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Zasada równości szans i niedyskryminacji 

umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, 
wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną 

– sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich 
dziedzinach życia na jednakowych zasadach



„W celu zwiększenia czytelności postanowień Wytycznych, 
w przypadku zasady równości szans i  niedyskryminacji 
jest stosowane określenie: „zasada równości szans i niedyskryminacji, 
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”. 

W związku z tym, w przypadku tej zasady przesłanka dotycząca płci 
ma zastosowanie tylko pośrednie, ponieważ działania na rzecz 
wyrównywania szans kobiet i mężczyzn zostały wskazane w ramach 
rozdziału 6”



Zasada 
równości 
szans 
kobiet i 
mężczyzn

Zasada ta ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia 
stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą 
wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni 
równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z  których 
mogą korzystać. 

Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej 
bez ograniczeń wynikających  ze stereotypów płci. 
Jest to również uwzględnianie perspektywy płci w głównym nurcie 
wszystkich procesów politycznych, priorytetów i działań w ramach PO, 
na wszystkich jego etapach wdrażania, to jest na etapie planowania, 
realizacji i  ewaluacji. 
To celowe, systematyczne i świadome ocenianie danej polityki i działań 
z perspektywy wