzględnienia zasady równości szans kobiet i mężczyzn (po lewej) i zasady równości szans i niedyskryminacji 

(po prawej) w ramach Państwa projektu? – RPO WŁ 

 

Źródło: CAWI z beneficjentami RPO WŁ, n=163 (korzystający z Wytycznych) 

W RPO WŁ powołano Koordynatorów ds. równości szans KiM oraz równości szans i 

niedyskryminacji. Osoby te wskazywały na trudność kompleksowego działania ze względu na 
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strukturę Urzędu i umocowanie w konkretnym dziale zajmującym się pewnym wycinkiem 

działalności związanej z Programem. 

Ocena i wybór projektów. Zgodność z zasadami równości szans KiM oraz równości szans i 

niedyskryminacji stanowiła kryteria formalne dostępowe w każdej osi priorytetowej. Kryteria 

te były oceniane na zasadzie spełnia/nie spełnia, ale możliwe było poprawiane, uzupełnianie 

wniosku lub składanie wyjaśnień w przypadku wątpliwości. W przypadku działań 

finansowanych z EFRR (tabor miejski, kolejowy, dworce i przystanki kolejowe) zastosowano 

również kryterium merytoryczne oceniane na zasadzie spełnia/nie spełnia zakładające 

pozytywny wpływ projektu na OzN lub osoby z ograniczoną możliwością poruszania się. 

Natomiast w przypadku Działania VII.4 Edukacja zastosowano merytoryczne kryterium 

premiujące promujące niwelowanie różnic w dostępnie do obiektów lub pomocy 

edukacyjnych dla OzN. W działaniach finansowanych z EFS zastosowano, oprócz kryteriów 

dostępu zapewniających zgodność z zasadami, zestawy kryteriów dostosowanych do 

specyfiki poszczególnych działań zakładające: uczestnictwo wyłącznie danej grupy, 

preferencje podczas rekrutacji uczestników, minimalne poziomy zatrudnieniowe lub 

społeczne, spodziewaną trwałość zatrudnienia OzN, dostosowanie istniejących miejsc 

wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami czy zgodność 

realizacji projektu z diagnozą (obejmującą również kwestie potrzeb osób z OzN). 

Informacja i promocja. W RPO WŁ, podobnie jak w innych programach, organizowano 

szkolenia z wdrażania zasad równości szans zarówno postaci odrębnych szkoleń 

poświęconych wyłącznie temu zagadnieniu (np. w XI 2018 czy IX 2019), jak i podczas szkoleń 

lub spotkań dotyczących konkretnych konkursów. Wyniki badania ilościowego wśród 

beneficjentów Programu wskazują, że tylko 15-16% beneficjentów uczestniczyło w tego typu 

szkoleniach, a spośród nieuczestniczących oferowano szkolenia 15-16% z nich (wykres 

poniżej). 

Wykres 24. Czy korzystał/a Pani/Pan ze szkoleń poświęconych kwestii równości szans KiM/ równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN, organizowanych przez Instytucję Pośredniczącą/Instytucję 

Zarządzającą, w tym punkty informacyjne? Czy oferowane były Pani/Panu szkolenia z zakresu równości szans 

KiM/ równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN? – RPO WŁ 

 
Źródło: CAWI z beneficjentami RPO WŁ, n=208 

Monitoring, kontrola i ewaluacja. Monitoring i kontrola wdrażania zasad nie odbiegały od 

rozwiązań stosowanych we wdrażaniu polityki spójności w Polsce i opierały się na 

sprawdzaniu deklaracji beneficjentów zawartych w WoD i WoP. 
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Na 60 osób zasiadających w Komitecie Monitorującym 35% stanowiły kobiety (21), a wśród 

członków z prawem głosu ich udział wynosił 31%. Wśród zastępców członków KM kobiety 

stanowią 56%. W KM zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN, 

reprezentowana była przez jedną organizację pozarządową, która była również wyznaczona 

do promowania włączenia społecznego. 

W ramach Programu nie przeprowadzono dotychczas ewaluacji poświęconej wyłącznie 

zasadom horyzontalnym, a spośród 17 nieobligatoryjnych ewaluacji opisanych w Planie 

ewaluacji 5 uwzględnia kwestie związane z równością szans KiM oraz równości szans i 

niedyskryminacji. W ewaluacji Strategii komunikacji kwestie dostępności dla OzN zostały 

uwzględnione i ocenione. 

Obciążenia administracyjne. Podobnie jak w przypadku innych programów wdrażanych w 

ramach polityki spójności 2014-2020 zarówno przedstawiciele systemu RPO WŁ, jak i 

beneficjenci uznali, że obciążenie administracyjne związane z uwzględnianiem zasad 

horyzontalnych w Programie było adekwatne w stosunku do osiągniętych efektów. 

Ocena efektów wdrażania. Wyniki badania wśród beneficjentów wskazują, że jedynie 22% 

beneficjentów zadeklarowało osiągnięcie efektów w zakresie poprawy sytuacji w obszarze 

równości szans KiM i 6% – w obszarze równości szans i niedyskryminacji. 

Wykres 25. Działania podjęte przez beneficjentów w ramach projektów i ich efekty – RPO WŁ 

 

Źródło: CAWI z beneficjentami RPO WŁ, (po lewej) n=78, (po prawej) n=208. 

Wartości te w przypadku RPO WŁ są bliskie średniej dla ogółu polityki spójności w Polsce. 

Niemniej jednak sytuacja nadal nie jest korzystna – potrzeby grup dyskryminowanych i 

doświadczających nierówności są nadal w wielu przypadkach niezaspakajane. Zasady 

równości szans i niedyskryminacji oraz równości szans KiM stosowane w sposób 
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horyzontalny, raczej nie będą miały przełożenia na sytuację beneficjentów. Rozwiązaniem tej 

sytuacji powinno być budowanie systemów, które silniej bodźcują beneficjentów do 

diagnozowania potrzeb grup doświadczających nierówności i dyskryminacji i równocześnie 

dają im impuls (nudge) do podejmowania działań, np. w postaci dedykowanych konkursów 

czy kryteriów premiujących. 

Zarówno przedstawiciele instytucji, jak i beneficjenci wskazywali na wzrost świadomości 

istotności wdrażania zasady równości szans KiM oraz zasady równości szans i 

niedyskryminacji. Podkreślali jednak również konieczność rozwijania praktycznej wiedzy na 

temat ich wdrażania w przypadku poszczególnych podtypów projektów. 

Podsumowanie. RPO WŁ realizuje wymogi europejskie związane z wdrażaniem zasad 

równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN. 

Spełnia również większość wymogów krajowych w tym zakresie.  

Rekomendacje15. W celu optymalizacji wdrażania zasad równości szans KiM oraz równości 

szans i niedyskryminacji warto rozważyć organizację konkursów przeznaczonych 

bezpośredniemu wsparciu realizacji zasad lub zwiększyć zakres stosowania kryteriów 

punktowanych, premiujących rozwiązania sprzyjające wyrównywaniu szans, zwłaszcza KiM. 

Rekomendacja dotyczy także bardziej krytycznej oceny zapisów we WoD, aby unikać 

akceptacji deklaratywnych zapisów na rzecz konkretnych rozwiązań, które gwarantują 

spełnienie zasad (dot. w szczególności zasady równości szans KiM). Konieczna jest również 

intensyfikacja działań szkoleniowo-doradczych z zakresu wdrażania zasad dla 

wnioskodawców – IZ może rozważyć zakontraktowanie w ramach PT RPO pomocy doradczo-

szkoleniowej w zakresie wdrażania zasady równości szans KiM oraz zasady równości szans i 

niedyskryminacji, dostosowanej do specyfiki wdrażanych w RPO podtypów projektów i 

zakresu wsparcia.  

  

                                                      

15 Więcej szczegółów, zwłaszcza sposób wdrożenia, można znaleźć w raporcie głównym z badania. 
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2.6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 

Programowanie. W ramach RPO WM na etapie programowania uwzględniono realizację 

zasady równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji OzN, zarówno w ramach 

EFS jak i EFRR. W ramach diagnozy zawartej w Programie wskazano grupy narażone na 

dyskryminację, szczególnie zwracając uwagę na kryterium: płci, wieku, niepełnosprawności, 

statusu społecznego (zagrożenie ubóstwem). Przeprowadzona diagnoza – podobnie jak 

miało to miejsce w przypadku pozostałych programów operacyjnych – miała charakter 

lakoniczny. Przykładowo, w odniesieniu do kryterium płci sprowadzała się niemal wyłącznie 

do obszaru rynku pracy. W Programie zawarto podejście dual approach w ramach realizacji 

zasady równości szans KiM. Potwierdzeniem jest realizacja PI 8iv w ramach Działania 8.5 

Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym. W odniesieniu do zasady 

równości szans i niedyskryminacji realizowano Działania/Poddziałania w ramach EFS, głównie 

zwracając uwagę na kryterium niepełnosprawności i wieku.  

Koordynacja działań. Ocena horyzontalnych działań koordynacyjnych w ramach RPO WM (tj. 

opracowanych dokumentów w postaci Agendy, Wytycznych i Poradników, organizowanych 

szkoleń) jest w opinii przedstawicielek/przedstawicieli instytucji RPO WM oraz beneficjentów 

pozytywna. 67% beneficjentów korzystało z Wytycznych na etapie przygotowywania 

wniosków o dofinansowanie. Zdecydowana większość beneficjentów określiła te Wytyczne 

jako przydatne i bardzo przydatne w tym zakresie (65% w ramach uwzględnienia zasady 

równości szans KiM oraz 62% w ramach uwzględniania zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności OzN). 

Wykres 26. Na ile wspomniane Wytyczne były dla Państwa przydatne do wypracowania sposobu 

uwzględnienia zasady równości szans kobiet i mężczyzn (po lewej) i zasady równości szans i niedyskryminacji 

(po prawej) w ramach Państwa projektu? – RPO WM 

 

 

 

 

  

Źródło: CAWI z beneficjentami ROP WM, n=127 

Bardzo wysoko oceniono aktywność IK UP pod względem realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, zwracając zarazem uwagę na potrzebę wypracowania standardów – 

podobnych do standardów dostępności – względem zasady równości szans KiM. W ramach 

wdrażania Programu zrealizowano zdecydowaną większość działań wynikających z Agendy. 

W RPO WM powołano osoby pełniące funkcje Koordynatorek/Koordynatorów ds. równości 

szans KiM oraz Koordynatorek/Koordynatorów ds. równości szans i niedyskryminacji. 
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Ocena i wybór projektów. W ramach obowiązujących procedur w Programie uwzględniano 

informacje o obowiązku realizacji założeń horyzontalnych, bez względu na to czy projekt był 

dofinansowany ze środków EFS czy EFRR. W ramach EFS stosowano kryteria, wspierające 

realizację założeń horyzontalnych. Ponadto, poprzez system punktowy motywowano 

wnioskodawców do realizacji wszystkich wymogów wynikających ze standardu minimum. 

Dobra praktyką obowiązującą w Programie było wprowadzenie systemu punktowego, 
dodatkowo premiującego tych beneficjentów, którzy w pełnym zakresie realizowali 
obowiązki wynikające ze standardu minimum. Potwierdzeniem są poniższe zapisy: 
„Ocena w ramach kryterium odbywa się w następujący sposób:  

● projekt nie uzyskał w ramach oceny standardu minimum wymaganej minimalnej 
liczby punktów (0-2 pkt standardu minimum) – 0 pkt  

● projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum wymaganą minimalną liczbę 
punktów (3 pkt standardu minimum) lub został zakwalifikowany do wyjątków – 6 pkt  

● projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum większą niż wymagana liczbę 
punktów (4-5 pkt standardu minimum) – 8 pkt  

● projekt uzyskał w ramach oceny standardu minimum maksymalną liczbę punktów (6 
pkt standardu minimum) – 10 pkt  

Punkty nie podlegają sumowaniu.” 

Informacja i promocja. W ramach RPO WM realizowano szkolenia poświęcone założeniom 

horyzontalnym. Były one zarazem bardzo wysoko oceniane przez osoby uczestniczące, ze 

względu na swój praktyczny charakter. 

Wykres 27. Realizacja szkoleń poświęconych zasadzie równości szans KiM i równości szans i niedyskryminacji, 

w tym dostępności OzN – RPO WM 

 

Źródło: CAWI z beneficjentami RPO WM, n=189. 

Dobrą praktyką zidentyfikowaną na poziomie regionu było dbanie o to, aby instytucja 
zarządzająca była w jak największym stopniu dostosowana do potrzeb osób z różnymi 
niepełnosprawnościami. Dbano o to zwłaszcza w ramach działań informacyjno-promocyjnych 
dedykowanych dla beneficjentów. Na poszczególnych kondygnacjach była możliwość 
skorzystania z windy. Wszystkie punkty informacyjne były wyposażone w usprawnienia 
procesu komunikacji z osobami nie(do)słyszącymi. W instytucjach zamontowano pętle 
indukcyjne oraz przygotowano stanowisko komputerowe wyposażone w czytnik dla osób 
słabowidzących. Istniała także możliwość skorzystania z wideo tłumacza. Ponadto, dostępne 
było posłanie dla psa przewodnika. 
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Na stronie internetowej Programu uwzględniono część poświęconej realizacji założeń 

horyzontalnych. Na stronie internetowej tworzono również odrębną podstronę o nazwie 

Fundusze bez Barier. 

Jako dobrą praktykę występującą na poziomie Programu można wskazać podstronę 
Fundusze bez Barier. Celem jej było skumulowanie w jednym miejscu informacji, które 
dotyczą kwestii dostępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, w tym 
niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową oraz niepełnosprawność intelektualną. 
Można było w tym miejscu znaleźć informacje dotyczące podstaw prawnych i dokumentów 
oraz realizacji standardów dostępności przez instytucje w ramach organizowanych szkoleń 
poprzez dostępność strony internetowej czy spełnienie wymagań w zakresie dostępności w 
tzw. punktach informacyjnych. Na stronie też znajdowała się lista dobrych praktyk w zakresie 
dostępności w małopolskich instytucjach kultury. 

Monitoring, kontrola i ewaluacja. Monitoring i kontrola wdrażania zasad przebiegały 

analogicznie do działań realizowanych przez inne regionalne programy operacyjne. W 

przypadku RPO WM zwracano jednak większą uwagę na weryfikację wydatków z zakresu 

dostępności. 

W Sprawozdaniach rocznych nie zidentyfikowano trudności związanych z realizacją założeń 

horyzontalnych. Dokonano na poziomie regionu ewaluacji założeń horyzontalnych w zakresie 

równości szans i niedyskryminacji. W ramach prac KM w stopniu niewystarczającym zadbano 

o zrównoważony udział kobiet i mężczyzn; na 47 osób zasiadających w Komitecie 

Monitorującym było zaledwie 5 kobiet zasiadających w roli członkini oraz 10 w roli 

obserwatorek. Co więcej, kobiet reprezentujących poziom samorządowy (a nie administrację 

centralną) na poziomie członkini, a nie zastępstwa, nie było w ogóle. Kobiet 

reprezentujących tzw. partnerów spoza administracji było 3 na 14 osób16. W KM zapewniono 

reprezentację podmiotu działającego na rzecz promowania równości szans i 

niedyskryminacji. Podmiot ten nie został jednak wskazany z nazwy, zatem trudno stwierdzić 

w jakim stopniu faktycznie reprezentował konkretne grupy zagrożone dyskryminacją. 

Obciążenia administracyjne. Podobnie jak w przypadku innych programów wdrażanych w 

ramach polityki spójności 2014-2020 zarówno przedstawicielki/przedstawiciele systemu RPO 

WM, jak i sami beneficjenci uznali, że obciążenie administracyjne związane z uwzględnianiem 

zasad horyzontalnych w Programie było niewielkie i adekwatne w stosunku do osiągniętych 

efektów. 

Ocena efektów wdrażania. Wyniki badania wśród beneficjentów wskazują, że raptem 19% 

beneficjentów zadeklarowało osiągnięcie efektów w zakresie poprawy sytuacji w obszarze 

równości szans KiM i 6% – w obszarze równości szans i niedyskryminacji. Na jeszcze mniejszą 

skalę dostrzegalne są efekty realizacji zasad po zakończeniu realizacji projekty (8% zasada 

równości szans KiM i 4% zasada równości szans i niedyskryminacji). Poniższe dane w 

znacznym stopniu są zgodne ze średnimi wynikami dla pozostałych regionalnych programów 

operacyjnych oraz programów krajowych. Stanowią one zarazem potwierdzenie 

                                                      

16 Link 

https://www.rpo.malopolska.pl/
https://www.rpo.malopolska.pl/fundusze-europejskie-bez-barier
https://www.rpo.malopolska.pl/fundusze-europejskie-bez-barier
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/Komitet_Monitorujacy/Sklad_KM_10122020.pdf
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ograniczonego wpływu realizowanych projektów w latach 2014-2020 na realizację założeń 

horyzontalnych i niwelację nierówności wynikających z przesłanek dyskryminacyjnych.  

Wykres 28. Działania podjęte przez beneficjentów w ramach projektów i ich efekty – RPO WM 

 
 

Źródło: CAWI z beneficjentami RPO WM, (po lewej) n=79, (po prawej) n=189. 

Podsumowanie. W ramach RPO WM uwzględnione zostały założenia zasad horyzontalnych 

w zakresie równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

OzN. Spełniono zdecydowaną większość wymagań wynikających z Agendy. Wyniki badań 

otrzymane na poziomie regionu nie odbiegają od średniej wyników dla wszystkich 

regionalnych programów operacyjnych i programów krajowych. Małopolska pozytywnie 

wyróżnia się jednak faktem przeprowadzenia ewaluacji zasad horyzontalnych (jedynie w 

przypadku 8 programów taka ewaluacja została dokonana). Przeprowadzona ewaluacja 

wyróżnia się także in plus na tle innych ewaluacji programów operacyjnych. 

Rekomendacje. W celu pełnego spełnienia wszystkich wymogów Agendy w RPO WM 

wskazane jest przede zlecenie wykonywania zadań Koordynatorek/Koordynatorów ds. 

równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji w ramach odrębnych stanowisk, a 

nie funkcji przypisanych pracownicom/pracownikom IZ. Rekomendacja dotyczy realizacji 

zasady dual approach wykraczającej poza tworzenie placówek opieki nad małymi dziećmi do 

lat 3 oraz stosowania na większą skalę kryteriów premiujących, które zachęcałyby do 

realizacji założeń horyzontalnych przez beneficjentów. Warto także wprowadzić kryteria 

zachęcające wnioskodawców do realizacji założeń horyzontalnych w ramach projektów 

współfinansowanych z EFRR. Na poziomie regionu należy zapewnić realizację działań 

informacyjno-promocyjnych dedykowanych obydwu zasadom, w tym przede wszystkim 

zasadzie równości szans KiM. Przekaz informacyjno-promocyjny powinien mieć jak 

najbardziej praktyczny wydźwięk. Istotna rekomendacja dotyczy również tego, aby w sposób 

bardziej krytycznej oceniać zapisy we WoD, aby unikać akceptacji deklaratywnych zapisów 

na rzecz spełnienia zasad. Warto również uwzględnić w ramach regionalnego systemu 

zarządzania programami operacyjnymi rekomendacje wskazane w regionalnej ewaluacji 

poświęconej zasadom horyzontalnym. 
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2.7. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 

Programowanie. W RPO WM zastosowano obowiązkowe dla programów EFS (ale również 

zalecane dla programów EFRR ) tzw. podwójne podejście (dual approach). W trafny sposób 

wskazano działania realizujące zasadę równości szans KiM. Bezpośrednie wsparcie zasady 

obejmuje, podobnie jak w przypadku innych województw głównie działania ukierunkowane 

na wsparcie przedsięwzięć w zakresie opieki nad małymi dziećmi do lat 3 (Poddziałania 8.3.1 

i 8.3.2). Diagnoza sytuacji grup dyskryminowanych została przedstawiona w Programie w 

skrótowy sposób (podobnie jak w innych programach) i ograniczona przede wszystkim do 

rynku pracy i uczestnictwa w życiu zawodowym. Wskazane zostały grupy docelowe, będące 

bezpośrednimi odbiorcami wsparcia: osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku powyżej 

50 roku życia, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety (w związku z niskim wskaźnikiem 

zatrudnienia kobiet), osoby z niepełnosprawnościami. Z drugiej strony, przewidziano 

zastosowanie tych zasad jako zasad horyzontalnych na wszystkich etapach realizacji RPO 

(programowanie, wdrażanie i ewaluacja).  

Koordynacja działań. Ocena horyzontalnych działań koordynacyjnych (pracy Grup roboczych, 

szkoleń horyzontalnych i doradztwa, opracowanych dokumentów w postaci Agendy, 

Wytycznych i Poradników) jest, w opinii przedstawicieli instytucji oraz beneficjentów 

pozytywna. Obserwowana jest widoczna zmiana w podejściu do kwestii równościowych, 

zarówno w porównaniu do poprzedniego okresu programowania, jak i wstępnych etapów 

wdrażania obecnej perspektywy. 53% beneficjentów korzystało z Wytycznych na etapie 

przygotowania wniosku o dofinansowanie. Wyniki ten jest niższy od średniej dla EFSI w 

Polsce (63%). Zdecydowana większość beneficjentów oceniła Wytyczne jako przydatne 

(wykresy poniżej). 

Wykres 29. Na ile wspomniane Wytyczne były dla Państwa przydatne do wypracowania sposobu 
uwzględnienia zasady równości szans kobiet i mężczyzn (po lewej) i zasady równości szans i 
niedyskryminacji (po prawej) w ramach Państwa projektu? – RPO WM 

  

Źródło: CAWI z beneficjentami RPO WM, (po lewej) n=189, (po prawej) n=190. 

W RPO WP wyznaczone zostały osoby koordynujące kwestie stosowania zasad 

równościowych w ramach programu (osobno dla ESF i EFRR).  
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Ocena i wybór projektów. Kryteria odnoszące się do spełniania przez projekt zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn mają charakter kryteriów formalnych, zero- jedynkowych.  

Dodatkowo kryteria wyboru projektów w wybranych działaniach, w szczególności 

finansowanych z EFS, nakładają obowiązek zapewnienia wsparcia OzN. Część z tych 

kryteriów ma charakter premiujący. Dotyczy to w szczególności działań ukierunkowanych na 

aktywizację zawodową (działania 8.2), integrację społeczną (działanie 9.1, gdzie dla 

wybranych typów projektów wprowadzono obowiązek uczestnictwa od 10% do 50% OzN i 

gdzie premiowane są projekty o większym udziale OzN), zwiększanie dostępności do usług 

społecznych i zdrowotnych (działanie 9.2) oraz wsparcie stypendialne i zwiększanie 

dostępności do edukacji (działanie 10.1, gdzie dla wybranych typów projektów 

wprowadzono obowiązek uczestnictwa 10% dzieci z niepełnosprawnością). 

Także w ramach EFRR poza podejściem horyzontalnym kryteria wyboru uwzględniają 

ukierunkowanie wsparcia na potrzeby OzN. Dotyczy to m.in. e-usług (osobne kryterium 

dotyczące zgodności ze standardami WCAG 2.0), dziedzictwa kulturowego (obowiązek 

przeprowadzenia analizy dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz premiowanie 

projektów służących poprawie dostępności oferty kulturalnej dla OzN) oraz infrastruktury 

kolejowej (ocenie podlega czy modernizowany lub kupowany tabor kolejowy dostosowany 

będzie do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, w tym OzN). 

Informacja i promocja. Zgodnie z informacjami zebranymi w ewaluacji poświęconej realizacji 

zasad horyzontalnych: „W ramach Programu zorganizowano 5 szkoleń obejmujących zakres 

zasad horyzontalnych. Wzięły w nich udział łącznie 43 osoby”. Wszystkie wymienione 

szkolenia dotyczyły zasad równościowych. Liczba ta na tle innych programów wdrażanych w 

Polsce jest stosunkowo niska. Także dane zgromadzone w niniejszym badaniu wskazują, że 

nadal istnieje potrzeba intensyfikacji i promocji działań szkoleniowych w tym zakresie. Tylko 

14% beneficjentów uczestniczyło w tego typu szkoleniach (dot. obu zasad). Jest to wynik 

niższy od średniej dla wszystkich programów EFSI wynoszącej ok. 18% (wykres poniżej). 

Wykres 30. Czy korzystał/a Pani/Pan ze szkoleń; Czy oferowano Pani/u szkolenia z zakresu zasad 

równościowych? – RPO WM 

 

Źródło: CAWI z beneficjentami RPO WM, n=356. 
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Monitoring, kontrola i ewaluacja. Monitoring i kontrola wdrażania zasad nie odbiegały od 

rozwiązań stosowanych we wdrażaniu polityki spójności w Polsce i opierały się na 

sprawdzaniu deklaracji beneficjentów zawartych w WoD i WoP. Zgodnie z przyjętymi 

założeniami i wytycznymi kwestie równościowe szans kobiet i mężczyzn są monitorowane 

m.in. na forum Komitetu Monitorującego.  

Dobra praktyka. W ramach Programu przeprowadzono ewaluację poświęconą wyłącznie 

zasadom horyzontalnym. Przeprowadzenie dedykowanej zasadom horyzontalnym ewaluacji 

pozytywnie wyróżnia Program na tle innych programów polityki spójności perspektywy 

2014-2020. 

Obciążenia administracyjne. Podobnie jak w przypadku innych programów wdrażanych w 

ramach polityki spójności 2014-2020 zarówno przedstawiciele systemu RPO WM, jak i 

beneficjenci uznali, że obciążenie administracyjne związane z uwzględnianiem zasad 

horyzontalnych w Programie było niewielkie i adekwatne w stosunku do osiągniętych 

efektów. 

Ocena efektów wdrażania. Wyniki badania wśród beneficjentów wskazują, że 13% 

beneficjentów zadeklarowało osiągnięcie efektów w zakresie poprawy sytuacji w obszarze 

równości szans KiM i 4% – w obszarze równości szans i niedyskryminacji. 

Wykres 31. Działania podjęte przez beneficjentów w ramach projektów i ich efekty – RPO WM 

    

Źródło: CAWI z beneficjentami RPO WM, (po lewej) n=356, (po prawej) n=122. 

Wartości te w przypadku RPO WM są niższe niż dla ogółu polityki spójności w Polsce. 

Dodatkowo należy także podkreślić, że udział projektów realizowanych w RPO WM, w 

których przeprowadzono diagnozę w zakresie kwestii równościowych jest jednym z 
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szans KiM stosowana w sposób horyzontalny, raczej nie będzie miała przełożenia na sytuację 

grup docelowych. Rozwiązaniem tej sytuacji powinno być budowanie systemów, które silniej 
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dyskryminacji i równocześnie dają im impuls (nudge) do podejmowania działań, np. w 

postaci dedykowanych konkursów czy kryteriów premiujących. 

Podsumowanie. RPO WM realizuje wymogi europejskie związane z wdrażaniem zasad 

równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN. 

Spełnia również większość wymogów krajowych w tym zakresie włącznie z powołaniem 

Koordynatorów ds. równości szans przewidzianych zgodnie z zapisami Agendy.  

Dobra praktyka. Program wyróżnia się pozytywnie na tle innych programów regionalnych i 

krajowych w Polsce przeprowadzeniem odrębnej ewaluacji poświęconej zasadom 

horyzontalnym oraz stosunkowo dużym zakresem stosowania kryteriów uwzględniających 

wsparcie adresujące potrzeby OzN, w tym także w części finansowanej z EFRR.   

Słabszą stroną RPO WM na tle innych programów, w tym także programów regionalnych, 

jest mniejsze aktywność edukacyjno- szkoleniowa skierowana do beneficjentów. Towarzyszy 

temu również niższy, w porównaniu z innymi programami, poziom efektów w postaci 

poprawy sytuacji grup docelowych zagrożonych dyskryminacją. 

Rekomendacje17. W świetle wyników uzyskanych w ramach niniejszego badania należałoby 

zatem rozważyć intensyfikacje działań edukacyjno- szkoleniowych, ukierunkowanych na 

podnoszenie świadomości w zakresie potrzeb grup zagrożonych dyskryminacją oraz 

ułatwiających beneficjentom wypracowywanie skutecznych sposobów stosowania zasad 

równościowych w ramach projektów.   

Warto rozważyć także organizację konkursów przeznaczonych bezpośredniemu wsparciu 

realizacji zasad lub zwiększyć zakres stosowania kryteriów punktowanych, premiujących 

rozwiązania sprzyjające wyrównywaniu szans, zwłaszcza KiM.  

  

                                                      

17 Więcej szczegółów, zwłaszcza sposób wdrożenia, można znaleźć w raporcie głównym z badania. 
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2.8. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 

Programowanie. W RPO WO uwzględniono obowiązek realizacji równości szans KiM oraz 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN. Zapisy ujęte w Regionalnym 

Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego jest zgodne z zapisami zawartymi w 

Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn 

w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 na poziomie ogólnym.  

Jeśli chodzi o zasadę niedyskryminacji to w ramach diagnozy wskazano grupy, które należy 

wspierać: długotrwale bezrobotnych, osoby z niepełnosprawnościami, bezdomnych i osoby z 

chorobami psychicznymi, kobiety i osoby po 50 roku życia. Działania wobec nich 

dedykowane, mają na celu głównie zwiększenie ich zatrudnialności brakuje w opisie analizy 

szerszego kontekstu oraz potrzeb jakie te osoby mają.  

W treści programu zadeklarowano podejście dual approach w ramach realizacji zasady 

równości szans KiM. Wskazując, że zasada ta będzie realizowana poprzez konkretne działania 

dedykowane jak i jak i horyzontalnie dzięki przekrojowemu uwzględnieniu problematyki 

równości szans we wspieranych obszarach, np. w zakresie równego dostępu do edukacji. 

Brakuje jednak konkretnych zapisów mających na celu realizację wsparcia kobiet w tym 

zakresie, poza p. 8iv. 

Koordynacja działań. Ocena horyzontalnych działań koordynacyjnych (pracy Grup roboczych, 

szkoleń horyzontalnych i doradztwa, opracowanych dokumentów w postaci Agendy, 

Wytycznych i Poradników) jest, w opinii przedstawicieli instytucji RPO WZ oraz 

beneficjentów, bardzo pozytywna. Beneficjenci korzystali z Wytycznych na etapie 

przygotowania wniosku o dofinansowanie i zdecydowana większość z nich oceniła je jako 

przydatne. Niemalże nikt z badanych nie wskazał, że nie były przydatne (wykresy poniżej). 

Wykres 32. Na ile wspomniane Wytyczne były dla Państwa przydatne do wypracowania sposobu 

uwzględnienia zasady równości szans kobiet i mężczyzn (po lewej) i zasady równości szans i niedyskryminacji 

(po prawej) w ramach Państwa projektu? – RPO WO 

  

W ramach działań koordynacyjnych w RPO WO powołana została osoba pełniąca funkcję 

Koordynatorki/Koordynatora ds. równości szans KiM. Działania Grupy roboczej ds. równości 
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szans kobiet i mężczyzn dla funduszy unijnych 2014-2020 były bardzo wysoko oceniane przez 

przedstawicieli/przedstawicielki IZ.  

Komitet Monitorujący w ograniczonym zakresie realizował zasady horyzontalne. Na 

podstawie informacji ogólnodostępnych można stwierdzić, że na 64 osób zasiadających w 

KM 14 stanowiły kobiety. W składzie KM nie było organizacji reprezentującej zasadę 

równości szans KiM. Zasada niedyskryminacji była reprezentowana przez Centrum Edukacji i 

Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, Związek Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów. 

Ocena i wybór projektów. W RPO WL w ramach oceny i wyboru projektów uwzględniano 

realizację zasady równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla OzN. W regulaminach konkursowych uwzględniano informację o obowiązku 

realizacji tej zasady. W ramach EFS, również w osi priorytetowej w ramach której 

realizowane były działania dedykowane zasadzie KiM nie stosowano kryteriów premiujących, 

poza tymi, w ramach których można było dostać dodatkowe punkty za prowadzenie 

placówki w określonych miejscowościach. Jeśli chodzi zasadę niedyskryminacji to 

zastosowano kryteria premiujące. Przykładowo przyznawano punkty gdy co najmniej 20% 

grupy docelowej stanowiły osoby 50+ albo gdy działania obejmą co najmniej 20% osób z 

niepełnosprawnościami. W EFRR nie stosowano kryteriów premiujących, wspierających 

realizację założeń horyzontalnych w zakresie realizacji zasady równości szans KiM. Jeśli 

chodzi o zasadę równości szans i niedyskryminacji zwracano uwagę na obowiązek spełniania 

standardów dostępności. Zapisy dotyczące realizacji założeń horyzontalnych ujmowane przez 

beneficjentów we WoD miały często charakter deklaratywny. W takim samym zakresie 

podlegały także weryfikacji w ramach przeprowadzanych kontroli projektów.  

Informacja i promocja. W ramach Programu realizowano szkolenia horyzontalne 

adresowane do wnioskodawców/beneficjentów. Brakuje jednak informacji ile i dla jakiej 

grupy osób zostały one przeprowadzone. W sprawozdaniach z wdrażania RPO wskazano, 

zostały przeprowadzone szkolenia dla pracowników IZ/IP RPO WO oraz członków KM RPO 

WO 2014-2020 z zakresu stosowania obu zasad. Nie wyróżniono jednak czy szkolenia 

dotyczyły obu zasad jednocześnie, czy były one organizowane oddzielnie, nie ma też 

informacji ile było szkoleń i dla ilu osób zostały przeprowadzone. Jeśli chodzi o promocję to 

na stronie RPO WO zamieszczono „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów 

polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” w ramach którego jest zapis o 

tym że podczas informowania trzeba przestrzegać zasad równości szans kobiet i mężczyzn 

oraz zasady niedyskryminacji. Brakuje szczegółowych informacji na ten temat. 

Monitoring, kontrola i ewaluacja. W ramach monitoringu i kontroli uwzględniano założenia 

horyzontalne w uproszczony sposób. W praktyce sprowadzało się to do umieszczania w 

treści WoP zapisów potwierdzających realizację zasad (deklaratywnie) oraz weryfikacji w 

ramach przeprowadzanych kontroli tych wydatków, które zwiększać miały dostęp osób z 

niepełnosprawnościami do udziału w projekcie. Monitorowano również obie zasady na 

podstawie wskaźników. Analiza sprawozdań rocznych (link) pokazuje, że, że w 2019 roku i 

2017 roku nie zawiera informacji na temat wdrażania zasad horyzontalnych. Trudno zatem 

ocenić realizacje zasady w tych latach. W latach 2016 i 2018 wskazano, że IZ stosuje 

https://rpo.opolskie.pl/?cat=30%20
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mechanizmy służące zagwarantowaniu zgodności realizowanych operacji z prawem 

wspólnotowym w zakresie stosowania i przestrzegania równości szans i niedyskryminacji 

poprzez odpowiednie zapisy w regulaminach konkursów i kryteriach wyboru projektów, 

umieszczenie odpowiednich punktów weryfikujących spełnienie zasad w Listach 

sprawdzających do kontroli, wykazanie podczas weryfikacji wniosków o płatność czy w 

postępie realizacji projektu w opisie zadań zamieszczono informację na temat działań na 

rzecz równości szans i niedyskryminacji. Beneficjenci również są zobowiązani do wykazania 

sposobu realizacji przedmiotowej zasady i do przedstawienia działań podjętych w celu jej 

realizacji. Brakuje szczegółowych informacji. 

Obciążenia administracyjne. Przedstawiciele/przedstawicielki RPO WO oraz 

beneficjenci/beneficjentki uznali, że obciążenie administracyjne związane z uwzględnianiem 

zasad horyzontalnych w Programie było niewielkie. Jednak różnią się one w zależności od 

zasady. 57% beneficjentów stwierdziło, że realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn 

nie stanowi dodatkowego obciążenia administracyjnego jeśli chodzi o przygotowanie 

wniosku o dofinasowanie. Jeśli chodzi o zasadę niedyskryminacji odsetek ten jest nieco 

niższy i wynosi 56%. Jest też on wyższy od odsetka dla całego kraju. W Polsce 47% pytanych 

odpowiedziało, że realizacja zasady nie stanowi dla nich dodatkowych obciążeń 

administracyjnych. 

Ocena efektów wdrażania. Wyniki badania wśród beneficjentów wskazują, że 67% 

beneficjentów stwierdziło, zastosowane w projekcie rozwiązania przyczyniły się do 

zmniejszenia nierówności związanych z płcią zidentyfikowanych na etapie diagnozy grupy 

docelowej. Jeśli chodzi o zasadę niedyskryminacji to twierdząco odpowiedziało 80% 

pytanych.  

Ponadto jak wynika z poniższych wykresów beneficjenci dość świadomie realizowali projekty 

jeśli chodzi o realizację zasad. Aż 64 % badanych wskazało, że na etapie przygotowania lub 

realizacji projektu przeprowadzili diagnozę grupy docelowej mającą na celu identyfikację 

ewentualnych problemów związanych z możliwą dyskryminacją ze względu na równość szans 

kobiet i mężczyzn. Nieco mniej bo 33% badanych wskazało przeprowadzenie diagnozy grupy 

docelowej jeśli chodzi o realizację zasady równości szans niedyskryminacji. W ramach 

programu stosowano w pojedynczych przypadkach Mechanizmy Racjonalnych Usprawnień. 



64 
 

Wykres 33. Działania podjęte przez beneficjentów w ramach projektów i ich efekty – RPO WO 

  

Zarówno beneficjenci jak i przedstawiciele/przedstawicielki IZ pozytywnie ocenili istnienie 

standardów dostępności, ponieważ uporządkowały i zebrały w jednym miejscu zapisy. Z 

wywiadów wynika, że ich wprowadzenie miało wpływ na zwiększenie świadomości wśród 

przedstawicieli/przedstawicielek IZ i beneficjentów/beneficjentek. Ich wprowadzenie 

wiązało się również ze zwiększoną akcją informacyjną ze strony IZ dotyczącą standardów, 

wydaje się jednak, że spowodowało to zmarginalizowanie zasady równości szans KiM.  

Podsumowanie. RPO WO uwzględniało wymogi europejskie związane z wdrażaniem zasad 

równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN. 

Spełniało część wymogów krajowych w tym zakresie wynikających z Agendy. W ramach 

wdrażania Programu realizowano działanie dedykowane równości szans KiM oraz 

uwzględniano kryteria premiujące, które miały na celu wspieranie grup szczególnie narażone 

na dyskryminację (kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób powyżej 50. roku życia, 

migranci). Podejmowano pewne działania informacyjno-promocyjne ukierunkowane 

upowszechniające kwestię dostępności pod kątem osób z niepełnosprawnościami i 

projektowanie uniwersalne. 

Rekomendacje. W celu pełnego spełniania wymogów wynikających z Agendy 

rekomendowane jest wykonywanie zadań Koordynatorek/Koordynatorów ds. równości szans 

KiM oraz równości szans i niedyskryminacji w ramach odrębnych stanowisk, a nie funkcji 

przypisanych pracownicom/pracownikom. Należałoby również odpowiednio umocować w 

hierarchii osoby pełniące te funkcje aby to miało większe przełożenie na wdrażanie zasad.  

Warto zadbać także o pełniejszą reprezentację w KM podmiotów działających w zakresie 

polityk horyzontalnych.  

Warto też rozważyć sposób realizacji zasady dual approach tak aby konsekwentniej powiązać 

ją z realizacją zasady w innych priorytetach niż 8iv.  

Warto także wprowadzić kryteria zachęcające wnioskodawców do realizacji założeń 

horyzontalnych w ramach projektów współfinansowanych z EFRR.  
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2.9. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 

Programowanie. Obie zasady są przestrzegane na wszystkich etapach wdrażania Programu, 

jak to stwierdzono w wywiadzie „kaskadowo” – poczynając od treści Programu, przez SzOOP, 

dokumentacje konkursowe po rozliczenie projektu i – tam, gdzie jest to wymagane – po jego 

trwałość. Jednocześnie jednak można zauważyć, że zasada równości szans KiM nie stanowi 

już, zwłaszcza dla EFRR, szczególnego przedmiotu troski jako zasada nie mająca związku z 

większością operacji finansowanych z tego funduszu. 

W treści Programu odwołania do sytuacji kobiet i mężczyzn znajdują się w opisie osi 

priorytetowych dotyczących rynku pracy i wykluczenia społecznego, a także w części 

dotyczącej infrastruktury przedszkolnej. Odwołania do kwestii dyskryminacji (odnoszonej 

niemal wyłącznie do sytuacji osób z niepełnosprawnością) znajdujemy także w opisie osi 

priorytetowych dotyczących rynku pracy i wykluczenia społecznego, a także infrastruktury 

dla usług użyteczności publicznej. Ponadto jest w Programie sekcja wprost odnoszące się do 

kwestii równości: Ukierunkowanie wsparcia na zjawiska ubóstwa, dyskryminacji oraz 

wykluczenia społecznego, w której mowa jest m.in. o sytuacji kobiet i osób z 

niepełnosprawnościami. 

Koordynacja działań. Dokumenty takie jak Agenda, Wytyczne, Poradniki uważane są za 

ważne i przydatne, zwłaszcza przez przedstawicieli instytucji RPOWP. Także przez 

beneficjentów, choć udział korzystających z Wytycznych na etapie przygotowania WoD jest 

niższy niż w większości innych województw (53% dla RPOWP przy 69% ogółem dla wszystkich 

RPO); niższy jest też udział tych, którzy ocenili je jako bardzo przydatne, niemniej 

zdecydowana większość korzystających uznała je ogólnie za przydatne (wykresy poniżej). 

Wykres 34. Na ile wspomniane Wytyczne były dla Państwa przydatne do wypracowania sposobu 

uwzględnienia zasady równości szans kobiet i mężczyzn (po lewej) i zasady równości szans i niedyskryminacji 

(po prawej) w ramach Państwa projektu? – RPOWP 

 

Źródło: CAWI z beneficjentami RPOWP, n=128 

Przedstawiciele instytucji wysoko ocenili szkolenia horyzontalne dotyczące zasady równości 

szans i niedyskryminacji. Ze względu na zmiany organizacyjne w IZ RPOWP nie było 

możliwości uzyskania oceny Grup roboczych ds. równości szans KiM oraz równości szans i 
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niedyskryminacji ze strony przedstawiciela EFS, natomiast ze strony EFRR uzyskano opinię, że 

Grupy są zbyt zdominowane przez tematykę dotyczącą EFS. 

Osoby reprezentujące RPOWP w grupach roboczych ds. równości szans KiM oraz równości 

szans i niedyskryminacji nie mają statusu koordynatorów i nie czują się koordynatorami. 

Ocena i wybór projektów. Zasada równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji 

jest istotna w systemie wyboru projektów ze względu na przyjęte kryteria oceny wniosków o 

dofinansowanie. Jest więc także zauważalna w zapisach dokumentacji konkursowych, w 

treści działań informacyjnych i w kartach oceny. Zgodnie z przyjętymi kryteriami nie może 

zostać sfinansowany projekt, który jest sprzeczny z którąś z zasad. 

Tak więc kryterium zgodności projektu z każdą z zasad osobno ma charakter dopuszczający, 

zarówno w EFS, jak i w EFRR. W przypadku zasady równości szans KiM w EFS kryterium jest 

weryfikowane zgodnie ze standardem minimum, w EFRR natomiast oczekuje się wykazania, 

że projekt zakłada „co najmniej neutralny wpływ w zakresie równości płci”. Wnioskodawca w 

wydzielonej sekcji wskazuje charakter wpływu i jest zobowiązany go uzasadnić (prawie 70% 

projektów finansowanych w ramach EFRR było neutralnych względem zasady równości szans 

KiM). W przypadku zasady równości szans i niedyskryminacji zarówno w EFS, jak i w EFRR 

niezbędne jest wykazanie i uzasadnienie pozytywnego wpływu projektu w zakresie tej 

zasady. 

Analiza próby WoD i Kart oceny pokazała, że wnioskodawcy mają już dość dużą wiedzę o 

istocie obu zasad, ale oceniający bezkrytycznie przyjmują deklaracje wnioskodawców. 

W zrealizowanym w województwie podlaskim badaniu dotyczącym wdrażania zasad 

zauważono, że wnioskodawcy EFRR często uważają, iż zapewnienie zasad uniwersalnego 

projektowania jest wystarczające do uznania, że projekt będzie miał pozytywny wpływ na 

zasadę równości szans i niedyskryminacji. 

Informacja i promocja. Na spotkaniach informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców 

przekazywane są informacje dotyczące zasady równości szans kobiet i mężczyzn. W badaniu 

dotyczącym działań informacyjno-promocyjnym zwrócono uwagę na zbyt teoretyczne treści 

przekazywane na spotkaniach, oczekiwanie wskazywania na przykłady możliwych rozwiązań. 

Z kolei w podlaskiem badaniu dotyczącym zasad horyzontalnych stwierdzono, że spośród 63 

szkoleń dla beneficjentów tylko jedno dotyczyło zasad horyzontalnych. Na stronie RPO nie 

ma zakładek odnoszących się do zasady równości szans KiM czy równości szans i 

niedyskryminacji, nie ma żadnych informacji przybliżających wnioskodawcom te zasady, 

oprócz wydanych przez Ministerstwo Rozwoju dwóch poradników. 

W przypadku RPOWP nie wykorzystuje się regulaminu konkursu ani instrukcji wypełniania 

WoD jako dodatkowego źródła informacji dla wnioskodawców w badanym zakresie, jak to 

bywa w innych regionach i programach.  

Badanie pokazało, że mniej niż przeciętnie w ramach RPO, bo ok. 17% ogółu beneficjentów 

(wobec 20% ogółem RPO), uczestniczyło w szkoleniach dotyczących zasad. Ale już podobnie 

https://rpo.wrotapodlasia.pl/
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jak w innych regionach blisko ¾ ogółu beneficjentów twierdzi, że nie otrzymało oferty 

takiego szkolenia, choć jest też niewielka grupa takich, którzy ze szkoleń nie skorzystali mimo 

otrzymania takiej możliwości (wykres poniżej). Jest więc z jednej strony konieczność 

intensyfikacji działań edukacyjnych dotyczących zasad, z drugiej zaś szukanie lepszych ścieżek 

docierania z ofertą oraz bardziej atrakcyjnego sposobu informowania i edukowania na temat 

zasad. 

Wykres 35. Korzystanie przez beneficjentów ze szkoleń dotyczących zasad horyzontalnych 

 

Źródło: CAWI z beneficjentami RPOWP, N=240 

Monitoring, kontrola i ewaluacja. Obie zasady są uwzględniane w ramach monitoringu i 

kontroli na zasadzie weryfikacji deklaracji zawartych we wniosku o dofinansowanie i wniosku 

o płatność. Wskaźniki ujmowane są w podziale na płeć tam, gdzie ma to uzasadnienie. 

W 2020 roku przeprowadzono ewaluację dotyczącą wdrażania polityk horyzontalnych w 

ramach RPOWP (podobne badania zrealizowano jeszcze w siedmiu innych regionach). W 

pozostałych zrealizowanych dotychczas ewaluacjach kwestie równości szans KiM oraz 

równości szans i niedyskryminacji nie były w ogóle ujmowane. 

W składzie Komitetu Monitorującego na 94 osoby odnotowano zaledwie 35 kobiet; co 

ciekawe, wyjątkowo silną nadreprezentacją mężczyzn wyróżnia się strona partnerów 

społecznych (4 K i 17 M). Wśród członków KM jest jedna osoba określona jako 

„przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia 

społecznego lub równości szans płci lub równości szans i niedyskryminacji” – 

reprezentowana organizacja działa w obszarze wykluczenia społecznego. To oznacza, że 

kwestie równości szans KiM nie mają swojej reprezentacji. 

Obciążenia administracyjne. Spełnianie obu zasad horyzontalnych nie powoduje 

dodatkowych obciążeń administracyjnych. Tak zgodnie twierdzą przedstawiciele systemu 

wdrażania RPOWP, jak beneficjenci. 

Ocena efektów wdrażania. Przedstawiciele instytucji RPOWP oceniają, że zasada równości 

szans KiM jest już dobrze znana doświadczonym beneficjentom (a tacy dominują). 

Zauważono natomiast, że zasada równości szans i niedyskryminacji jest w gruncie rzeczy 
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lepiej znana beneficjentom niż pracownikom instytucji, którzy uczą się w dużej mierze dzięki 

projektom. Na wzrost świadomości społecznej większy wpływ miało wejście w życie 

odpowiednich rozwiązań prawnych i program Dostępność+ niż działania projektów. 

Bezpośrednio wsparciu zasady równości szans KiM służą projekty dotyczące infrastruktury 

przedszkolnej (EFRR) i dotyczące tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (EFS). 

Efekty wdrażania tych projektów mają szansę przyczyniać się trwale do wyrównywania szans 

KiM na rynku pracy. Z kolei wsparciu zasady równości szans i niedyskryminacji służą 

bezpośrednio działania z zakresu rozwoju infrastruktury usług użyteczności publicznej 

(inwestycje adresowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i powiązane z 

procesem aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług, inwestycje w 

infrastrukturę związaną z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu, inwestycje w zakresie mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i 

chronionego oraz dotyczące infrastruktury pieczy zastępczej, EFRR), zaś w ramach EFS 

wszystkie projekty z osi Rynek pracy i Spójność społeczna, ale w szczególności projekty z 

zakresu rozwoju usług środowiskowych, opiekuńczych oraz wsparcia rodziny i pieczy 

zastępczej. Wsparcie niewątpliwie bardzo skuteczne, jest natomiast obawa co do trwałości 

po zakończeniu wymaganego okresu ze względu na brak źródeł finansowania takich usług. 

Nie ma przekonania co do tego, że stosowanie zasad zwiększyło liczbę osób z 

niepełnosprawnościami w projektach. Jeśli nawet liczba ta jest większa niż w poprzednim 

okresie, to wynika to raczej z innego konstruowania wymagań wobec grup docelowych, do 

których kierowane jest wsparcie. Zwraca uwagę, że zasada równości szans i niedyskryminacji 

jest sprowadzana do zapewnienia dostępności osobom z niepełnosprawnościami. 

Podsumowanie. W ramach RPOWP są realizowane europejskie i krajowe wymogi odnoszące 

się do wdrażania zasad równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla OzN. Jedynym wyjątkiem (w stosunku do wymogów Agendy) jest brak 

Koordynatora/ów ds. równości szans. O znaczeniu zasad świadczy przeprowadzenie 

odrębnej ewaluacji poświęconej zasadom horyzontalnym. 

Rekomendacje18. Obie zasady nadal wymagają intensywnych działań informacyjnych (strona 

www programu, wskazówki w regulaminach konkursu lub instrukcji wypełniania wniosku) i 

szkoleniowo-doradczych dla wnioskodawców z zakresu wdrażania zasad o bardzo 

praktycznym charakterze. Przydatne także będzie wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 

pracowników instytucji RPOWP i dla ekspertów oceniających projekty. 

Niezbędne są bardziej precyzyjne działania świadomościowe, wskazujące na korzyści ze 

stosowania określonych zasad w określonych sytuacjach (np. typach projektów) i 

odpowiednio premiujące proponowane przez beneficjentów działania w miejsce 

bezwzględnego oczekiwania wskazania przez wszystkich przynajmniej neutralnego wpływu. 

                                                      

18 Więcej szczegółów, zwłaszcza sposób wdrożenia, można znaleźć w raporcie głównym z badania. 
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2.10. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 

Programowanie. W RPO WPk zastosowano obowiązkowe dla programów EFS (ale również 

zalecane dla programów EFRR ) tzw. podwójne podejście (dual approach). W trafny sposób 

wskazano działania realizujące zasadę równości szans KiM (m.in.: przyczyniające się do 

zwiększenia aktywności zawodowej rodziców na rynku pracy poprzez upowszechnienie usług 

opieki nad dziećmi do lat 3 – Działanie 7.4; z zakresu aktywizacji zawodowej; w obszarze 

edukacji). Wskazano też działania realizujące zasadę równości szans i niedyskryminacji (m.in.: 

aktywizacja zawodowa osób dyskryminowanych na rynku pracy; programy integracyjne 

obejmujące kompleksowe działania z zakresu zdrowia, zatrudnienia, pomocy społecznej, 

prowadzące do aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych lub narażonych na 

wykluczenie społeczne; wyrównywanie dostępu do wysokiej jakości edukacji). Z drugiej 

strony, przewidziano zastosowanie tych zasad jako zasad horyzontalnych na wszystkich 

etapach realizacji RPO (programowanie, wdrażanie i ewaluacja).  

Diagnoza w rozbiciu na płeć została przedstawiona w Programie w skrótowy sposób 

(podobnie jak w innych programach) i ograniczona przede wszystkim do rynku pracy i 

uczestnictwa w życiu zawodowym. Natomiast diagnoza sytuacji grup dyskryminowanych 

sprowadza się do wskazania grup zagrożonych dyskryminacją i wymagających wsparcia. W 

Programie jako grupy docelowe zostały wskazane osoby zagrożone dyskryminacją ze 

względu na ubóstwo, bezrobocie, wiek oraz niepełnosprawność. 

Koordynacja działań. Ocena horyzontalnych działań koordynacyjnych (pracy Grup roboczych, 

szkoleń horyzontalnych i doradztwa, opracowanych dokumentów w postaci Agendy, 

Wytycznych i Poradników) jest, w opinii przedstawicieli instytucji RPO WPk oraz 

beneficjentów, bardzo pozytywna. 75% beneficjentów korzystało z Wytycznych na etapie 

przygotowania wniosku o dofinansowanie i zdecydowana większość z nich oceniła je jako 

przydatne (wykresy poniżej). 

Wykres 36. Na ile wspomniane Wytyczne były dla Państwa przydatne do wypracowania sposobu 

uwzględnienia zasady równości szans kobiet i mężczyzn (po lewej) i zasady równości szans i 

niedyskryminacji (po prawej) w ramach Państwa projektu? – RPO WPk

Źródło: CAWI z beneficjentami RPO WPk, n=194 
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W RPO WPk nie powołano dotychczas Koordynatorów ds. równości szans KiM ani równości 

szans i niedyskryminacji, ale wyznaczono jedną osobę do uczestnictwa w obu grupach 

roboczych. Osoba ta ma długoletnie doświadczenie zawodowe związane z wdrażaniem EFS, a 

obecnie łączy zadania związane z EFRR i EFS. Dodatkowo, na mocy Zarządzenia nr 54/2021 

Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 10 sierpnia 2021 r. został powołany 

Koordynator do spraw równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 

Ocena i wybór projektów. W przypadku działań finansowanych z EFRR wybranych do analizy 

w jednym (5.4 Niskoemisyjny transport miejski, 6.4.1 Infrastruktura edukacyjna – 

Przedszkola) zastosowano kryteria merytoryczne standardowe dotyczące zasad, oceniane na 

zasadzie spełnia/nie spełnia. W przypadku analizowanych działań finansowanych z EFS (7.1, 

7.4) zastosowano premiujące kryteria merytoryczne w przypadku zasady równości szans i 

niedyskryminacji, natomiast w przypadku zasady równości szans kobiet i mężczyzn kryterium 

dostępu.  

Ciekawym rozwiązaniem była kwestia zakresu wsparcia w Działaniu 7.4, czyli tym 

bezpośrednio realizującym zasadę równości szans KiM. Zgodnie z informacjami uzyskanymi 

w wywiadzie, w Działaniu 7.4 nie wymagano realizacji przez wnioskodawców (czyli miejsc 

zapewniających opiekę nad dziećmi) wsparcia z zakresu aktywizacji zawodowej rodziców. Te 

działania były realizowane w projektach pozakonkursowych PUP (działanie wdrażane przez 

WUP), w których dawano preferencje dla tych rodziców, którzy byli ostatecznymi odbiorcami 

wsparcia w Działaniu 7.4.  

Informacja i promocja. Zgodnie z informacjami zebranymi w ewaluacji poświęconej realizacji 

zasad horyzontalnych w Programie19 „do końca 2019 r. zorganizowano 193 wydarzenia 

szkoleniowe i informacyjne, w tym: 5 konferencji, 78 spotkań informacyjnych i 110 szkoleń – 

5 spośród zorganizowanych szkoleń dotyczyło wyłącznie tematyki uwzględniania zasad 

horyzontalnych w realizowanych projektach.” Liczba ta na tle innych programów wdrażanych 

w Polsce jest stosunkowo wysoka, jednak dane zgromadzone w niniejszym badaniu 

wskazują, że nadal jest możliwość intensyfikacji i promocji działań szkoleniowych w tym 

zakresie – tylko 29% beneficjentów uczestniczyło w tego typu szkoleniach (dot. obu zasad), a 

spośród nieuczestniczących oferowano szkolenia dotyczące równości szans KiM tylko 18%, a 

szkolenia dotyczące równości szans i niedyskryminacji– 24%. 

Dobra praktyka. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opracował własny materiał 

pomocniczy dla beneficjentów pn. Standardy dostępności – wybrane zagadnienia. Jeden z 

numerów Magazynu informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 został poświęcony zagadnieniu równości szans i 

                                                      

19 Ewaluacja realizacji zasad horyzontalnych przyjętych w ramach RPO WP 2014-2020; EU-CONSULT sp. z o.o.; 

Gdańsk, 2020, str. 35. 
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niedyskryminacji i powstał po przeprowadzeniu ewaluacji dotyczącej wdrażania w Programie 

zasad horyzontalnych. 

Monitoring, kontrola i ewaluacja. Monitoring i kontrola wdrażania zasad nie odbiegały od 

rozwiązań stosowanych we wdrażaniu polityki spójności w Polsce i opierały się na 

sprawdzaniu deklaracji beneficjentów zawartych w WoD i WoP. 

Na 66 osób zasiadających w Komitecie Monitorującym 39% stanowiły kobiety (26), jednak 

wśród członków z prawem głosu ich udział wynosił już tylko 29%. Wśród zastępców członków 

KM kobiety stanowią 49%. W KM zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla OzN, reprezentowana była tylko w jednym wymiarze przez jedną organizację 

pozarządową – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w 

Jarosławiu. W ramach KM zabrakło regionalnej reprezentacji podmiotów działających na 

rzecz równości szans KiM oraz organizacji zajmujących się szerzej rozumianą zasadą równości 

szans i niedyskryminacji20. 

W ramach Programu przeprowadzono ewaluację poświęconą wyłącznie zasadom 

horyzontalnym, a spośród pozostałych 17 planowanych ewaluacji dwie uwzględniały 

(zgodnie z Planem ewaluacji) pytania o wdrażanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn i 

dwie – o wdrażanie zasady równości szans i niedyskryminacji21. Przeprowadzenie 

dedykowanej zasadom horyzontalnym ewaluacji pozytywnie wyróżnia Program na tle innych 

programów polityki spójności perspektywy 2014-2020.  

Obciążenia administracyjne. Podobnie jak w przypadku innych programów wdrażanych w 

ramach polityki spójności 2014-2020 zarówno przedstawiciele systemu RPO WPk, jak i 

beneficjenci uznali, że obciążenie administracyjne związane z uwzględnianiem zasad 

horyzontalnych w Programie było niewielkie i adekwatne w stosunku do osiągniętych 

efektów. 

Ocena efektów wdrażania. Wyniki badania wśród beneficjentów wskazują, że jedynie 13% 

beneficjentów zadeklarowało osiągnięcie efektów w zakresie poprawy sytuacji w obszarze 

równości szans KiM i 8% – w obszarze równości szans i niedyskryminacji. 

                                                      

20 Reprezentacja organizacji pozarządowych w KM RPO WP została zapewniona zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dot. wyboru przedstawicieli poszczególnych podmiotów w KM. Podkreślenia wymaga również fakt, 
że reprezentacja obszaru promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i 
niedyskryminacji została podjęta w wyniku suwerennej decyzji Rady Działalności Pożytku Publicznego 
Województwa Podkarpackiego. 

21 Na etapie doprecyzowania PE podczas pisania OPZ JE RPO WP 2014-2020 we wszystkich prowadzonych 
badaniach uwzględnia w założeniach koncepcyjnych zagadnienie badawcze poświęcone określeniu sposobu, w 
jakim w poddawanym analizom obszarze zapewnione jest wypełnianie zasad horyzontalnych. 
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Wykres 37. Działania podjęte przez beneficjentów w ramach projektów i ich efekty – RPO WPk 

 
Źródło: CAWI z beneficjentami RPO WPk, (po lewej) n=139, (po prawej) n=258. 

Wartości te w przypadku RPO WPk są wyższe niż dla ogółu polityki spójności w Polsce. Może 

to świadczyć o wyższej świadomości potrzeby wdrażania analizowanych zasad 

horyzontalnych i lepszym działaniom mechanizmów systemowych (np. ocena i wybór 

projektów). Niemniej jednak sytuacja nadal nie jest korzystna – potrzeby grup 

dyskryminowanych i doświadczających nierówności są nadal w wielu przypadkach 

niezaspakajane. Zasady równości szans i niedyskryminacji oraz równości szans KiM 

stosowane w sposób horyzontalny, raczej nie będą miały przełożenia na sytuację 

beneficjentów. Rozwiązaniem tej sytuacji powinno być budowanie systemów, które silniej 

bodźcują beneficjentów do diagnozowania potrzeb grup doświadczających nierówności i 

dyskryminacji i równocześnie dają im impuls (nudge) do podejmowania działań, np. w 

postaci dedykowanych konkursów czy kryteriów premiujących. 

Zarówno przedstawiciele instytucji, jak i beneficjenci wskazywali na wzrost świadomości 

istotności wdrażania zasady równości szans KiM oraz zasady równości szans i 

niedyskryminacji. Podkreślali jednak również konieczność rozwijania praktycznej wiedzy na 

temat ich wdrażania w przypadku poszczególnych podtypów projektów. 

Podsumowanie. RPO WPk realizuje wymogi europejskie związane z wdrażaniem zasad 

równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN. 

Spełnia również większość wymogów krajowych w tym zakresie (z wyjątkiem powołania 

Koordynatora/ów ds. równości szans przewidzianych zgodnie z zapisami Agendy). Wyróżnia 

się zaś pozytywnie na tle innych programów regionalnych i krajowych w Polsce 

przeprowadzeniem odrębnej ewaluacji poświęconej zasadom horyzontalnym oraz 

intensywnością działań szkoleniowych i edukacyjnych w tym zakresie (własne materiały i 

publikacje – te ostatnie dotyczące wyłącznie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla OzN). Również stopień deklarowanych przez beneficjentów efektów jest 

wyższy niż średnia dla EFSI w Polsce. 
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Rekomendacje22. W celu spełnienia wszystkich wymogów Agendy w RPO WPk konieczne jest 

powołanie Koordynatora/ów ds. równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji.  

Warto rozważyć również organizację konkursów przeznaczonych bezpośredniemu wsparciu 

realizacji zasad lub zwiększyć zakres stosowania kryteriów punktowanych, premiujących 

rozwiązania sprzyjające wyrównywaniu szans, zwłaszcza KiM. Rekomendacja dotyczy także 

bardziej krytycznej oceny zapisów we WoD, aby unikać akceptacji deklaratywnych zapisów 

na rzecz konkretnych rozwiązań, które gwarantują spełnienie zasad (dot. w szczególności 

zasady równości szans KiM). Konieczna jest również intensyfikacja działań szkoleniowo-

doradczych z zakresu wdrażania zasad dla wnioskodawców – IZ może rozważyć 

zakontraktowanie w ramach PT RPO pomocy doradczo-szkoleniowej w zakresie wdrażania 

zasady równości szans KiM oraz zasady równości szans i niedyskryminacji, dostosowanej do 

specyfiki wdrażanych w RPO podtypów projektów i zakresu wsparcia.  

  

                                                      

22 Więcej szczegółów, zwłaszcza sposób wdrożenia, można znaleźć w raporcie głównym z badania. 
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2.11. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego  

Programowanie. W RPO WP zastosowano obowiązkowe dla programów EFS (ale również 

zalecane dla programów EFRR ) tzw. podwójne podejście (dual approach). W trafny sposób 

wskazano działania realizujące zasadę równości szans KiM. Bezpośrednie wsparcie zasady 

obejmuje, podobnie jak w przypadku innych województw głównie działania ukierunkowane 

na wsparcie przedsięwzięć w zakresie opieki nad małymi dziećmi do lat 3 (Działanie 5.3) oraz 

działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej (konkursy dedykowane profilaktyce 

nowotworów piersi oraz szyjki macicy w ramach Działania 5.4, gdzie zgodnie z zasadami 

konkursu w każdym projekcie powinno wziąć udział minimum 20% kobiet, których nigdy 

wcześniej nie przeprowadzały badań mammograficznych i cytologicznych). W przypadku 

zasady niedyskryminacji, dodatkowo wskazane zostały grupy docelowe, będące 

bezpośrednimi odbiorcami wsparcia: osoby z niepełnosprawnościami, młode (do 30 roku 

życia), starsze (w wieku 50 lat i więcej), długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach 

zawodowych, zagrożone zwolnieniem/zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładu 

pracy oraz dotknięte i zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny. Z 

drugiej strony, przewidziano zastosowanie tych zasad jako zasad horyzontalnych na 

wszystkich etapach realizacji RPO (programowanie, wdrażanie i ewaluacja).  

Dobra praktyka. Na szczególną uwagę zasługuje umocowanie i powiązanie zasad 

równościowych stosowanych na poziomie RPO z zasadami obowiązującymi na poziomie 

strategicznym i zdefiniowanymi w strategiach rozwoju województwa. Rozwiązanie to 

wzmacnia legitymizację programu w zakresie stosowania horyzontalnych zasad 

równościowych. 

Koordynacja działań. Ocena horyzontalnych działań koordynacyjnych (pracy Grup roboczych, 

szkoleń horyzontalnych i doradztwa, opracowanych dokumentów w postaci Agendy, 

Wytycznych i Poradników) jest, w opinii przedstawicieli instytucji oraz beneficjentów 

pozytywna. Obserwowana jest wyraźna zmiana w podejściu do kwestii równościowych, 

zarówno w porównaniu do poprzedniego okresu programowania, jak i wstępnych etapów 

wdrażania obecnej perspektywy. 77% beneficjentów korzystało z Wytycznych na etapie 

przygotowania wniosku o dofinansowanie. Wyniki ten jest wyraźnie wyższy od średniej dla 

EFSI w Polsce (63%). Świadczyć to może m.in. o dużej skuteczności działań informacyjno- 

szkoleniowych prowadzonych w województwie. Zdecydowana większość beneficjentów 

oceniła Wytyczne jako przydatne (wykresy poniżej). 
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Wykres 38. Na ile wspomniane Wytyczne były dla Państwa przydatne do wypracowania sposobu 
uwzględnienia zasady równości szans kobiet i mężczyzn (po lewej) i zasady równości szans i 
niedyskryminacji (po prawej) w ramach Państwa projektu? – RPO WP 

  

Źródło: CAWI z beneficjentami RPO WP n=88 

W RPO WP powołany został Koordynator ds. równości szans KiM oraz równości szans i 

niedyskryminacji. Osoba ta posiada długoletnie doświadczenie zawodowe związane z 

wdrażaniem EFS oraz stosowaniem zasad równościowych w projektach unijnych, a obecnie 

łączy zadania związane z EFRR i EFS.  

Ocena i wybór projektów. Kryteria odnoszące się do spełniania przez projekt zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn mają charakter kryteriów formalnych, zero- jedynkowych. 

Niemniej jednak w przypadku EFRR wnioskodawca zobowiązany jest jedynie do złożenia 

oświadczenia zgodności z zasadami równościowymi. Tym samym wnioskodawca nie jest 

zobowiązany do przedstawienia we wniosku żadnego opisu czy charakterystyki sposobu 

uwzględnienia zasady równościowych. Odmienne rozwiązanie zastosowano w przypadku 

EFS. Tutaj wnioskodawca zobowiązany jest także do składania oświadczenia, a dodatkowo 

we wniosku wyodrębnione jest osobne części dedykowane zasadom równościowym. 

Wnioskodawca zobowiązany jest do uzasadnienia zgodności projektu z zasadami. W RPO 

woj. pomorskiego nie stosuje się pojęcia „projektów neutralnych”. Przyjęto założenie, że co 

do zasady wszystkie projekty powinny uwzględniać horyzontalne zasady równościowe. 

Informacja i promocja. Województwo pomorskie prowadzi aktywną politykę informacyjno- 

szkoleniową w zakresie stosowania zasad równościowych (wynika to m.in. z doświadczenia 

oraz dużego osobistego zaangażowania w działalność uświadamiającą koordynatora ds. 

zasad równościowych). Obserwowana jest także widoczna zmiana w tym obszarze w 

porównaniu z poprzednim okresem programowania. W opinii IZ praca uświadamiająca 

przekłada się w widoczny sposób na wyższą jakość rozwiązań proponowanych przez 

wnioskodawców w ramach projektów, choć dotyczy to jednak głównie projektów EFS.  

Dobra praktyka. Duża aktywność informacyjno- szkoleniowa znajduje potwierdzenie w 

wynikach CAWI. 30% beneficjentów deklaruje udział w szkoleniach poświęconych kwestiom 
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równościowym. Jest to wynik znacznie lepszy od średniej dla wszystkich programów EFSI (ok. 

18%), najlepszy wśród RPO i drugi po PO WER (35%) wśród wszystkich programów 

operacyjnych. 

Monitoring, kontrola i ewaluacja. Monitoring wdrażania zasad nie odbiega od rozwiązań 

stosowanych we wdrażaniu polityki spójności w Polsce. Jednak w przypadku EFRR kontrola 

stosowania zasad równościowych jest utrudniona, ponieważ ogranicza się ona jedynie do 

weryfikacji faktu złożenia oświadczenia, a tym samym nie dotyczy stanu faktycznego w 

zakresie stosowania zasad przez beneficjenta. Zgodnie z przyjętymi założeniami i wytycznymi 

kwestie równościowe szans kobiet i mężczyzn są monitorowane m.in. na forum Komitetu 

Monitorującego.  

Dobra praktyka. W ramach Programu przeprowadzono ewaluację poświęconą wyłącznie 

zasadom horyzontalnym. Przeprowadzenie dedykowanej zasadom horyzontalnym ewaluacji 

pozytywnie wyróżnia Program na tle innych programów polityki spójności perspektywy 

2014-2020. 

Obciążenia administracyjne. Podobnie jak w przypadku innych programów wdrażanych w 

ramach polityki spójności 2014-2020 zarówno przedstawiciele systemu PO IR, jak i 

beneficjenci uznali, że obciążenie administracyjne związane z uwzględnianiem zasad 

horyzontalnych w Programie było niewielkie i adekwatne w stosunku do osiągniętych 

efektów. 

Ocena efektów wdrażania. Wyniki badania wśród beneficjentów wskazują, że 21% 

beneficjentów zadeklarowało osiągnięcie efektów w zakresie poprawy sytuacji w obszarze 

równości szans KiM i 14% – w obszarze równości szans i niedyskryminacji. 

Wykres 39. Działania podjęte przez beneficjentów w ramach projektów i ich efekty – RPO WP 

  

Źródło: CAWI z beneficjentami RPO WP, (po lewej) n=86, (po prawej) n=115. 

Wartości te w przypadku RPO WP są wyższe niż dla ogółu polityki spójności w Polsce. Należy 

także podkreślić, że udział projektów realizowanych w RPO WP, w których przeprowadzono 
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diagnozę w zakresie równości szans i niedyskryminacji jest najwyższy spośród wszystkich 

RPO. Może to świadczyć o wyższej świadomości potrzeby wdrażania analizowanych zasad 

horyzontalnych i skuteczniejszych działaniach promocyjno- informacyjnych. Niemniej jednak 

sytuacja nadal nie jest korzystna – potrzeby grup dyskryminowanych i doświadczających 

nierówności są nadal w wielu przypadkach niezaspakajane. Zasada równości szans i 

niedyskryminacji oraz równości szans KiM stosowana w sposób horyzontalny, raczej nie 

będzie miała przełożenia na sytuację beneficjentów. Rozwiązaniem tej sytuacji powinno być 

budowanie systemów, które silniej bodźcują beneficjentów do diagnozowania potrzeb grup 

doświadczających nierówności i dyskryminacji i równocześnie dają im impuls (nudge) do 

podejmowania działań, np. w postaci dedykowanych konkursów czy kryteriów premiujących. 

Podsumowanie. RPO WP realizuje wymogi europejskie związane z wdrażaniem zasad 

równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN. 

Spełnia również większość wymogów krajowych w tym zakresie włącznie z powołaniem 

Koordynatora ds. równości szans przewidzianych zgodnie z zapisami Agendy.  

Dobra praktyka. Wyróżnia się zaś pozytywnie na tle innych programów regionalnych i 

krajowych w Polsce przeprowadzeniem odrębnej ewaluacji poświęconej zasadom 

horyzontalnym, uwzględnieniem zasad równościowych w dokumentach strategicznych oraz 

dużą intensywnością działań szkoleniowych i edukacyjnych, co potwierdzają wyniki CAWI 

wśród beneficjentów. Również stopień deklarowanych przez beneficjentów efektów jest 

wyższy niż średnia dla EFSI w Polsce.  

W przypadku EFRR beneficjent na etapie wnioskowania zobowiązany jest jedynie do złożenia 

oświadczenia zgodności projektu z zasadami równościowymi. RPO WP odbiega zatem w tym 

zakresie in minus od rozwiązań stosowanych w innych województwach. Należy jednak 

zauważyć, że zgodnie z wynikami ewaluacji dotyczącej stosowania zasad horyzontalnych, 

rozwiązanie to zmniejsza obciążenia administracyjne i jest pozytywnie oceniane przez 

beneficjentów. Także wyniki niniejszej ewaluacji wskazują, że stosowane rozwiązania nie 

przekładają się na mniejsze niż w pozostałych programach efekty w zakresie poprawy 

sytuacji grup docelowych.  

Rekomendacje23. Należałoby jednak rozważyć wprowadzenie dla EFRR, podobnie jak w 

przypadku EFS, wymogu zadeklarowania na etapie wnioskowania (w postaci uzasadnienia we 

WoD) sposobu zastosowania zasad równościowych w ramach projektów. Wyniki niniejszej 

ewaluacji wskazują bowiem, że taki obowiązek nie nakłada na beneficjentów dodatkowych 

istotnych obciążeń administracyjnych. Mógłby natomiast przyczynić się do zwiększenie 

zakresu stosowania realnych rozwiązań, przyczyniających się do poprawy sytuacji grup 

dyskryminowanych. Warto rozważyć także organizację konkursów przeznaczonych 

bezpośredniemu wsparciu realizacji zasad lub zwiększyć zakres stosowania kryteriów 

punktowanych, premiujących rozwiązania sprzyjające wyrównywaniu szans, zwłaszcza KiM.  

                                                      

23 Więcej szczegółów, zwłaszcza sposób wdrożenia, można znaleźć w raporcie głównym z badania. 
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2.12. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

Programowanie. W ramach RPO WSL na etapie programowania uwzględniono realizację 

zasady równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji OzN, zarówno w ramach 

EFS jak i EFRR. W ramach diagnozy zawartej w Programie wskazano grupy narażone na 

dyskryminację, szczególnie zwracając uwagę na osoby z niepełnosprawnościami. W 

Programie zawarto podejście dual approach w ramach realizacji zasady równości szans KiM. 

Potwierdzeniem jest realizacja Poddziałań wpisujących się w PI 8iv. Jeśli chodzi zasadę 

niedyskryminacji OzN głównie wskazano na działania dot. rozwijanie instrumentów 

wspierających zatrudnienie i utrzymanie się na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami 

(PI 9i, 9v oraz 8i, 8iii.), a także poprawę jakości usług i dostępności społecznych i 

zdrowotnych, w tym także usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnościami oraz 

szeroką profilaktykę i rehabilitację, w szczególności dla dzieci z niepełnosprawnościami (PI 

9iv). 

Koordynacja działań. Ocena horyzontalnych działań koordynacyjnych w ramach RPO WSL (tj. 

opracowanych dokumentów w postaci Agendy, Wytycznych i Poradników, organizowanych 

szkoleń, prac Grup roboczych) jest w opinii przedstawicielek/przedstawicieli instytucji RPO 

WSL oraz beneficjentów pozytywna. Aż 74% beneficjentów korzystało z Wytycznych na 

etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie i zdecydowana większość z nich oceniła je 

jako przydatne (wykresy poniżej). 

Wykres 40. Na ile wspomniane Wytyczne były dla Państwa przydatne do wypracowania sposobu 

uwzględnienia zasady równości szans kobiet i mężczyzn (po lewej) i zasady równości szans i niedyskryminacji 

(po prawej) w ramach Państwa projektu? – RPO WSL 

  

W ramach wdrażania Programu zrealizowano większość działań wynikających z Agendy. W 

RPO WSL powołano osobę pełniącą funkcje Koordynatorki ds. równości szans KiM oraz ds. 

równości szans i niedyskryminacji. Osoba pełniąca te funkcje miała wysokie kompetencje 

dot. stosowania zasad horyzontalnych. 

Ocena i wybór projektów. Obowiązkową częścią Regulaminów wszystkich ogłaszanych 

przez Instytucję Zarządzającą i Instytucje Pośredniczące RPO WSL konkursów jest rozdział 

„Wymagania dotyczące zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
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osób z niepełnosprawnością oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn”, gdzie znajdują 

się informacje o zachowaniu zasad równości i niedyskryminacji w projekcie z podaniem 

szczegółowych przykładów rozwiązań możliwych do realizacji (mechanizm racjonalnych 

usprawnień). Do dokumentacji konkursowej dołączany jest również (w przypadku niektórych 

konkursów ogłaszanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach) Standard udzielania 

wsparcia w postaci usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej. 

W ramach obowiązujących procedur w Programie uwzględniano informacje o obowiązku 

realizacji założeń horyzontalnych, bez względu na to czy projekt był dofinansowany ze 

środków EFS czy EFRR. Ponadto od początku realizacji Programu formułowany był szereg 

kryteriów specyficznych (dodatkowych, ale również i dostępu), dopasowywanych pod 

konkretne osie Programu. Zwłaszcza dotyczyło to rynku pracy, edukacji oraz włączenia 

społecznego i kryteriów zachęcających do objęcia wsparciem osób z grup 

defaworyzowanych. Przykładowo w ramach poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do 

usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat, przyznawano dodatkowe punkty tym projektom, 

które obejmowały wsparciem dzieci z niepełnosprawnościami. 

Informacja i promocja. W ramach RPO WSL realizowano szkolenia poświęcone założeniom 

horyzontalnym. Dotyczyły one zarówno zasady równości szans kobiet i mężczyzn jak i 

niedyskryminacji. Dobra praktyką było badanie potrzeb szkoleniowych wśród beneficjentów i 

dostosowywanie ich zakresu i liczby to zapotrzebowania. Organizowane są również 

szkolenia, warsztaty i spotkania z ekspertami dla pracowników i pracownic IZ i IP raz 

członków i członkiń KOP głównie z zakresu stosowania zasady dostępności, ale również 

odbywały się szkolenia z zasady równości szans kobiet. W ramach działań promocyjnych 

używany jest niestereotypowy i zróżnicowany przekaz. Działania informacyjno-promocyjne 

realizowane są z zastosowaniem zasady dostępności. Materiały multimedialne są zgodne z 

WCAG 2.0. Ponadto stosowane są teksty alternatywne do grafik i zdjęć na stronie 

internetowej Programu. Podczas imprez plenerowych zapewniony jest asystent osoby z 

niepełnosprawnością, a podczas konferencji tłumacz PJM. Tematyka zasad horyzontalnych 

była często poruszana w biuletynach RPO. Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich 

wyposażony jest w pętlę indukcyjną oraz mieści się w budynku przystosowanym do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Strony internetowe (Urzędu oraz strona RPO 

WSL 2014-2020) są zgodne z zaleceniami standardu WCAG 2.0 i ustawy o dostępności. 

Monitoring, kontrola i ewaluacja. Monitoring i kontrola wdrażania zasad nie odbiegały od 

rozwiązań stosowanych we wdrażaniu polityki spójności w ramach pozostałych programów 

operacyjnych. Jako wynika z analizy Sprawozdań rocznych w trakcie realizacji Programu nie 

wystąpiły problemy związane z realizacją zasady równości szans KiM oraz zasady równości 

szans i niedyskryminacji. W ramach Programu przeprowadzono badanie ewaluacyjnego 

dotyczącego realizacji zasad horyzontalnych w okresie 2014-2020. W ramach KM starano się 

zadbać o zrównoważony udział kobiet i mężczyzn; na 96 osoby zasiadające w Komitecie 

Monitorującym 40 stanowiły kobiety. W ramach KM zapewniono udział podmiotu 

działającego w zakresie równości szans/wykluczenia społecznego (Regionalna Fundacja 
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Pomocy Niewidomym w Chorzowie). W składzie KM zapewniono reprezentację 

Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. 

Obciążenia administracyjne. Podobnie jak w przypadku innych programów wdrażanych w 

ramach polityki spójności 2014-2020 zarówno przedstawicielki/przedstawiciele RPO WSL, jak 

i beneficjenci uznali, że obciążenie administracyjne związane z uwzględnianiem zasad 

horyzontalnych w Programie było niewielkie i adekwatne w stosunku do osiągniętych 

efektów. 69% beneficjentów stwierdziło, że realizacja zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn nie stanowi dodatkowego obciążenia administracyjnego jeśli chodzi o 

przygotowanie wniosku o dofinasowanie. Jeśli chodzi o zasadę niedyskryminacji odsetek ten 

jest nieco niższy i wynosi 52%. Jest też on wyższy od odsetka dla całego kraju. W Polsce 47% 

pytanych odpowiedziało, że realizacja zasady nie stanowi dla nich dodatkowych obciążeń 

administracyjnych. 

Ocena efektów wdrażania. Ocena efektów wdrażania. Wyniki badania wśród beneficjentów 

wskazują, że 41% beneficjentów stwierdziło, zastosowane w projekcie rozwiązania 

przyczyniły się do zmniejszenia nierówności związanych z płcią zidentyfikowanych na etapie 

diagnozy grupy docelowej. Jeśli chodzi o zasadę niedyskryminacji to twierdząco 

odpowiedziało 57% pytanych.  

Ponadto jak wynika z poniższych wykresów beneficjenci dość świadomie realizowali projekty 

jeśli chodzi o realizację zasad. Aż 62 % badanych wskazało, że na etapie przygotowania lub 

realizacji projektu przeprowadzili diagnozę grupy docelowej mającą na celu identyfikację 

ewentualnych problemów związanych z możliwą dyskryminacją ze względu na równość szans 

kobiet i mężczyzn. Nieco mniej bo 47% badanych wskazało przeprowadzenie diagnozy grupy 

docelowej jeśli chodzi o realizację zasady równości szans niedyskryminacji. Stosunkowo 

najmniejszy odsetek odpowiedzi twierdzących można odnotować w przypadku pytania dot. 

efektów w postaci zmniejszenia poziomu dyskryminacji w grupie docelowej projektu kolejno 

8 % dla zasady równości szans KiM i 5% dla zasady niedyskryminacji.  
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Wykres 41. Działania podjęte przez beneficjentów w ramach projektów i ich efekty – RPO WŚ

 
Źródło: CAWI z beneficjentami RPO WSL, (po lewej) n=139, (po prawej) n=258. 

Należy zwrócić uwagę, że osiągnięte wartości przypadku RPO WSL są wyższe niż dla ogółu 

polityki spójności w Polsce. Może to świadczyć o wyższej świadomości potrzeby wdrażania 

analizowanych zasad horyzontalnych i lepszym działaniom mechanizmów systemowych (np. 

ocena i wybór projektów).  

Podsumowanie W ramach RPO WSL uwzględnione zostały założenia zasad horyzontalnych w 

zakresie równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

OzN. Spełniono znaczną większość wymagań wynikających z Agendy. Badania pokazały, że 

realizacja obu zasad prowadzona jest w świadomy, przemyślany sposób. Wyniki badań 

otrzymane na poziomie regionu są wyższe niż te uzyskane dla całej Polski. W zakresie 

Informacji i promocji Śląsk może stanowić dobrą praktykę dla pozostałych regionów w Polsce 

Rekomendacje. W celu pełnego spełnienia wszystkich wymogów Agendy w RPO WSL 

wskazane jest przede zlecenie wykonywania zadań Koordynatorek/Koordynatorów ds. 

równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji w ramach odrębnych stanowisk, a 

nie funkcji przypisanych pracownicom/pracownikom IZ. Rekomendacja dotyczy realizacji 

zasady dual approach wykraczającej poza tworzenie placówek opieki nad małymi dziećmi do 

lat 3 oraz stosowania na większą skalę kryteriów premiujących, które zachęcałyby do 

realizacji założeń horyzontalnych przez beneficjentów. Warto także wprowadzić kryteria 

zachęcające wnioskodawców do realizacji założeń horyzontalnych w ramach projektów 

współfinansowanych z EFRR. W kolejnym okresie programowania należy na szerszą skalę 

podejmować działania szkoleniowo-doradcze przedstawiające założenia polityk 

horyzontalnych, zwłaszcza w odniesieniu do zasady równości szans KiM. Działania 

szkoleniowo-doradcze powinny być dostosowane do specyfiku ogłaszanych konkursów. 

Rekomendacja dotyczy także bardziej krytycznej oceny zapisów we WoD, aby unikać 

akceptacji deklaratywnych zapisów na rzecz spełnienia zasad. 
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2.13. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 

Programowanie. Program zawiera rozdział pn. „Szczególne potrzeby obszarów 

geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej 

zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem” dot. jednak nierówności społeczno-

ekonomicznych. Nie zdiagnozowano sytuacji wszystkich grup, których dotyczą przesłanki 

dyskryminacji wymienione w rozp. ogólnym – skupiono się na aktywności zawodowej kobiet 

i wspomniano o problemach społecznych (uwarunkowania ubóstwa w tym 

niepełnosprawność) i starzeniu się społeczeństwa. W rozdziale dot. zasad horyzontalnych 

objaśniono je i zadeklarowano realizację PO zgodnie z nimi. Jako narzędzia realizacji zasad 

opisano obowiązkowe takie jak konsultacje społeczne, szkolenia, WLWK. Wg PO w 

konsultacje społeczne „włączono przedstawicieli instytucji i podmiotów, w których 

kompetencji leży problematyka niedyskryminacji, niepełnosprawności i równości płci24”. 

Należy to rozumieć jako umożliwienie im udziału w konsultacjach, bo, jak wynika z 

zestawienia uwag i sposobu ich uwzględnienia25, NGO z tych dziedzin nie wypowiedziały się, 

a uwagę JST nt. aktywizacji zawodowej kobiet odrzucono jako zbyt szczegółową. 

Zastosowano podwójne podejście (dual approach): PO zawiera Działania dedykowane 

potrzebom niektórych wymienionych w rozp. ogólnym grup dotkniętych nierównościami (m. 

in.: infrastruktura i usługi zdrowotne oraz opieki nad dziećmi do lat 3, aktywizacja zawodowa 

grup wymienionych w ustawie o promocji zatrudnienia w tym kobiet, OzN i 50+). W zw. z 

szerokim rozumieniem nierówności wymieniono wiele PI w których zasady będą realizowane 

bezpośrednio 

Koordynacja działań. Tylko 54% beneficjentów korzystało z Wytycznych na etapie 
przygotowania WoD. Większość korzystających oceniła je jako przydatne. 

                                                      

24 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

25 Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa 

Świętokrzyskiego 2030+. 
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Wykres 42. Na ile wspomniane Wytyczne były dla Państwa przydatne do wypracowania sposobu 

uwzględnienia zasady równości szans kobiet i mężczyzn (po lewej) i zasady równości szans i niedyskryminacji 

(po prawej) w ramach Państwa projektu? – RPO WŚ 

 
Źródło: CAWI z beneficjentami RPO WŚ, n=165 

IZ jest reprezentowana w obu grupach roboczych (ds. równości szans kobiet i mężczyzn oraz 

ds. równości szans i niedyskryminacji), członkowie nie czują się koordynatorami ds. zasad 

(osoba z EFS ma koncepcję jak by chciała pełnić tę funkcję) i oboje mają niezaspokojone 

potrzeby kompetencyjne. Osoba reprezentująca EFRR podziela zdanie członków KM, że 

trudno jest wyobrazić sobie pozytywny wpływ wielu typów projektów, dlatego często go nie 

premiowano ani nie wymagano. Wg ewaluacji „polityki horyzontalne nie stały się 

przedmiotem szkoleń dla pracowników IZ”26 a wg osoby z IZ w zakresie EFS, zasady są co 

najmniej częścią szkoleń e-learningowych dla pracowników będących w KOP, odbyło się też 

stacjonarne szkolenie      nt. zasady równości szans i niedyskryminacji. 

Dobra praktyka: Szkolenie dla pracowników IZ (EFS) nt. zasady równości szans i 
niedyskryminacji 

Ocena i wybór projektów27. W analizowanych naborach EFRR w Dz. 3.4 wymagano tylko 

braku wpływu negatywnego (nabór dot. sygnalizacji świetlnej) a w 7.3 pozytywnego 

(infrastruktura zdrowotna) oraz uniwersalnego projektowania nowych produktów. W Dz 2.5 

(dotacje obrotowe dla firm dotkniętych przez Covid-19) wymagania były minimalne – 

wystarczyło oświadczenie wnioskodawcy. Przedmiot naboru w Dz 7.3 (wsparcie oddziałów 

rehabilitacyjnych) sam w sobie był korzystny dla wyrównywania szans zwł. OzN i osób 

starszych. W analizowanych projektach w minimalistyczny sposób wykazano spełnianie 

zasad, deklarując działania wynikające z prawa (nabór na stanowiska na równych zasadach 

na podstawie kompetencji oraz równy dostęp do świadczeń zdrowotnych) lub ze standardów 

dostępności (dostosowanie przebudowywanych pomieszczeń do potrzeb OzN i prosty język 

promocji). W EFS w Poddz. 8.5.1 i Dz. 10.5 nie stosowano kryteriów premiujących równość i 

niedyskryminację. Premiowano udział określonego odsetka uczniów w stażach, ale niższego 

                                                      

26 Maj, M., Maj, J., Niebylski, M. i inni (2019) Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 

2014-2020. Kielce: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. 

27 Przeanalizowano nabory i projekty w ramach Działań/Poddziałań 2.5, 3.4, 7.3, 8.1.1, 8.5.1, 10.5. 
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dla szkół prowadzących kształcenie specjalne. W próbce analizowanych WoD były głównie           

powierzchowne      diagnozy (ograniczone      do odsetka K/M/OzN) i ogólnikowe      deklaracj     

e. Znaleziono też jednak w jednym z projektów      wartościowe rozwiązanie: w szkole uczącej 

zawodów popularnych wśród M preferencje w rekrutacji do projektu dla uczennic, a także           

dla nauczycieli z N. W Dz. 10.5 skupiono się na dopasowaniu szkoleń do potrzeb 

przedsiębiorców i nie wykorzystano szans by promować zwiększenie szans pracujących K i 

OzN na rozwój zawodowy. W naborze dot. opieki nad dziećmi premiowano tworzenie 

nowych miejsc opieki, nie dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z N. W projektach dot. 

nowych miejsc premiowano określony udział procentowy rodziców z N., wychowujących 

dzieci samotnie lub mających ich 3+. Skupiono się więc na aktywizacyjnym celu Działania. 

Zapisy WoD dla dofinansowanych projektów były b. lakoniczne i deklaratywne, czasem na 

tyle nie jasne, że nie było można ustalić, czy wymóg (np udziału 10% OzN wśród 

uczestników) będzie spełniony. Mimo to wnioski pozytywnie przeszły ocenę spełniania zasad 

horyzontalnych jak i ww. przypadku - kryterium premiującego          . W innym działaniu 

premiowano zwiększenie udziału OzN ponad wymagany28. Osoba reprezentująca IZ (EFS) 

rekomenduje zwiększanie wymagań wobec WoD i świadomości wnioskodawców by 

rozwiązania nie były powierzchowne. 

Informacja i promocja. Zasady są omawiane w ramach szkoleń dla wnioskodawców, a w 

przypadku EFS było też odrębne szkolenie dot. zasad. Tylko 19% beneficjentów 

zadeklarowało uczestnictwo w szkoleniach dot. równości szans KiM i 20% dot. zasady 

niedyskryminacji. Kolejnym (odpowiednio) 10% i 9% oferowano udział w takich szkoleniach, 

ale nie skorzystali.  

                                                      

28 Maj, M., Maj, J., Niebylski, M. i inni (2019) Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 

2014-2020. Kielce: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. 
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Wykres 43. Czy korzystał/a Pani/Pan ze szkoleń poświęconych kwestii zasad, organizowanych przez Instytucję 

Pośredniczącą/Instytucję Zarządzającą, w tym punkty informacyjne? Czy oferowane były Pani/Panu szkolenia z 

zakresu zasad? – RPO WŚ 

 
Źródło: CAWI z beneficjentami RPO WŚ, szkolenia dot. równości szans K i M n = 267, szkolenia dot. 

niedyskryminacji n= 268. 

„Strategia komunikacji RPOWŚ 2014-2020” zawiera zapisy o równości dostępu do informacji, 

realizacji standardów informacyjno-promocyjnych i dostosowaniu komunikacji dla 

słabowidzących29.  

Monitoring, kontrola i ewaluacja. W rozdziale PO jako środki do realizacji zasad w obszarze 

monitoringu zapisano obowiązkowe działania wynikające z WLWK (stosowanie wskaźników 

w podziale na płeć, dot. OzN i dostosowanych do nich obiektów). Wskaźniki te są stosowane. 

Program należy do tych, dla których już przeprowadzono ewaluację wdrażania polityk 

horyzontalnych30. 

Wg stanu na 10.03.2021 w skład KM wchodziły      72 osoby z prawem do głosowania (38 

Stałych członków i 34 Zastępców członków) w tym 30 K i 30 osób bez takiego prawa w tym 

15 kobiet. W KM byli      przedstawiciele PFRON i pełnomocników rządu ds. równego 

traktowania i ds. OzN, nie było      NGO specjalizujących się ściśle w tematyce zasad 

równościowych ale były organizacje zajmujące się integracją społeczną. 

Obciążenia administracyjne. Podobnie jak w przypadku innych programów wdrażanych w 

ramach polityki spójności 2014-2020, obciążenie administracyjne związane z uwzględnianiem 

zasad horyzontalnych było niewielkie. 

Ocena efektów wdrażania. Przeprowadzenie diagnozy      w zakresie równości KiM 

potwierdziło tylko 67% beneficjentów, a równości szans – tylko 35%. Natomiast jeśli 

zidentyfikowali problem i podjęli działania, to najczęściej dostrzegali ich korzystne efekty, 

toteż wśród ogółu badanych 21% osiągnęło poprawę w zakresie zdiagnozowanego problemu 

nierówności KiM a 4% – w zakresie rzadko zdiagnozowanych nierówności szans. 

Odpowiednio tylko 6% i 2% zadeklarowało osiągnięcie widocznych po zakończeniu projektu 

(odroczone efekty mogły nie być znane beneficjentom). Odsetki w przypadku RPO WŚ są 

                                                      

29 Tamże. 

30 Tamże. 
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niższe niż dla ogółu badanych beneficjentów, zwł. w obszarze równości KiM, co może 

wskazywać na większe deficyty świadomości potrzeb grup będących w trudniejszej sytuacji.  

Wykres 44. Działania podjęte przez beneficjentów w ramach projektów i ich efekty – RPO WŚ 

Źródło: CAWI z beneficjentami RPO WŚ, (po lewej) n=115, (po prawej) n=268. 

Badane osoby z IZ podkreślają wzrost świadomości społecznej zwł. w odniesieniu do potrzeb 

OzN. Zdaniem przedstawiciela EFRR poprawa świadomości i dostępności wynika z prawa 

(budowlanego i dot. transportu publicznego), nie z Wytycznych lub wdrażania PO. 

Podsumowanie. RPO WŚ realizuje wymogi związane z wdrażaniem zasad równości szans KiM 

oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN. Beneficjenci rzadziej niż 

średnio w ramach polityki spójności diagnozowali problematykę równościową. Program 

wyróżnia się na tle części innych programów przeprowadzeniem ewaluacji poświęconej 

zasadom horyzontalnym.  

Rekomendacje31. Rekomenduje się pogłębianie rozumienia – przez pracowników instytucji 

systemu realizacji (zwł. KOP) i wnioskodawców potrzeb – grup dotkniętych nierównościami i 

możliwości wyrównywania szans w ramach różnego typu działań.  

  

                                                      

31 Więcej szczegółów, zwłaszcza sposób wdrożenia, można znaleźć w raporcie głównym z badania. 
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2.14. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Programowanie. W RPO WiM w ramach zasady horyzontalnej równości KiM zastosowano 

jedynie zapisy odnoszące się do tzw. standardu minimum. W ramach monitorowania 

wskaźników dot. osób, wymagany był podział ze względu na płeć.   

Zasadzie równości KiM dedykowano Priorytet inwestycyjny 8iv „Równość mężczyzn i kobiet 

we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia 

zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę”.  

W innych działaniach (np. rozwój kadry, edukacja) wdrażane były działania wspierające ww. 

zasadę. Na etapie programowania zdiagnozowano i wydzielono grupy szczególnie narażone 

na dyskryminację, jednak diagnoza nie była kompletna i nie zawierała danych dotyczących 

sytuacji KiM. 

Koordynacja działań. Ocena horyzontalnych działań koordynacyjnych jest w opinii 

przedstawicieli instytucji RPO WiM oraz beneficjentów pozytywna. Z uwagi na brak stałego 

przedstawicielstwa w grupie roboczej po stronie EFRR osoba obecnie pełniąca tę funkcję nie 

umiała jednoznacznie ocenić jej przydatności. 71% beneficjentów korzystało z Wytycznych 

na etapie przygotowania WoD i zdecydowana większość z nich oceniła je jako przydatne 

(wykresy poniżej). 

Wykres 45. Na ile wspomniane Wytyczne były dla Państwa przydatne do wypracowania sposobu 

uwzględnienia zasady równości szans kobiet i mężczyzn (po lewej) i zasady równości szans i niedyskryminacji 

(po prawej) w ramach Państwa projektu? – RPO WiM 

 

Źródło: CAWI z beneficjentami RPO WiM, n=142 

W RPO WiM powołano Koordynatorów ds. obu zasad zarówno w ramach EFRR, jak i EFS. 

Osoba na stanowisku koordynatora zasad w proj. EFS uczestniczyła w konsultacjach 

programu, jego wdrażaniu (pełniąc funkcję członkini KOP), tym samym ma bieżącą wiedzę i 

wpływ na wdrażanie zasady oraz przygotowywaniu Beneficjentów do ich wdrażania (poprzez 

organizację i prowadzenie spotkań informacyjnych dot. Zasad). Zaangażowanie osoby na tym 

stanowisku w różne etapy wdrażania Programu należy ocenić pozytywnie. W przypadku 

EFRR osoba pełniąca tę funkcję nie jest zaangażowana w etap oceny i realizacji projektów – 

tym samym ma zdecydowanie mniejszy kontakt z realnym wdrażaniem tych zasad.  
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Ocena i wybór projektów. Zastosowane przez wnioskodawców w WoD i WoP w EFRR 

lakoniczne zapisy dot. zasad nie pozwalają na ocenę realnego poziomu ich stosowania przez 

beneficjentów. W przypadku EFS Beneficjenci byli zobowiązani do bardziej szczegółowych 

opisów, a eksperci/tki oceniające badali prawidłowość jej uwzględnienia w kartach oceny. 

Premiowano stosowanie klauzul społecznych jako narzędzia wspierającego aktywizację osób 

z niepełnosprawnościami. 

Informacja i promocja (IiP) Jednym z kluczowych działań ukierunkowanych na wdrażanie 

zasad w obszarze IiP były szkolenia i spotkania informacyjne. Według danych z badania 

ankietowego 35% beneficjentów korzystało ze szkoleń dot. niedyskryminacji, a 37%równości 

szans K i M,, a aż 58% (zasada równości i niedyskryminacji) i 52% (zasada równości szans 

KiM) osób szkolenia nie zostały zaoferowane. 

Wykres 46. Czy korzystał/a Pani/Pan ze szkoleń poświęconych kwestii równości szans KiM/ kwestii 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN organizowanych przez Instytucję 

Pośredniczącą/Instytucję Zarządzającą, w tym punkty informacyjne? – RPO WiM; Czy oferowane były 

Pani/Panu takie szkolenia? 

 

Źródło: CAWI z beneficjentami RPO WiM, n=199 

Dobra praktyka. Profesjonalne, dostępne, oddziaływujące na grupę odbiorców działania 

informacyjno-promocyjne, promujące Program i wdrażanie zasady równości szans KiM, 

przykład nagrody uzyskanej za jeden z filmów promocyjnych - 1 miejsce na 

Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Camerimage w ramach 11. KONKURSU SPOTÓW 

REKLAMOWYCH „FUNDUSZE EUROPEJSKIE W KADRZE”. 

Monitoring i kontrola. Monitoring i kontrola wdrażania zasad nie odbiegały od rozwiązań 

stosowanych we wdrażaniu polityki spójności w Polsce i opierały się na sprawdzaniu 

deklaracji beneficjentów zawartych w WoD i WoP. W RPO WiM nie przeprowadzono 

odrębnego badania ewaluacyjnego dot. badanej zasady. 

Według danych ze sprawozdania RPO WiM za 2020 r. w ramach wyboru projektów 

ogłoszono jeden konkurs z projektami dla OzN – PI 8vi. Łączna liczba OzN objętych 

wsparciem w RPO WiM to 15 714 osób. KM RPO WiM 2014-2020 obejmuje 43 podmioty, w 

tym 42 członków/iń i 43 zastępców/czyń32. W ramach KM podmioty działające na rzecz 

                                                      

32 W przypadku IZ RPO WiM 2014-2020 brakuje członka KM, jest zastępca/yni. 
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promowania włączania społecznego lub równości szans i niedyskryminacji reprezentuje 

przedstawiciel Stowarzyszenia ESWIP. Na liście członków/iń KM nie wskazano 

przedstawiciela/ki równości szans KiM. W KM zasiada przedstawicielka Pełnomocnika Rządu 

ds. Osób Niepełnosprawnych. 

Obciążenia administracyjne. Podobnie jak w przypadku innych programów wdrażanych w 

ramach polityki spójności 2014-2020 zarówno przedstawiciele systemu RPO WiM, jak i 

beneficjenci uznali, że obciążenie administracyjne związane z uwzględnianiem zasad 

horyzontalnych w Programie było niewielkie i adekwatne w stosunku do osiągniętych 

efektów.  

Ocena efektów wdrażania. Wyniki badania wśród beneficjentów wskazują, że w przypadku 

31% beneficjentów odnotowano osiągnięcie efektów w zakresie poprawy sytuacji w 

obszarze równości szans KiM. W przypadku równości szans i niedyskryminacji przedmiotową 

zmianę odnotowano u 11% beneficjentów. 

Wykres 47. Działania podjęte przez beneficjentów w ramach projektów i ich efekty – RPO WiM 

 
Źródło: CAWI z beneficjentami RPO WiM, (po lewej) n=103, (po prawej) n=199. 

Wartości te w przypadku RPO WiM są wyższe niż dla ogółu polityki spójności w Polsce. 

Niemniej jednak sytuacja grup defaworyzowanych, o których mowa przy badanych zasadach 

w dalszym ciągu jest trudna. Zasada równości szans i niedyskryminacji oraz równości szans 

KiM stosowana w sposób horyzontalny, raczej nie będzie miała przełożenia na widoczną 

poprawę ich sytuacji. Rozwiązaniem tej sytuacji powinno być budowanie systemów, które 

zakładają stałe instrumenty zachęcające do obejmowania wsparciem odpowiednio 

dostosowanym do specyfiki danej grupy defaworyzowanej.  

Podsumowanie. RPO WiM realizuje wymogi europejskie związane z wdrażaniem zasad 

równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN w 

sposób minimalny. Spełnia również większość wymogów krajowych w tym zakresie. 

Podobnie jak w przypadku innych PO można zaobserwować widoczne różnice pomiędzy 
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realizowaniem zasady równości KiM a równości szans i niedyskryminacji w odniesieniu do 

OzN na niekorzyść tej pierwszej.  

Rekomendacje33.  

1. Zwiększenie wsparcia dla IZ i IP w zakresie zasady równości szans KiM– np. poprzez 

uruchomienie doradztwa, szkoleń szczególnie w EFRR, tak jak to było realizowane w 

przypadku zasady równości i niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami (.  

2. Zapewnienie wsparcia w zakresie wdrażania zasady równości i niedyskryminacji OzN dla 

beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO w projektach EFRR, w tym 

zwiększenie skali objęcia ich szkoleniami z tego obszaru. 

3. Rozbudowanie/opracowanie nowych materiałów informacyjnych dla beneficjentów i 

Instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO o dobre praktyki, rozwiązania 

jakie można stosować w odniesieniu do obu zasad (ze szczególnym uwzględnieniem 

zasady równości szans KiM) w różnych typach projektów.  

4. Przeanalizowanie wzoru wniosku o dofinansowanie w projektach EFRR w RPO – ujęcie 

spełnienia zasady jedynie w jednej części wniosku sprawia, że zapisy są lakoniczne i 

trudno weryfikowalne. 

5. Przyjmowanie konkursy czy kryteriów premiujących odnoszących się do danego odsetka 

osób – przedstawicieli danej grupy czy typu planowanych działań lub ich efektów. 

  

                                                      

33 Więcej szczegółów, zwłaszcza sposób wdrożenia, można znaleźć w raporcie głównym z badania. 



91 
 

2.15. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego 

Programowanie. W ramach WRPO na etapie programowania uwzględniono realizację zasady 

równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji OzN, zarówno w ramach EFS jak i 

EFRR. W ramach diagnozy zawartej w Programie wskazano grupy narażone na 

dyskryminację, szczególnie zwracając uwagę na kryterium: płci, wieku, niepełnosprawności. 

Diagnoza ta – podobnie jak miało to miejsce w przypadku pozostałych programów 

operacyjnych – miała charakter lakoniczny. W Programie zawarto podejście dual approach w 

ramach realizacji zasady równości szans KiM. Potwierdzeniem jest realizacja Poddziałań 

wpisujących się w PI 8iv. W przypadku Wielkopolski ten PI został rozbity na 8iv.1 Wzrost 

zatrudnialności osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat oraz 8iv.2 Wzrost 

zatrudnialności osób sprawujących opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami. W 

odniesieniu do innych grup narażonych na dyskryminację należy wskazać z kolei te PI, w 

ramach których uwzględniano potrzeby wynikające z wieku czy niepełnosprawności: 8vi, 9a, 

9i, 9iv, 9v.  

Koordynacja działań. Ocena horyzontalnych działań koordynacyjnych w ramach WRPO (tj. 

opracowanych dokumentów w postaci Agendy, Wytycznych i Poradników, organizowanych 

szkoleń, prac Grup roboczych) jest w opinii przedstawicielek/przedstawicieli instytucji WRPO 

oraz beneficjentów pozytywna. Aż 74% beneficjentów korzystało z Wytycznych na etapie 

przygotowania wniosku o dofinansowanie i zdecydowana większość z nich oceniła je jako 

przydatne (wykresy poniżej). 

Wykres 48. Na ile wspomniane Wytyczne były dla Państwa przydatne do wypracowania sposobu 

uwzględnienia zasady równości szans kobiet i mężczyzn (po lewej) i zasady równości szans i niedyskryminacji 

(po prawej) w ramach Państwa projektu? – WRPO 

 

Źródło: CAWI z beneficjentami WRPO, n=174. 

W ramach wdrażania Programu zrealizowano większość działań wynikających z Agendy. W 
WRPO powołano osoby pełniące funkcje Koordynatorek/Koordynatorów ds. równości szans 
KiM oraz Koordynatorek/Koordynatorów ds. równości szans i niedyskryminacji. 

Ocena i wybór projektów. W ramach obowiązujących procedur w Programie uwzględniano 

informacje o obowiązku realizacji założeń horyzontalnych, bez względu na to czy projekt był 

dofinansowany ze środków EFS czy EFRR. Ponadto, w ramach EFS stosowano kryteria, które 
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– w sposób bezpośredni i pośredni – wspierały realizację założeń horyzontalnych. Z kolei w 

odniesieniu do konkursów współfinansowanych ze środków EFRR w części konkursów 

istniała możliwość otrzymania dodatkowych punktów w związku z oferowaniem 

ponadstandardowych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, wykraczającymi poza 

wymogi wynikające z przepisów prawa. 

Jako dobrą praktykę obowiązującą w ramach Programu można wskazać ujmowanie w 

kryteriach dostępu i/lub premiujących rozwiązań wpisujących się – bezpośrednio lub 

pośrednio – w realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Przykładowo, na kryteria 

te składały się: organizacja opieki nad małymi dziećmi, organizacja opieki nad innymi 

zależnymi członkami rodziny, oferowanie usług projektowych również w godzinach 

wieczornych oraz w weekend. Jak zwrócono uwagę podczas przeprowadzonych wywiadów 

rozwiązania te okazywały się praktyczne i skuteczne w realizacji założeń horyzontalnych. 

Informacja i promocja. W ramach WRPO realizowano szkolenia poświęcone założeniom 

horyzontalnym. Dotyczyły one przede wszystkim kwestii dostępności dla OzN oraz 

projektowania uniwersalnego.  

Wykres 49. Realizacja szkoleń poświęconych zasadzie równości szans KiM i równości szans i niedyskryminacji, 

w tym dostępności OzN – WRPO 

 

Źródło: CAWI z beneficjentami WRPO, n =235. 

Zasada równości szans KiM i szeroko rozumiana zasada równości szans i niedyskryminacji 

przedstawiane były beneficjentom w ramach spotkań informacyjnych, organizowanych po 

ogłoszeniu poszczególnych konkursów. Na stronie internetowej Programu poświęcono część 

strony internetowej kwestii realizacji założeń horyzontalnych: Na stronie tej – oprócz 

kluczowych dokumentów i Wytycznych obowiązujących w perspektywie finansowej 2014-

2020 – umieszczono linki do różnych artykułów bezpośrednio odnoszących się do kwestii 

równości szans kobiet i mężczyzn. Artykuły te były napisane przyjaznym, mało formalnym 

językiem, dzięki czemu przedstawione były w formie atrakcyjnej dla odbiorczyń/odbiorców.  

Monitoring, kontrola i ewaluacja. Monitoring i kontrola wdrażania zasad nie odbiegały od 

rozwiązań stosowanych we wdrażaniu polityki spójności w ramach pozostałych programów 

operacyjnych. Jako wynika z przygotowywanych Sprawozdań rocznych (łącznie 6 

Sprawozdań) w trakcie realizacji Programu nie wystąpiły problemy związane z realizacją 
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zasady równości szans KiM oraz zasady równości szans i niedyskryminacji. Choć w przypadku 

części Sprawozdań nie wypełniono w ogóle części poświęconej realizacji założeń 

horyzontalnych (dotyczy lat 2017, 2019 i 2020). W ramach Programu nie przeprowadzono – 

podobnie jak miało to miejsce w przypadku większości programów operacyjnych – badania 

ewaluacyjnego dotyczącego realizacji zasad horyzontalnych w okresie 2014-2020. W ramach 

KM starano się zadbać o zrównoważony udział kobiet i mężczyzn; na 46 osoby zasiadające w 

Komitecie Monitorującym 20 stanowiły kobiety, przy czym kobiet reprezentujących poziom 

samorządowy (a nie administrację centralną) było 3 na 10, a partnerów spoza administracji – 

7 na 14. W grupie tzw. obserwatorów były 4 reprezentacje kobiet (na 9 osób 

obserwujących)34. W ramach KM zapewniono udział osób/podmiotów działających w 

zakresie równości szans/wykluczenia społecznego (Wielkopolska Rada Koordynacyjna 

Związku Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wzajemnej Pomocy Barka). W składzie KM 

zapewniono reprezentację Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. 

Obciążenia administracyjne. Podobnie jak w przypadku innych programów wdrażanych w 

ramach polityki spójności 2014-2020 zarówno przedstawicielki/przedstawiciele systemu 

WRPO, jak i beneficjenci uznali, że obciążenie administracyjne związane z uwzględnianiem 

zasad horyzontalnych w Programie było niewielkie i adekwatne w stosunku do osiągniętych 

efektów. 

Ocena efektów wdrażania. Wyniki badania wśród beneficjentów wskazują, że jedynie 20% 

beneficjentów zadeklarowało osiągnięcie efektów w zakresie poprawy sytuacji w obszarze 

równości szans KiM i 10% – w obszarze równości szans i niedyskryminacji. Na jeszcze 

mniejszą skalę dostrzegalne są efekty realizacji zasad po zakończeniu realizacji projekty (8% 

zasada równości szans KiM i 6% zasada równości szans i niedyskryminacji). Poniższe dane – 

choć nie odbiegają zasadniczo od średniej dla wszystkich regionalnych programów 

operacyjnych i programów krajowych – potwierdzają zarazem, że nie wszystkie działania 

podejmowane na rzecz realizacji założeń horyzontalnych mają bezpośrednie przełożenie na 

niwelowanie różnych zjawisk dyskryminacyjnych zidentyfikowanych na etapie 

przygotowywania projektu.  

                                                      

34 Skład KM RPO 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/017/759/original/Sk%C5%82ad_KM_WRPO_2014__maj_2021.pdf?1620367114
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Wykres 50. Działania podjęte przez beneficjentów w ramach projektów i ich efekty – WRPO 

 
 

Źródło: CAWI z beneficjentami WRPO, (po lewej) n=120, (po prawej) n=235. 

Podsumowanie. W ramach WRPO uwzględnione zostały założenia zasad horyzontalnych w 

zakresie równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

OzN. Spełniono większość wymagań wynikających z Agendy. Wyniki badań otrzymane na 

poziomie regionu nie odbiegają od średniej wyników dla wszystkich regionalnych programów 

operacyjnych i programów krajowych. Wyjątek dotyczy bardziej sceptycznego podejścia 

oceny zastosowanych w projektach rozwiązań przyczyniających się zwiększenia równości 

szans kobiet i mężczyzn w grupie docelowej. Aż 91% respondentów udzieliło odpowiedzi nie 

wiem/trudno powiedzieć, podczas gdy średnia dla wszystkich programów wynosiła 78%.  

Rekomendacje. W celu pełnego spełnienia wszystkich wymogów Agendy w WRPO wskazane 

jest przede zlecenie wykonywania zadań Koordynatorek/Koordynatorów ds. równości szans 

KiM oraz równości szans i niedyskryminacji w ramach odrębnych stanowisk, a nie funkcji 

przypisanych pracownicom/pracownikom IZ. Rekomendacja dotyczy realizacji zasady dual 

approach wykraczającej poza tworzenie placówek opieki nad małymi dziećmi do lat 3 oraz 

stosowania na większą skalę kryteriów premiujących, które zachęcałyby do realizacji założeń 

horyzontalnych przez beneficjentów. Warto także wprowadzić kryteria zachęcające 

wnioskodawców do realizacji założeń horyzontalnych w ramach projektów 

współfinansowanych z EFRR. W kolejnym okresie programowania należy na szerszą skalę 

podejmować działania szkoleniowo-doradcze przedstawiające założenia polityk 

horyzontalnych, zwłaszcza w odniesieniu do zasady równości szans KiM. Działania 

szkoleniowo-doradcze powinny być dostosowane do specyfiku ogłaszanych konkursów. 

Rekomendacja dotyczy także bardziej krytycznej oceny zapisów we WoD, aby unikać 

akceptacji deklaratywnych zapisów na rzecz spełnienia zasad. 
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2.16. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 

2014-2020 

Programowanie. W RPO WZ 2014-2020 uwzględniono obowiązek realizacji równości szans 

kobiet i mężczyzn oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami. Zapisy ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 są zgodne z zapisami zawartymi w Wytycznych w zakresie 

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020 na poziomie ogólnym. Diagnoza problemów dotyczących kobiet  

zawartych w RPO WZ jest spójna z dokumentem wyższego rzędu jakim jest Strategia 

Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2030 r.  

Jeśli chodzi o zasadę niedyskryminacji to w programie wskazano szczególnie na konieczność 

wsparcia takich grup osób jak długotrwale bezrobotni, osoby z niepełnosprawnościami, 

kobiety i osoby po 50 roku życia. Działania wobec nich dedykowane mają na celu głównie 

zwiększenie ich zatrudnialności brakuje w opisie analizy szerszego kontekstu oraz potrzeb 

jakie te osoby mają np. analizy przyczyn problemów tych grup na rynku pracy. W treści 

Programu brakuje zapisów odnoszących się bezpośrednio do podejmowania działań na rzecz 

równości szans i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, 

religię, światopogląd czy orientację seksualną. Jednak wskazane jest, że zapisy Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 nie dopuszczają 

rozwiązań mających charakter dyskryminujący ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie 

etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną 

podczas przygotowania i realizacji programów. Co oznacza, że żadne z podejmowanych 

działań w Programie nie może dyskryminować żadnej z wymienionych grup. 

Jednym z ciekawszych rozwiązań wspierających zasadę niedyskryminacji, a nie spotykaną w 

innych programach jest wskazanie klauzul społecznych jako narzędzia wspierającego 

aktywizację osób z niepełnosprawnościami.  

W treści programu zadeklarowano podejście dual approach w ramach realizacji zasady 

równości szans KiM w ramach działań finansowanych z funduszu EFS. Wskazując, że zasada 

ta będzie realizowana poprzez konkretne działania dedykowane jak i horyzontalnie dzięki 

przekrojowemu uwzględnieniu problematyki równości szans we wspieranych obszarach.  

Koordynacja działań. Ocena horyzontalnych działań koordynacyjnych (pracy Grup roboczych, 

szkoleń horyzontalnych i doradztwa, opracowanych dokumentów w postaci Agendy, 

Wytycznych i Poradników) jest, w opinii przedstawicieli instytucji RPO WZ oraz beneficjentów, 

bardzo pozytywna. Beneficjenci korzystali z Wytycznych na etapie przygotowania wniosku o 

dofinansowanie i zdecydowana większość z nich oceniła je jako przydatne (wykresy poniżej). 
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Wykres 51. Na ile wspomniane Wytyczne były dla Państwa przydatne do wypracowania sposobu 

uwzględnienia zasady równości szans kobiet i mężczyzn (po lewej) i zasady równości szans i niedyskryminacji 

(po prawej) w ramach Państwa projektu? – RPO WZ 

  

W ramach działań koordynacyjnych w RPO WZ powołana została osoba pełniąca funkcję 

Koordynatorki/Koordynatora ds. równości szans KiM. Jednak w ostatnim czasie zmieniała 

ona pracę i jej obowiązki przejęła inna osoba.  

Komitet Monitorujący w ograniczonym zakresie realizował zasady horyzontalne. Na 

podstawie informacji ogólnodostępnych można stwierdzić, że na 90 osób zasiadających 

(wraz z zastępcami) w KM 36 stanowiły kobiety . Ponadto przedstawicielami środowiska 

działającego na rzecz równości szans jest przedstawicielka Fundacji Czas Dialogu działająca 

na rzecz praw kobiet, a w roli obserwatora Pełnomocnik Wojewody ds. Równego 

Traktowania. W składzie KM realizację zasady niedyskryminacji reprezentował Pełnomocnik 

Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych 

Ocena i wybór projektów. W RPO WZ w ramach oceny i wyboru projektów uwzględniano 

realizację zasady równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla OzN. W regulaminach konkursowych uwzględniano informację o obowiązku 

realizacji zasad horyzontalnych. W ramach EFS, również w osi priorytetowej w ramach której 

realizowane były działania dedykowane zasadzie KiM nie stosowano kryteriów premiujących. 

Jeśli chodzi zasadę niedyskryminacji to zastosowano kryteria premiujące. W ramach osi 

priorytetowe Przykładowo przyznawano punkty gdy co najmniej  20% grupy docelowej 

stanowiły osoby 50+ albo gdy działania obejmą co najmniej 20% osób z 

niepełnosprawnościami. W EFRR nie stosowano kryteriów premiujących, wspierających 

realizację założeń horyzontalnych w zakresie realizacji zasady równości szans KiM. Jeśli chodzi 

o zasadę równości szans i niedyskryminacji zwracano uwagę na obowiązek spełniania 

standardów dostępności. Zapisy dotyczące realizacji założeń horyzontalnych ujmowane przez 

beneficjentów we WoD miały często charakter deklaratywny. W takim samym zakresie 

podlegały także weryfikacji w ramach przeprowadzanych kontroli projektów.  

Informacja i promocja. W ramach Programu realizowano szkolenia horyzontalne 

adresowane do wnioskodawców/beneficjentów. Brakuje jednak informacji ile i dla jakiej 

grupy osób zostały one przeprowadzone. W sprawozdaniach z wdrażania RPO WZ wskazano, 

zostały przeprowadzone  szkolenia dla pracowników IZ/IP RPO WZ z zakresu stosowania obu 
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zasad. Nie wyróżniono jednak czy szkolenia dotyczyły obu zasad jednocześnie, czy były one 

organizowane oddzielnie, nie ma też informacji ile było szkoleń i dla ilu osób zostały 

przeprowadzone. W 2017 roku przeprowadzono szkolenie dla beneficjentów dot. zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn w realizacji projektów współfinansowanych ze 

środków EFS. W 2019 roku przeprowadzono szkolenie dla administracji publicznej z 

dostępności przestrzeni i budynków w ramach rządowego Programu Dostępność Plus 2018-

2025. Na stronie internetowej RPO WZ nie zamieszczono materiałów promocyjnych 

dotyczących realizacji obu zasad, przykładowo pokazujących dobre praktyki.  

Monitoring, kontrola i ewaluacja. W ramach monitoringu i kontroli w ograniczonym zakresie 

uwzględniano założenia horyzontalne. W praktyce sprowadzało się to do umieszczania w 

treści WoP zapisów potwierdzających realizację zasad (deklaratywnie) oraz weryfikacji w 

ramach przeprowadzanych kontroli tych wydatków, które zwiększać miały dostęp osób z 

niepełnosprawnościami do udziału w projekcie.  

Monitorowano również obie zasady na podstawie wskaźników w tym w priorytetach 

finansowanych z EFS w podziale na płeć.  Wykazano, że podczas weryfikacji wniosków o 

płatność zamieszczono informację na temat działań na rzecz równości szans i 

niedyskryminacji. Beneficjenci również byli zobowiązani do wykazania sposobu realizacji 

przedmiotowej zasady i do przedstawienia działań podjętych w celu jej realizacji. Brakuje tu 

jednak bardziej szczegółowych informacji, które pozwoliłby na ocenę jakości tych działań 

Obciążenia administracyjne. Przedstawiciele/przedstawicielki  RPO WZ oraz 

beneficjenci/beneficjentki uznali, że obciążenie administracyjne związane z uwzględnianiem 

zasad horyzontalnych w Programie było niewielkie. Jednak różnią się one w zależności od 

zasady. 67% beneficjentów stwierdziło, że realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn 

nie stanowi dodatkowego obciążenia administracyjnego jeśli chodzi o przygotowanie 

wniosku o dofinasowanie. Jeśli chodzi o zasadę niedyskryminacji odsetek ten jest nieco 

niższy i wynosi 52%. Jest też on wyższy od odsetka dla całego kraju. W Polsce 47% pytanych 

odpowiedziało, że realizacja zasady nie stanowi dla nich dodatkowych obciążeń 

administracyjnych.  

Ocena efektów wdrażania. Wyniki badania wśród beneficjentów wskazują, że 60% 

beneficjentów stwierdziło, że zastosowane w projekcie rozwiązania przyczyniły się do 

zmniejszenia nierówności związanych z płcią zidentyfikowanych na etapie diagnozy grupy 

docelowej. Jeśli chodzi o zasadę niedyskryminacji to twierdząco odpowiedziało 45% 

pytanych. Ponadto jak wynika z poniższych wykresów beneficjenci dość świadomie 

realizowali projekty jeśli chodzi o realizację zasad. Aż 60 % badanych wskazało, że na etapie 

przygotowania lub realizacji projektu przeprowadzili diagnozę grupy docelowej mającą na 

celu identyfikację ewentualnych problemów związanych z możliwą dyskryminacją ze względu 

na równość szans kobiet i mężczyzn. Nieco mniej bo 38% badanych wskazało 

przeprowadzenie diagnozy grupy docelowej jeśli chodzi o realizację zasady równości szans 

niedyskryminacji. Stosunkowo najmniejszy odsetek odpowiedzi twierdzących można 
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odnotować w przypadku pytania dot.  efektów w postaci zmniejszenia poziomu 

dyskryminacji w grupie docelowej projektu kolejno 8 % dla zasady równości szans KiM i 3% 

dla zasady niedyskryminacji.  

Wykres 52. Działania podjęte przez beneficjentów w ramach projektów i ich efekty – RPO WZ 

  

Zarówno beneficjenci jak i przedstawiciele/przedstawicielki IZ pozytywnie ocenili istnienie 

standardów dostępności, ponieważ uporządkowały i zebrały w jednym miejscu zapisy dot. 

tego zagadnienia. Z wywiadów wynika, że ich wprowadzenie miało wpływ na zwiększenie 

świadomości wśród przedstawicieli/przedstawicielek IZ i beneficjentów/beneficjentek. W 

ramach programu stosowano w pojedynczych przypadkach Mechanizm Racjonalnych 

Usprawnień.  

Podsumowanie. RPO WZ uwzględniało wymogi europejskie związane z wdrażaniem zasad 

równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN. 

Spełniało część wymogów krajowych w tym zakresie wynikających z Agendy. W ramach 

wdrażania Programu realizowano Działanie dedykowane równości szans KiM oraz 

uwzględniano kryteria premiujące, które miały na celu wspieranie grup szczególnie 

narażonych na dyskryminację (osób z niepełnosprawnościami). Jednym z ciekawszych 

rozwiązań jest stosowanie klauzul społecznych jako narzędzia wspierającego aktywizację 

osób z niepełnosprawnościami. 

Rekomendacje. W celu pełnego spełniania wymogów wynikających z Agendy 

rekomendowane jest wykonywanie zadań Koordynatorek/Koordynatorów ds. równości szans 

KiM oraz równości szans i niedyskryminacji w ramach odrębnych stanowisk, a nie funkcji 

przypisanych pracownicom/pracownikom. Należałoby również odpowiednio umocować w 

hierarchii osoby pełniące te funkcje aby to miało większe przełożenie na wdrażanie zasad. 

Warto zadbać także o pełniejszą reprezentację w KM podmiotów działających w zakresie 

polityk horyzontalnych szczególnie jeśli chodzi o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn. 

Warto także wprowadzić kryteria zachęcające wnioskodawców do realizacji założeń 

horyzontalnych w ramach projektów współfinansowanych z EFRR.       
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3. Programy współpracy transgranicznej 

Europejski Instrument Sąsiedztwa 

3.1. Program Polska-Białoruś-Ukraina 

Programowanie. Z uwagi na specyfikę programów EIS, tj. ich międzynarodowy charakter 

oraz sposób wdrażania, programowanie PBU różniło się nieco w stosunku do analogicznego 

procesu, który przebiegał w ramach programów krajowych i regionalnych. Realizację obu 

badanych zasad analizowano więc przede wszystkim w odniesieniu do wymagań 

dokumentów z poziomu unijnego, ponieważ w programach tych wewnętrzne dokumenty 

krajowe obowiązywały w niepełnym zakresie. Mając na uwadze powyższe realizację obu 

zasad w ramach PBU można ocenić pozytywnie jako spełniające minimalne wymagania. 

Program zawiera dość ogólne zapisy o jego roli w promowaniu eliminacji poziomej i 

pionowej segregacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy, zmniejszaniu dysproporcji między 

obszarami miejskimi i wiejskimi w zakresie dostępu do przedszkoli oraz wspieraniu kobiet z 

obszarów wiejskich w usamodzielnianiu się, a także promowaniu ich dostępu do służby 

zdrowia, edukacji, zatrudnienia i usług socjalnych. Program zawiera też zapisy, że kwestia 

równości szans została wzięta pod uwagę w trakcie opracowywania samego programu oraz 

zostanie uwzględniona w wytycznych dla wnioskodawców i obowiązujących procedurach, w 

tym treści umów o dofinansowanie, umów partnerskich, a także formularzach raportów. 

Zapisy te są następnie powtarzane i rozwijane w podręcznikach dla wnioskodawców i 

beneficjentów, jednak z uwagi na zaangażowanie w realizację projektów partnerów 

zewnętrznych, przyjmują one raczej charakter zaleceń. 

Koordynacja działań. W programie PBU, ze względu na jego specyfikę nie powołano 

koordynatorów ds. równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji. 

Przedstawiciele WST nie są też zaangażowani w prace grup roboczych ds. równości szans 

kobiet i mężczyzn oraz ds. równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, ale w pracach tych gremiów biorą udział przedstawiciele Instytucji 

Zarzadząjacej - MFiPR. Dokumenty opracowane na poziomie krajowym, tj. Wytyczne, Agenda 

itp. miały charakter pomocniczy. Sięgali po nie pracownicy WST, przy czym ich przydatność 

była bardziej podkreślana w odniesieniu do drugiej z analizowanych zasad. 

Ocena i wybór projektów. Ustanowiony system wyboru projektów, w tym przyjęte kryteria 

wyboru i proces oceniania w ograniczonym stopniu brały pod uwagę zasadę równości szans 

kobiet i mężczyzn oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN. 

Wniosek aplikacyjny dla PBU obejmuje ww. kwestie w kontekście wpływu projektów na 

zagadnienia przekrojowe (cross-cutting issues) i są one oceniane punktowo w ramach 

kryterium oceny strategicznej (za wyjątkiem pierwszego naboru dla Dużych Projektów 

Infrastrukturalnych, gdzie kwestie równości płci były oceniane wyłącznie zerojedynkowo w 

ramach kryterium administracyjnego (dostępowego). Oceniający zbiorczo sprawdzają, czy 

dany projekt pozytywnie przyczynia się do realizacji zasad horyzontalnych programu, m.in. w 

zakresie równości płci, praw człowieka, demokracji, zrównoważonego rozwoju, 
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przeciwdziałania HIV/AIDS, w szczególności jak bardzo wiarygodny i realistyczny jest 

deklarowany przez wnioskodawcę wpływ.  

Informacja i promocja. Również działania informacyjno promocyjne w ograniczonym stopniu 

uwzględniają badane zasady. W programie PBU nie były organizowane osobne szkolenia w 

zakresie zasad równościowych. Zagadnienia te były ujmowane w ograniczonym zakresie w 

ramach ogólnych szkoleń dotyczących naborów, przy czym materiały promocyjne 

poświęcone poszczególnym naborom raczej skupiają się na kwestiach dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami. Wyjątkiem jest materiał video z instrukcją wypełniania wniosku 

aplikacyjnego, w którym pojawia się informacja, że wnioskodawca musi wykazać wpływ 

projektu na polityki horyzontalne. Zgodnie z podanymi w filmie wyjaśnieniami pozytywny 

wpływ oznacza, że działania projektowe znacząco przyczyniają się do poprawy sytuacji w 

danym obszarze. Wartością dodaną nie może więc być coś co jest ogólnie przyjętą normą. 

Oprócz tego kwestie równości szans kobiet i mężczyzn pojawiają się w monografii pt. 

„Contemporary Socio-Economic Issues of Polish-Ukrainian Cross-border Cooperation”35. 

Odnoszą się one jednak głównie do sytuacji kobiet i mężczyzn na ukraińskim rynku pracy. 

Monitoring, kontrola i ewaluacja. Monitorowanie nie uwzględnia podziału na kobiet i 

mężczyzn na poziomie wskaźników. Kwestia równości szans nie pojawiała się też, jako 

odrębne zagadnienie w odniesieniu do prac Wspólnych Komitetów Monitorujących.  

W procesie kontroli nacisk położony jest na to co jest zapisane we wniosku, dlatego jeżeli 

wpisano w niego elementy dotyczące wspierania którejś z analizowanych zasad to jest to 

wówczas sprawdzane. Kwestie związane z badanymi zasadami nie są natomiast w żaden 

sposób eksponowane. Checklista na potrzeby kontroli zawiera jedynie ogólne pytania w tym 

zakresie. To wynika ze specyfiki programu, która sprawia, że trudno na zagranicznych 

partnerów narzucić pewne wymogi.  

W odniesieniu do ewaluacji to dla obu programów ogłoszono w sierpniu 2020 postępowanie 

na realizację badania, które obejmowało również omawiany program. W badaniu pt. 

„Ewaluacja śródokresowa programów Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 

oraz Polska-Białoruś-Ukraina 2014- 2020” zostały uwzględnione kwestie realizacji polityk 

horyzontalnych, w tym promowania równości mężczyzn i kobiet poprzez dodanie jednego 

pytania badawczego: W jaki sposób i w jakim stopniu przy realizacji Programu uwzględniane 

są zasady promowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji. W chwili realizacji 

niniejszego badania wyniki ww. ewaluacji nie były jednak jeszcze ogólnodostępne. 

Obciążenia administracyjne. Podobnie jak w przypadku innych programów wdrażanych w 

ramach polityki spójności 2014-2020 obciążenia administracyjne związane z uwzględnianiem 

zasad horyzontalnych w programie były niewielkie. To wynika też ze wspomnianej specyfiki i 

tego, że wymogi stawiane w zakresie zasad mogą przyjmować bardziej formę zaleceń niż 

stricte obligować beneficjentów do realizacji konkretnych przedsięwzięć, ciężko więc mówić 

tu o jakichś obciążeniach. 

                                                      

35 Link do materiału 

https://pbu2020.eu/files/librarynews/file/5375a73e-4a07-45e8-b2cb-fd2e9fbcd8ae/monografia.pdf
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Ocena efektów wdrażania. Najbardziej widoczny jest efekt świadomościowy, przy czym 

silniej występuje on w odniesieniu do wdrażania zasady równości szans i niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla OzN. To że beneficjenci są jej bardziej świadomi widać w samych w 

projektach i w tym, jak podchodzą do zapisów z nią związanych - pojawiają sią dodatkowe 

propozycje rozwiązań, nawet jeśli nie są one punktowane. Są dodawane niejako same przez 

się, właśnie ze względu na większe zakorzenienie tej zasady w świadomości osób 

realizujących projekty. Na kwestie dostępności dla OzN również większy nacisk widać w 

działaniach szkoleniowych i to w pewnym stopniu również mogło przynieść efekt większej 

popularyzacji tej zasady. W opinii przedstawiciela WST widać większą świadomość 

beneficjentów, porównując z poprzednią perspektywą. Więcej się o tej zasadzie słyszy, jest 

lepiej wypromowana. Jeśli chodzi o zasadę równości szans KiM to w znacznie mniejszym 

stopniu jest ona brana pod uwagę w kwestiach wdrożeniowych. Można powiedzieć, że jest 

to przełożenie wprost zapisów programu na praktykę jego realizacji – sam program nie kładł 

nacisku na te kwestie wiec na późniejszym etapie nie pojawiają się one zbyt często. Na 

poziomie projektów nie natrafiono na przykłady zaadresowania tej zasady przez 

beneficjentów, wykraczającej poza standardowe deklaracje o dostępności produktów 

projektu. Z drugiej strony nie ma też przykładów dyskryminacji. 

Podsumowanie. Program realizuje wymogi europejskie związane z wdrażaniem zasad 

równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN w 

takim stopniu na jaki pozwala specyfika programów EIS. Bardziej opiera się to więc na 

„dobrej woli” niż przestrzeganiu jasno określonych, obowiązujących wymogów, bo takie w 

programie nie zostały sformułowane. Sprawia to, że działania beneficjentów prowadzone w 

odniesieniu do badanych zasad przeważnie charakteryzuje podejście rutynowe i brak 

rozwiązań innowacyjnych. 

Rekomendacje36.  

Z uwagi na liczebności WST powołanie osób pełniących funkcje koordynatorów ds. równości 

szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji może być trudne ze względu na niedobory 

kadrowe. Jednak jeśli byłoby to możliwe, warto przynajmniej wyznaczyć jedną osobę do 

pełnienia ww. funkcji, która przy okazji mogłaby pełnić rolę obserwatora grup roboczych ds. 

równości szans kobiet i mężczyzn oraz ds. równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Warto prowadzić działania informacyjno-

promocyjne dotyczące obu zasad równościowych w sposób przystępny i z wykorzystaniem 

praktycznych przykładów ich stosowania, przy czym nieco większy nacisk powinien zostać 

położony na promowanie zasady równości szans KiM, jako tej mniej obecnej w świadomości 

beneficjentów.  

Kwestie dotyczące obu zasad powinny być też bardziej uwypuklone na poziomie wniosku 

aplikacyjnego, aby unikać akceptacji deklaratywnych zapisów na rzecz konkretnych 

rozwiązań, które gwarantują spełnienie zasad.  

                                                      

36 Więcej szczegółów, zwłaszcza sposób wdrożenia, można znaleźć w raporcie głównym z badania. 
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3.2. Program Polska-Rosja 

Programowanie. Z uwagi na specyfikę programów EIS, tj. ich międzynarodowy charakter 

oraz sposób wdrażania, programowanie PLRU różniło się nieco w stosunku do analogicznego 

procesu, który przebiegał w ramach programów krajowych i regionalnych. Realizację obu 

badanych zasad analizowano więc przede wszystkim w odniesieniu do wymagań 

dokumentów z poziomu unijnego, ponieważ w programach tych wewnętrzne dokumenty 

krajowe obowiązywały w niepełnym zakresie. Mając na uwadze powyższe, realizację obu 

zasad w ramach PLRU można ocenić pozytywnie jako spełniające minimalne wymagania. W 

treści programu znajdziemy ogólne odniesienia w zakresie poszanowania równości płci na 

etapie programowania i wdrażania. Równie ogólnie autorzy dokumentu podeszli do kwestii 

równości szans i niedyskryminacji (ale pojmowanej dość szeroko). W dokumencie 

podkreślono również, że beneficjenci projektów powinni zapewnić poszanowanie i 

promowanie tej zasady podczas realizacji swoich działań. 

Koordynacja działań. W programie PLRU, ze względu na jego specyfikę nie powołano 

koordynatorów ds. równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji. 

Przedstawiciele WST nie są też zaangażowani w prace grup roboczych ds. równości szans 

kobiet i mężczyzn oraz ds. równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, ale w pracach tych gremiów biorą udział przedstawiciele Instytucji 

Zarzadząjacej - MFiPR. Dokumenty opracowane na poziomie krajowym, tj. Wytyczne, Agenda 

itp. miały charakter pomocniczy. Dokumenty te były natomiast wykorzystywane przez 

pracowników WST i w ich opinii były bardzo przydatne w zakresie upowszechniania wiedzy o 

analizowanej zasadzie. 

Ocena i wybór projektów. Ustanowiony system wyboru projektów, w tym przyjęte kryteria 

wyboru i proces oceniania w ograniczonym stopniu brały pod uwagę zasadę równości szans 

kobiet i mężczyzn oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN. Ich 

realizacja była oceniana na ogół w połączeniu z innymi politykami horyzontalnymi. W 

programie PLRU wniosek aplikacyjny obejmuje ww. kwestie (dosłownie „równości płci”), jako 

jeden z podpunktów w rubryce „Wpływ projektu na polityki horyzontalne”. Jest to 

zagadnienie punktowane, za które wnioskodawca może otrzymać na etapie oceny 

maksymalnie 5 punktów. Biorąc pod uwagę, że w odniesieniu do polityk horyzontalnych 

mamy we wniosku 6 pozycji, które podlegają ocenie, omawiane zasady nie mają w tym 

dokumencie zasadniczego znaczenia dla wyboru projektów. Potwierdza to wskazany w 

podręczniku oceny projektów sposób podejścia do oceny tego kryterium, który wskazuje na 

dość ogólnikowe jego potraktowanie. Oceniający mają zbiorczo ocenić, czy projekt 

pozytywnie przyczynia się do przekrojowych zagadnień programu, wśród których oprócz 

równości płci wymienione są również prawa człowieka, demokracja, zrównoważony rozwój, 

a także przeciwdziałanie HIV/AIDS oraz kwestia równego traktowania osób z 

niepełnosprawnością. Oceniający mają na tym etapie sprawdzić jak dobrze ww. zagadnienia 

są opisane i uzasadnione we wniosku. 
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Informacja i promocja. Analiza materiałów szkoleniowych dostępnych na stronie WST dla 

programu PLRU potwierdza dosyć ogólne odniesienia do analizowanej zasady. Opublikowana 

na stronie www programu ogólna prezentacja dotycząca jedynego przeprowadzonego 

naboru ogólnie informuje, że „projekty (…) nieprzestrzegające polityk horyzontalnych” będą 

uznawane za niekwalifikowalne . Opublikowane przez WST wytyczne realizacji projektu w 

zakresie komunikacji i widoczności nie wzmiankują natomiast analizowanej zasady, 

koncentrując się na zagadnieniach związanych z dostępem dla osób z 

niepełnosprawnościami. Dosłownych odniesień do zasady równości szans KiM nie 

znajdziemy również na stronie www programu. Dopiero w opublikowanym w serwisie 

YouTube materiale szkoleniowym z wdrażania projektów dla beneficjentów projektów 

regularnych, w bloku poświęconym informacji i promocji znalazła się uwaga, że w ramach 

organizowanych wydarzeń projektowych trzeba zapewnić równy dostęp wszystkim 

uczestnikom. Działania informacyjno promocyjne w większym stopniu uwzględniają 

natomiast zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami (stawiając nacisk przede wszystkim na kwestie dostępności dla OzN). 

Na stronie internetowej programu PLRU znajduje się zakładka, na której beneficjenci znajdą 

wskazówki w zakresie dostępności. Znajdziemy tam również zakładkę „Deklaracja 

dostępności” na której WST informuje o dostępności samej instytucji, zarówno w wymiarze 

architektonicznym, jak i w odniesieniu do możliwości wstępu z psem asystującym oraz 

możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

W odniesieniu do programu PLRU bardzo podkreślano przydatność wsparcia doradczo-

szkoleniowego zapewnionego przez IK UP. Podczas szkolenia w zakresie dużych projektów 

strategicznych ekspert wyjaśniał zasady dostępnościowe, a podczas dyskusji po szkoleniu, 

omawiał praktyczne aspekty realizacji zasady. Wg informacji z WST na kolejnych spotkaniach 

następowała „dyfuzja” tej wiedzy, ponieważ pracownicy Sekretariatu prowadzący szkolenia 

mogli z niej skorzystać i przekazać ją uczestnikom. 

W trakcie badania pojawiły się przykłady dobrych praktyk projektowych w zakresie 

omawianej zasady w programie PL-RU. W ramach projektu „Giżycko i Sowieck – współpraca 

na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego 

obszaru transgranicznego”, którego elementem są m.in. ścieżki pieszo-rowerowe. Rosyjski 

partner projektu zaplanował zakup specjalnych rowerów, dzięki którym osoby z 

niepełnosprawnościami również będą mogły skorzystać z nowej ścieżki.  

Z kolei w ramach projektu „Turystyka bez granic – szlakami turystycznymi na obszarach 

transgranicznych Rosji i północno-wschodniej Polski” powstała aplikacja, z której mogą 

skorzystać również osoby niedowidzące. Ma ona funkcję audiodeskrypcji zdjęć dołączonych 

do obiektów oraz odczytywanie opisów. Możliwe jest też poruszanie się po aplikacji za 

pomocą głosu, dzięki funkcji asystenta. Projekt został zgłoszony w konkursie Komisji 

Europejskiej REGIOSTARS 2021 w kategorii „Sprawiedliwa Europa: wspieranie integracji i 

przeciwdziałania dyskryminacji”. 
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Monitoring, kontrola i ewaluacja. System monitorowania programu nie uwzględnia podziału 

na kobiet i mężczyzn na poziomie wskaźników. Kwestia równości szans nie pojawiała się też, 

jako odrębne zagadnienie w odniesieniu do prac Wspólnych Komitetów Monitorujących. 

System monitoringu w programie PL-RU opiera się na relacji projekt - manager projektu, 

którym jest osoba wyznaczona w ramach WST. Głównym źródłem wiedzy managera na 

temat projektu są raporty (początkowe, okresowe i końcowy), jednak one nie uwzględniają 

kwestii związanych z analizowanymi zasadami. Kolejny element to wizyty monitorujące oraz 

kontrole na miejscu. Kontrole na miejscu są tym etapem, na którym weryfikowane są 

kwestie przestrzegania zasad. Nie zdarzyło się natomiast żeby w trakcie tych kontroli trafiano 

na przejawy ich nieprzestrzegania.  

W odniesieniu do ewaluacji to dla obu programów ogłoszono w sierpniu 2020 postępowanie 

na realizację badania pt. „Ewaluacja śródokresowa programów Współpracy Transgranicznej 

Polska-Rosja 2014-2020 oraz Polska-Białoruś-Ukraina 2014- 2020”. W badaniu zostały 

uwzględnione kwestie realizacji polityk horyzontalnych, w tym promowania równości 

mężczyzn i kobiet poprzez dodanie jednego pytania badawczego: W jaki sposób i w jakim 

stopniu przy realizacji Programu uwzględniane są zasady promowania równości mężczyzn i 

kobiet oraz niedyskryminacji. W chwili realizacji niniejszego badania wyniki ww. ewaluacji nie 

były jednak jeszcze ogólnodostępne. 

Obciążenia administracyjne. Podobnie jak w przypadku innych programów wdrażanych w 

ramach polityki spójności 2014-2020 obciążenia administracyjne związane z uwzględnianiem 

zasad horyzontalnych w Programie były niewielkie. Beneficjenci nie zgłaszali zasadniczych 

problemów związanych z realizacją zasad, a ew. problemy interpretacyjne były omawiane z 

wnioskodawcami na bieżąco w ramach ich kontaktów z WST. Na poziomie indywidualnych 

wniosków zdarzały się natomiast sytuacje, gdy wnioskodawcy wskazywali swój projekt jako 

neutralny, a z opisu wynikało, że ma on wpływ jednoznacznie pozytywny, co po uwagach 

WST było korygowane. Nie było to jednak wskazana jako zasadniczy problem, a początkowy 

brak wiedzy wśród wnioskodawców, jak tę zasadę interpretować. 

Ocena efektów wdrażania. Najbardziej widoczny jest efekt świadomościowy, przy czym 

silniej może on być widoczny po stronie rosyjskiej. Beneficjenci polscy dzięki 

doświadczeniom poprzedniej i obecnej perspektywy wiedzą już na czym polega wypełnianie 

polityk horyzontalnych i starają się to robić, jednak w tej relacji jest też partner zewnętrzny, 

dla którego omawiane zasady nie zawsze są oczywiste. Realizacja zasad przez polskich 

beneficjentów „rezonuje” natomiast pozytywnie również po stronie rosyjskiej. NA poziomie 

programu widać jednak tendencję, do zdominowania kwestii równościowych przez kwestię 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN. Zasada równości szans KiM 

jest obecna w świadomości w mniejszym stopniu. Na poziomie projektów nie natrafiono też 

na przykłady jej szczególnego zaadresowania przez beneficjentów. 

Podsumowanie. Program realizuje wymogi europejskie związane z wdrażaniem zasad 

równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN w 

takim stopniu na jaki pozwala specyfika programów EIS. Trzeba w tym miejscu brać pod 
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uwagę zakres obszarowy i finansowy programu. Jest to instrument stosunkowo mały, w 

porównaniu z innymi badanymi programami wiec jego zakres oddziaływania na badane 

kwestie jest ograniczony.  

Rekomendacje37.  

Z uwagi na liczebność zasobów kadrowych WST powołanie osób pełniących funkcje 

koordynatorów ds. równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji może być 

trudne. Jednak jeśli byłoby to możliwe, warto przynajmniej wyznaczyć jedną osobę do 

pełnienia ww. funkcji, która przy okazji mogłaby pełnić rolę obserwatora grup roboczych ds. 

równości szans kobiet i mężczyzn oraz ds. równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.  

Warto prowadzić działania informacyjno-promocyjne dotyczące obu zasad równościowych w 

sposób przystępny i z wykorzystaniem praktycznych przykładów ich stosowania, przy czym 

nieco większy nacisk powinien zostać położony na promowanie zasady równości szans KiM, 

jako tej mniej obecnej w świadomości beneficjentów.  

Kwestie dotyczące obu zasad powinny być też bardziej uwypuklone na poziomie wniosku 

aplikacyjnego, aby unikać akceptacji deklaratywnych zapisów na rzecz konkretnych 

rozwiązań, które gwarantują ich spełnienie.  

  

                                                      

37 Więcej szczegółów, zwłaszcza sposób wdrożenia, można znaleźć w raporcie głównym z badania. 
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Europejska Współpraca Terytorialna 

3.3. Program Polska - Słowacja 

Programowanie. W Programie Polska – Słowacja, podobnie jak w pozostałych programach 

EWT, realizacja zasad dotyczących równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji 

opiera się na wymogach stawianych w rozporządzeniach UE. Wytyczne i Agenda jako 

dokumenty krajowe miały charakter pomocniczy w ramach programów EWT 38. 

W Programie nie znajdziemy działań/poddziałań bezpośrednio dedykowanych realizacji 

zasady równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

OzN . Są tam natomiast zapisy dotyczące konieczności przestrzegania obydwu zasad jako 

zasad horyzontalnych. Jasno zaznaczono, że wszystkie instytucje uczestniczące w Programie 

są zobowiązane do zapewnienia stosowania polityki równych szans i eliminowania 

dyskryminacji na wszystkich etapach realizacji Programu takich jak: projektowanie, realizacja 

oraz w kontekście dostępu do finansowania. W trakcie przygotowania oraz procesu wyboru 

projektów, wskazano potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na promocję projektów, których 

celem jest zapobieganie dyskryminacji ze względu na płeć, przynależność rasową lub 

pochodzenie etniczne, religię lub poglądy, niepełnosprawność, wiek lub orientację 

seksualną. Wymogi dotyczące dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zostały 

uwzględnione nie tylko w projektach infrastrukturalnych, ale również w tzw. działaniach 

„miękkich”, np. promocji innowacyjnych działań dotyczących usług elektronicznych na rzecz 

osób z wadami wzroku lub słuchu. W Programie wskazano również na konieczność 

zwrócenia szczególnej uwagi, w trakcie procesu wyboru projektów, na rozwiązania 

promujące eliminowanie barier w dostępie dla kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób 

starszych itd.” 

Koordynacja działań. W Programie, ze względu na jego specyfikę (brak obowiązku), nie 

powołano Koordynatorów ds. równości szans. Przedstawiciele WST nie brali co do zasady 

udziału w pracach grupy roboczej ds. równości szans kobiet i mężczyzn. W pracach grupy 

brała natomiast udział przedstawicielka instytucji zarządzającej, która przekazywała 

konieczne informacje sekretariatowi. 

Ocena i wybór projektów. W analizowanych w Programie konkursach zarówno zasada 

równości szans kobiet i mężczyzn, jak i zasada równości szans i niedyskryminacji były brane 

pod uwagę i oceniane w ramach kategorii „Szerszy kontekst realizacji projektu”. W tym 

miejscu we wniosku beneficjent mógł wybrać jaki będzie wpływ projektu na poszczególne 

zasady np. neutralny lub pozytywny i uzasadnić swój wybór. Ocena była dokonywana na 

etapie oceny jakościowej. Za wpływ pozytywny i odpowiednie uzasadnienie projekt 

otrzymywał +1 pkt za każdą z zasad horyzontalnych. Jak podkreślała w wywiadzie 

przedstawicielka instytucji zaangażowanej we wdrażanie Programu, nie ma możliwości 

                                                      

38 Niemniej jednak niektóre z zapisów/rozwiązań wskazanych w Wytycznych i Agendzie były implementowane 
do Programu. Sam zakres stosowania rozwiązań (wykraczających poza oficjalne wymogi rozporządzeń UE), z 
uwagi na międzynarodowy charakter Programu, był wspólnie uzgadniany z partnerem zagranicznym. 
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finansowania projektu, w którym wpływ na którąś z tych zasad byłby negatywny. Jednak 

spora część beneficjentów (około 50%) deklaruje neutralny wpływ na zasadę równości szans 

KiM. Dodatkowo na etapie oceny technicznej, jeżeli w projekcie zostało przewidziane 

zastosowanie jakiegoś e-narzędzia, to jest ono również oceniane pod względem dostępności 

i zasad uniwersalnego projektowania.  

Informacja i Promocja. Działania informacyjno-promocyjne Programu w ograniczonym 

stopniu koncentrowały się na kwestiach realizacji zasad równości szans KiM oraz równości 

szans i niedyskryminacji. W Programie były organizowane szkolenia w zakresie realizacji 

zasad horyzontalnych39. Zagadnienia te były też te były ujmowane w postaci osobnej 

prezentacji w ramach szkoleń skierowanych do beneficjentów, a dotyczących opracowania 

wniosków o dofinansowanie. Pod tym względem program nie odbiegał od innych 

programów współfinansowanych z EFRR. 

Monitoring, kontrola i ewaluacja. W ramach Programu Polska-Słowacja, podobnie jak w 

przypadku pozostałych programów EWT/EIS, system monitorowania nie wymagał obowiązku 

raportowania efektów w podziale na kobiety i mężczyzn. Skład osobowy Komitetu 

Monitorującego Polska-Słowacja jest zrównoważony. Znajduje się w nim prawie równa liczba 

kobiet (18), jak i mężczyzn (19). Widoczna jest natomiast nieznaczna przewaga liczby 

mężczyzn (12) w stosunku do liczby kobiet (8) wśród stałych członków (pośród zastępców 

przeważają kobiety). W składzie członków KM są przedstawiciele organizacji pozarządowej 

działającej na rzecz badanych zasad horyzontalnych: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne 

„Teatr Grodzki”. Pod względem składu KM dla Programu Polska-Słowacja nie odbiega 

znacząco od składów większości komitetów monitorujących programami perspektywy 2014-

2020. W przypadku programów EWT kontrole na miejscu są tym etapem, na którym 

weryfikowane są kwestie przestrzegania zasad równości szans KiM oraz równości szans i 

niedyskryminacji. Nie zdarzyło się natomiast żeby w trakcie tych kontroli pojawiały się 

kwestie związane z nieprzestrzeganiem tych zasad. Podobna sytuacja ma miejsce w 

większości innych programów polityki spójności. Głównym powodem jest bardzo 

deklaratywny charakter zapisów dot. zasady we wniosku o dofinansowanie (brak jest 

wskazania mierzalnych i konkretnych działań), który w praktyce trudny jest do weryfikacji 

przez kontrolerów. Jak wskazano w trakcie wywiadu, we wniosku o płatność istnieje 

możliwość zaznaczenie przez beneficjenta, że nie udaje mu się prowadzić projektu zgodnie z 

tymi zasadami. Jak dotychczas nie zdarzyło się jednak, aby któryś z beneficjentów wskazywał 

na takie problemy. Podobnie jak w większości programów współfinansowanych z EFRR, w 

ramach Programu nie było realizowane osobne badanie ewaluacyjne dedykowane realizacji 

                                                      

39 przykładowo warsztaty dla mikrobeneficjentów w programie Polska-Słowacja z zakresu zasady dostępności i 
przygotowywania wniosków o dofinansowanie uwzględniających realizację zasady dostępności (miejsce 
realizacji: Bielsko-Biała), 25.01.2018 warsztaty dla kontrolerów w programie Polska-Słowacja z zakresu zasady 
dostępności i weryfikacji wniosków o płatność uwzględniających realizację zasady dostępności (miejsce 
realizacji: Kraków) 
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zasad horyzontalnych. Kwestia ta pojawiała się natomiast przy okazji realizacji innych badań 

o charakterze przekrojowym. 

Obciążenia administracyjne. Podobnie jak w przypadku innych programów EFRR obciążenia 

administracyjne związane z uwzględnianiem zasad równości szans kobiet i mężczyzn oraz 

równości szans i niedyskryminacji, były uznane za niewielkie. 

Ocena efektów wdrażania. W ramach wszystkich wywiadów z przedstawicielami instytucji 

zaangażowanych we wdrażanie Programu Polska-Słowacja podkreślano stosowanie 

elastycznego czasu pracy, który umożliwia pracownikom obu płci pogodzenie zatrudnienia z 

dodatkowymi aktywnościami (w szczególności opieką nad osobami bliskimi). W przypadku 

projektów realizowanych w ramach Programu Polska-Słowacja nie udało się zidentyfikować 

żadnego przykładu dobrych praktyk w zakresie realizacji zasady równości szans KiM. Należy 

jednak mieć na względzie, że takich przykładów nie udało się zidentyfikować również w 

zdecydowanej większości innych programów operacyjnych. Z przeprowadzonych wywiadów 

wynika, że zasada dotycząca równości szans i niedyskryminacji była stosowana na poziomie 

samych instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu. Sekretariat Programu Polska – 

Słowacja przy organizacji wydarzeń związanych z Programem, takich jak szkolenia lub 

konferencje, diagnozował poprzez ankietę wysyłaną do potencjalnych uczestników ich 

potrzeby specjalne, np.: konieczność dostosowania sali dla osób niedosłyszących lub z 

niepełnosprawnością ruchową. Również strona internetowa Programu oraz dokumenty, 

które się na niej znajdują są na bieżąco dostosowywane do zasad dostępności.  

Udało się również zidentyfikować przykłady dobrych praktyk na poziomie projektów. W 

przypadku projektów, jako przykład dobrych praktyk, można wskazać “Muzea Otwarte – 

rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” 

realizowany przez ostatnie 3 lata przez ośmiu partnerów, w tym muzea słowackie oraz 

polskie w Małopolsce i na Śląsku. W ramach Projektu, oprócz dostosowania budynków do 

potrzeb osób poruszających się na wózku, powstały między innymi ogrody edukacyjno-

sensoryczne Wykonano także makiety zabytkowych budynków oraz tyflografiki, czyli 

odwzorowania graficzne w odpowiedniej skali i proporcjach pozwalające osobom 

niewidomym poznać i odwzorować rzeczywistość. Ciekawym rozwiązaniem wykorzystanym 

w projekcie jest również bezpłatna aplikacja mobilna umożliwiająca samodzielne zwiedzanie. 

Jest ona dedykowana w szczególności osobom z niepełnosprawnościami (osobom 

niesłyszącym, niedosłyszącym, niewidomym i niedowidzącym). Do wyboru użytkownik ma 

następujące ścieżki zwiedzania: 

– ścieżka dla zwiedzających indywidualnych (w języku polskim, angielskim, słowackim), 

– ścieżka rodzinna (w języku polskim), 

– dla osób z dysfunkcją wzroku – ścieżka dla zwiedzających indywidualnie metodą 

audiodeskrypcji (w języku polskim), – dla osób z dysfunkcją słuchu – ścieżka dla 

zwiedzających indywidualnie w Polskim Języku Migowym. 

Podsumowanie. Program Polska-Słowacja realizuje wymogi europejskie związane z 

wdrażaniem zasad równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym 
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dostępności dla OzN. W przypadku drugiej z wymienionych zasad można znaleźć przykłady 

dobrych praktyk na poziomie realizowanych projektów, które w sposób optymalny 

uwzględniają potrzeby OzN. 

Rekomendacje. Rekomenduje się bardziej krytyczną ocenę zapisów we WoD, aby unikać 

akceptacji deklaratywnych sformułowań na rzecz konkretnych rozwiązań, które gwarantują 

spełnienie zasad (dot. w szczególności zasady równości szans KiM). Wskazana jest również 

intensyfikacja działań szkoleniowo-doradczych z zakresu wdrażania zasad dla 

wnioskodawców. IZ może rozważyć zakontraktowanie pomocy doradczo-szkoleniowej w 

zakresie wdrażania zasady równości szans KiM oraz zasady równości szans i niedyskryminacji, 

dostosowanej do specyfiki wdrażanych w Programie podtypów projektów i zakresu wsparcia. 
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3.4. Program Polska – Saksonia 

Programowanie. W Programie Polska – Saksonia, realizacja zasad dotyczących równości 

szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji, podobnie jak w pozostałych programach 

EWT, opiera się na wymogach stawianych w rozporządzeniach UE. Wytyczne i Agenda jako 

dokumenty krajowe miały charakter pomocniczy w ramach programów EWT 40. W Programie 

Polska - Saksonia nie wyodrębniono osobnych, dedykowanych działań służących realizacji 

zasad. W konsultacjach na etapie programowania zapewniono dostęp środowiskom, które 

działają na rzecz równości, w tym równości szans kobiet i mężczyzn41. W Programie przyjęto, 

iż projekty powinny uwzględniać potrzeby defaworyzowanych grup społecznych, w tym osób 

z niepełnosprawnościami oraz być oparte o diagnozę uwzględniającą sytuację kobiet i 

mężczyzn w danym obszarze. W Programie wskazano, że kluczowe jest zapewnienie w 

projektach przyjaznych warunków dla udziału OzN np. poprzez organizowanie szkoleń w 

pomieszczeniach wolnych od barier funkcjonalnych. Istotne jest również aby projekty w 

rzeczywistości uwzględniały potrzeby kobiet i mężczyzn poprzez np. oferowanie różnych, 

zindywidualizowanych form wsparcia odpowiadających na odmienne potrzeby 

uczestników/uczestniczek projektu.  

Koordynacja działań. Ze względu na specyfikę programu (brak obowiązku), w Programie 

Polska – Saksonia  nie powołano Koordynatorów ds. równości szans. Przedstawiciele WST nie 

brali co do zasady udziału w pracach grupy roboczej ds. równości szans. W pracach grupy 

brała natomiast udział przedstawicielka instytucji zarządzającej, która przekazywała 

konieczne informacje sekretariatowi. 

Ocena i wybór projektów. We wniosku beneficjent mógł wybrać jaki będzie wpływ projektu 

na poszczególne zasady horyzontalne np. neutralny lub pozytywny i uzasadnić swój wybór 

(1500 znaków dla każdej zasady horyzontalnej). Oceny formalno-administracyjnej projektu 

dokonuje się przy założeniu, że projekt mający negatywny wpływ jest odrzucany a projekty o 

charakterze neutralnym i pozytywnym przechodzą do oceny merytorycznej. Nie ma 

dodatkowych punktów za pozytywny wpływ. Jako dobrą praktykę należy wskazać bardzo 

szczegółową w tym względnie instrukcję wypełnienia wniosku, w której opisano czym 

charakteryzuje się wpływ pozytywny oraz w jaki sposób powinno się uzasadnić 

oddziaływanie projektu na polityki horyzontalne. Odnośnie zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w instrukcji podano szeroki wachlarz przykładów: „Na poziomie działań w 

projekcie rozważ, czy w wybranym obszarze tematycznym i/lub terytorialnym zasięgu 

oddziaływania projektu występują bariery równościowe takie jak np.:… (…) Na poziomie 

                                                      

40 Niemniej jednak niektóre z zapisów/rozwiązań wskazanych w Wytycznych i Agendzie były implementowane 
do Programu. Sam zakres stosowania rozwiązań (wykraczających poza oficjalne wymogi rozporządzeń UE), z 
uwagi na międzynarodowy charakter Programu, był wspólnie uzgadniany z partnerem zagranicznym. 

41 Z wywiadu z przedstawicielem Programu wynika, że obecnie trwają prace nad przyszłym Programem. W 

Grupie roboczej ds. przygotowania programu współpracy INTERREG Polska- Saksonia 2021 – 2027” jest dwóch 
przedstawicieli organizacji ds. równości szans i niedyskryminacji – ze strony polskiej Fundacja Merkury oraz ze 
strony niemieckiej Landesfrauenrat Sachsen e.V 
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zarządzania projektem opisz jakie konkretne działania zostaną podjęte w celu 

równościowego zarządzania projektem, które polega na: ∙ równej reprezentacji kobiet i 

mężczyzn w zespole projektowym, ∙ zasadzie równouprawnienia płci podczas ustalania płac…  

Odnośnie zasady równości szans i niedyskryminacji w instrukcji czytamy: „Przedstaw sposób 

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami w ramach projektu. Należy pamiętać, że dostępność można 

zapewnić na wielu poziomach: - działania informacyjno-promocyjne (dostęp do informacji, 

zróżnicowanie kanałów sensorycznych przez które kierujemy komunikat); - uniwersalne 

projektowanie produktów projektu, tworzenie stron internetowych zgodnie z WCAG 2.0. -

uwzględnianie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych…  

Informacja i Promocja. Działania informacyjno-promocyjne Programu Polska – Saksonia  w 

ograniczonym stopniu koncentrowały się na kwestiach realizacji zasad równości szans KiM 

oraz równości szans i niedyskryminacji. W trakcie szkoleń dla wnioskodawców były 

poruszane tematy dotyczące zasad horyzontalnych oraz informacja, gdzie szukać 

szczegółowych informacji dotyczących dostępności. Sekretariat przeprowadził również 

odrębne szkolenie dotyczące zasady dostępności, bardzo praktyczne, pokazujące 

wnioskodawcom trudności z jakimi muszą borykać się osoby z niepełnosprawnościami. 

Monitoring, kontrola i ewaluacja. Na etapie programowana zakładano, że zostanie 

zapewniony stały monitoring oraz gromadzenie danych na temat realizowanych projektów 

ukierunkowanych na integrację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami, a 

system wskaźników zawartych w Programie umożliwiać będzie gromadzenie i zbieranie 

danych statystycznych w podziale na płeć. Przewidywano realizację badań ewaluacyjnych 

pozwalających na ocenę efektywności pomocy udzielonej osobom o różnym stopniu i 

rodzaju niepełnosprawności oraz oddziaływania Programu na realizację zasady równych 

szans kobiet i mężczyzn. Z wywiadu przeprowadzonego z przedstawicielką Programu wynika, 

że obecnie nie ma prowadzonej sprawozdawczości w podziale na płeć oraz nie wykazywana 

jest ilość osób z niepełnosprawnościami. Wiąże się to ze stanowiskiem strony niemieckiej, 

która wskazywała, że zbieranie takich danych to za duża integracja w dane osobowe 

uczestników, wykraczająca poza bezpośrednie potrzeby projektów.  

W składzie osobowym Komitetu Monitorującego Polska-Saksonia jest zdecydowana 

większość mężczyzn (15) niż kobiet (8). Widoczna jest również znaczna przewaga liczby 

mężczyzn (8) w stosunku do liczby kobiet (3) wśród stałych członków z prawem głosu. W 

składzie członków KM są przedstawiciele organizacji pozarządowej działającej również na 

rzecz badanych zasad horyzontalnych: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw 

Pozarządowych. O zasady równości szans dba również Saksońskie Ministerstwo 

Sprawiedliwości, Demokracji, Europy i Równouprawnienia.  

Obciążenia administracyjne. Podobnie jak w przypadku innych programów EFRR obciążenia 

administracyjne związane z uwzględnianiem zasad równości szans kobiet i mężczyzn oraz 

równości szans i niedyskryminacji, były uznane za niewielkie. 
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Ocena efektów wdrażania. W wywiadach z przedstawicielami instytucji zaangażowanych we 

wdrażanie Programu Polska – Saksonia podkreślano stosowanie szeregu zasad ułatwiających 

pracownikom obu płci pogodzenie życia zawodowego z prywatnymi obowiązkami. Jako 

najlepsze praktyki możemy skazać: ruchomy czas pracy, możliwość pracy zdalnej 

(wprowadzona jeszcze przed pandemią), tzw. wyjścia prywatne (możliwość wyjścia np. 2 

godziny przed końcem pracy i odrobienie tych godzin innego dnia, w cyklu półrocznym). W 

przypadku projektów realizowanych w ramach Programu Polska- Saksonia, podobnie jak w 

większości innych programów operacyjnych, nie udało się zidentyfikować żadnego przykładu 

dobrych praktyk w zakresie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Odnośnie 

zasady równości szans i niedyskryminacji w instytucji zaangażowanej we wdrażanie 

Programu, zatrudnione są osoby z niepełnosprawnościami dla których stworzone są miejsca 

pracy dostosowane do ich potrzeb. W projektach, jako przykład dobrych praktyk, można 

wskazać dwa przedsięwzięcia. Pierwsze z nich to projekt  „ERL - Educatio, Repetitio, Labora – 

kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością (ERL)”, którego celem było kształcenie 

dorosłych osób z niepełnosprawnościami (przede wszystkim z niepełnosprawnością 

intelektualną) ukierunkowane na wymogi otwartego rynku pracy. W ramach projektu 

przygotowano Profile Kompetencji Zawodowych dla osób z niepełnosprawnościami, na 

podstawie których kształtowano u uczestników, z uwzględnieniem ich możliwości 

psychofizycznych, kluczowe kompetencje na poszczególnych stanowiskach pracy.  Uczestnicy 

mogli się kształcić w wielu zawodach i dziedzinach np.: przetwórstwo drewna i stolarstwo, 

pielęgnacja krajobrazu i ogrodnictwo, hotelarstwo, gastronomia, mała poligrafia itd. Oprócz 

szkoleń zawodowych, nauki języka oraz zajęć rozwojowych,  mieli możliwość uczestniczenia 

w stażach. W ramach projektu został również wydany poradnik dla pracodawców, którzy 

zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami. Drugim przykładem dobrych praktyk był projekt 

„Utworzenie zespołów kompetencji seniorów na niemiecko polskim pograniczu”. Celem 

projektu było stworzenie przestrzeni dla aktywności osób starszych, oraz wykorzystanie ich 

potencjału, wiedzy i doświadczenia zawodowego  w działalności społecznej, edukacyjnej i 

kulturalnej na terenie polsko – niemieckiego pogranicza.  W ramach projektu odbywały się 

szkolenia oraz wyjazdy studyjne, umożliwiające seniorom zdobycie aktualnej wiedzy 

potrzebnej w pracy woluntariusza doradcy. 

Podsumowanie. Program Polska-Saksonia realizuje wymogi europejskie związane z 

wdrażaniem zasad równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla OzN. Pozytywnie na tle innych programów współfinansowanych z EFRR 

wyróżnia się kwestia opisania sposobu realizacji zasady równości szans KiM w instrukcji 

wypełnienia wniosku. W Programie można też znaleźć przykłady dobrych praktyk 

projektowych dot. realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji. Przeprowadzono też 

dedykowane szkolenia dla beneficjentów w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji. WST stosuje też wiele rozwiązań służących realizacji zasad w praktyce 

swojego działania. 



113 
 

Rekomendacje. Rekomenduje się bardziej krytyczną ocenę zapisów we WoD, aby unikać 

akceptacji deklaratywnych sformułowań na rzecz konkretnych rozwiązań, które gwarantują 

spełnienie zasad (dot. w szczególności zasady równości szans KiM). Wskazana jest również 

intensyfikacja działań szkoleniowo-doradczych z zakresu wdrażania zasad dla 

wnioskodawców (w tym redagowania tekstów zgodnie z zasadami dostępności). IZ może 

rozważyć zakontraktowanie pomocy doradczo-szkoleniowej w zakresie wdrażania zasady 

równości szans KiM oraz zasady równości szans i niedyskryminacji, dostosowanej do 

specyfiki wdrażanych w Programie podtypów projektów i zakresu wsparcia. W składzie KM 

dla kolejnej edycji Programu warto zadbać o bardziej zbilansowany skład osobowy ze 

względu na płeć. Warto też rozważyć wykorzystanie w Programie narzędzia jakim jest 

Mechanizm Racjonalnych Usprawnień. 
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3.5. Program Południowy Bałtyk 

Programowanie. W Programie Południowy Bałtyk, podobnie jak w pozostałych programach 

EWT, realizacja zasad dotyczących równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji 

opiera się na wymogach stawianych w rozporządzeniach UE. Wytyczne i Agenda jako 

dokumenty krajowe miały charakter pomocniczy w ramach programów EWT 42. Dodatkowo 

wszelkie zapisy i rozwiązania w Programie Południowy Bałtyk podlegają uzgodnieniom (nie z 

jednym a) z kilkoma krajami partnerskimi. W każdym z tych krajów (w szczególności dotyczy 

to krajów skandynawskich) obowiązują ich własne rozbudowane wymogi prawne, których 

muszą przestrzegać. Z tego też względu zapisy w dokumentach programowych są bardzo 

oszczędne w treści i nie wykraczają poza bezpośrednie wymogi wynikające z treści 

rozporządzeń UE. 

W Programie nie znajdziemy działań/poddziałań bezpośrednio dedykowanych realizacji 

zasady równości szans KiM oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

OzN . W Programie jest wprost zapis, że powyższe zasady nie stanowią celów bezpośrednich 

Programu. W Programie są natomiast zapisy dotyczące konieczności przestrzegania obydwu 

zasad jako zasad horyzontalnych, w szczególności na etapie wyboru projektów do realizacji. 

Wątek zasad horyzontalnych jest w stosunkowo w niewielkim stopniu poruszony w 

podręczniku dla beneficjentów. 

Koordynacja działań. W Programie, ze względu na jego specyfikę (brak obowiązku), nie 

powołano Koordynatorów ds. równości szans. Przedstawiciele WST nie brali co do zasady 

udziału w pracach grupy roboczej ds. równości szans kobiet i mężczyzn. W pracach grupy 

brała natomiast udział przedstawicielka instytucji zarządzającej, która przekazywała 

konieczne informacje sekretariatowi. 

Ocena i wybór projektów. Jak wskazują zapisy podręcznika dla beneficjentów zarówno 

zasada równości szans kobiet i mężczyzn, jak i zasada równości szans i niedyskryminacji są 

brane pod uwagę i oceniane w ramach szerszego kryterium „Kontekst projektu (trafność i 

strategia)” obejmującego oprócz wszystkich zasad horyzontalnych, również kilka innych 

aspektów (w tym między innymi wpływu projektu na realizację szerszych celów 

strategicznych). Kryterium ma charakter strategiczny, tzn. że jeżeli projekt miałby negatywny 

wpływ na realizację zasad to wówczas podlega odrzuceniu. Nie są natomiast przyznawane 

dodatkowe punkty za spełnienie tego kryterium. 

Informacja i Promocja. W kontekście działań informacyjno-promocyjnych trudno było 

zidentyfikować w programach polityki spójności przykłady dobrych praktyk dotyczących 

realizacji zasady równości szans KiM. W tym kontekście na szczególna uwagę zasługuje 

przedsięwzięcie zrealizowane w Programie Południowy Bałtyk. Wspólny Sekretariat 

zdecydował się bowiem przeprowadzić i opublikować serię wywiadów z kobietami – 

liderkami projektów badawczych. Inicjatywa ta była podyktowana chęcią zainspirowania 

                                                      

42 Niemniej jednak teoretycznie niektóre z zapisów/rozwiązań wskazanych w Wytycznych i Agendzie mogły być 
implementowane do Programu.  
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większej ilości kobiet do udziału w międzynarodowych projektach badawczych. Inicjatywa 

stanowiła odpowiedź na jedną ze zidentyfikowanych nierówności – niewielki odsetek kobiet, 

które kierują projektami naukowymi lub zajmują wysokie stanowiska w instytucja 

naukowych. Ponadto w Programie, podobnie jak i innych programach EWT, dokonuje się 

starań by dokumenty publikowane na stronach internetowych spełniały zasady dostępności. 

W trakcie wywiadu z przedstawicielką instytucji zaangażowanej w realizację Programu 

zwrócono uwagę na obiektywną trudność jaką powoduje niedostosowanie systemu SL i SFC 

do wymogów dostępności. Raporty generowane z systemu mają najczęściej strukturę 

tabelaryczną i nie spełniającą standardów dostępności. Dostosowanie tych dokumentów do 

standardów (przed opublikowaniem na stronie internetowej) jest bardzo czasochłonne. 

Wskazano, że warto w tym względzie dostosować obydwa systemy informatyczne.  

Monitoring, kontrola i ewaluacja. W ramach Programu Południowy Bałtyk, podobnie jak w 

przypadku pozostałych programów EWT/EIS,  system monitorowania nie wymagał 

obowiązku raportowania efektów w podziale na kobiety i mężczyzn. Skład osobowy 

Komitetu Monitorującego jest zrównoważony. Znajduje się w nim prawie równa liczba kobiet 

(28), jak i mężczyzn (26). Widoczna jest natomiast nieznaczna przewaga liczby mężczyzn (16) 

w stosunku do liczby kobiet (13) wśród stałych członków (pośród zastępców przeważają 

kobiety). Podobnie jak w większości programów współfinansowanych z EFRR, w ramach 

Programu nie było realizowane osobne badanie ewaluacyjne dedykowane realizacji zasad 

horyzontalnych. Kwestia ta pojawiała się natomiast przy okazji realizacji innych badań o 

charakterze przekrojowym. 

Obciążenia administracyjne. Podobnie jak w przypadku innych programów EFRR obciążenia 

administracyjne związane z uwzględnianiem zasad równości szans kobiet i mężczyzn oraz 

równości szans i niedyskryminacji, były uznane za niewielkie. Jak zauważyła jedna z 

respondentek pewnym obciążeniem dla beneficjentów była konieczność przebudowy stron 

internetowych i dostosowani ich do standardów dostępności43.  

Ocena efektów wdrażania. W Programie, pomimo dosyć enigmatycznych zapisów na 

poziomie dokumentów programowych, szeroko stosuje się różne rozwiązania służące 

faktycznemu wdrażaniu badanych zasad. Przykładowo na spotkania związane z realizacją 

programu (konferencje, panele, warsztaty) standardem stało się zapraszanie uczestników 

reprezentujących różnorodne grupy, zarówno pod względem płci, jak i wieku. Daje to  

możliwość spotykania się osób o różnych doświadczeniach i przekonaniach, nawiązania przez 

nie relacji, prowadzenia ciekawych dyskusji oraz poszerzania wiedzy. Jak zauważyła 

przedstawicielka instytucji zaangażowanej we wdrażanie Programu przedkłada się to na 

zwiększenie zrozumienia potrzeb pomiędzy uczestnikami, formułowania wspólnych celów, a 

co za tym idzie zwiększania poczucia wspólnoty i równości w grupie. Jak wskazuje: 

                                                      

43 Ponieważ projekty w ramach Programu są stosunkowo długie, a konieczność zastosowania standardów 

wypadała w przypadku niektórych przedsięwzięć w środku ich realizacji, to niektórzy beneficjenci musieli 
ponieść dodatkowy koszt, najpierw przygotowania strony a potem jej dostosowania do standardów. 
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„…to wynika ze zwyczajów naszych państw członkowskich, …dla rejonów duńskich czy 

szwedzkich to jest normalność… zawsze dbają o to aby ścierać ze sobą różne stanowiska oraz 

aby przedstawiać poglądy różnych grup wiekowych…” 

W samym Programie realizowanych jest też dużo inicjatyw służących zacieśnieniu 

współpracy, lepszemu zrozumieniu kultury, wymianie doświadczeń na różnych poziomach - 

od projektów naukowych aż po proste przedsięwzięcia integrujące np. koła gospodyń 

wiejskich czy teatry amatorskie. Projekty te przełamują pewne stereotypowe patrzenie na 

obywateli innych krajów.  

Przykładem ciekawego przedsięwzięcia, które wprost realizuje zasadę równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN, jest międzynarodowy projekt BALTIC FOR ALL 

prowadzony przez partnerów z Polsk, Niemiec i Litwy. Głównym celem projektu było 

stworzenie kursu oraz przygotowanie kadry instruktorów żeglarstwa, windsurfingu oraz 

kitesurfingu do szkolenia osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy brali udział w wykładach 

prowadzonych, między innymi przez trenera polskiej kadry żeglarzy z 

niepełnosprawnościami. Na zajęciach praktycznych, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z 

zakupionymi w projekcie żaglówkami dostosowanymi do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami oraz doświadczyć trudności z jakimi muszą się mierzyć ich przyszli 

kursanci. Przyszli instruktorzy musieli np. żeglować z jedną ręką przywiązaną do tułowia, by 

sprawdzić jak na wodzie czuję się ktoś bez ręki lub pływać z zasłoniętymi oczami zdając się 

tylko na porady od partnera. 

Podsumowanie. Program Południowy Bałtyk jest pod wieloma względami unikatowym 

przykładem, w którym największy wpływ na faktyczny sposób realizacji zasad horyzontalnych 

mają nie wymagania Unii Europejskiej, lecz dorobek prawny i kulturowy Państw 

członkowskich. Często właśnie rozumienie i głębokie zakorzenienie w praktyce działania w 

zakresie kwestii równościowych (w szczególności wśród przedstawicieli państw 

skandynawskich) przekłada się na sposób funkcjonowania partnerów instytucjonalnych z 

innych krajów. 

Rekomendacje. Południowy Bałtyk jest bardzo specyficznym programem. Integruje 

współpracę bardzo wielu różnych partnerów międzynarodowych, którzy są zobowiązani do 

respektowania własnych krajowych wymogów dot. równości i niedyskryminacji. Z tego 

względu implementacja rozwiązań systemowych, wychodzących poza wymagania UE, jest 

bardzo utrudniona. Jednocześnie w Programie funkcjonuje bardzo wiele praktycznych 

rozwiązań, które faktycznie służą realizacji obydwu zasad. Realizowane są też projekty, które 

maja pozytywny wpływ na wyrównywanie szans i przeciwdziałają dyskryminacji. Dlatego też, 

w przypadku tego Programu nie decydujemy się na sformułowanie rekomendacji 

specyficznych. Zachęcamy natomiast do szerszego upowszechniania dobrych praktyk oraz 

korzystania przez członków WST ze szkoleń i rozwiązań organizowanych i wdrażanych przez 

MFiPR. 
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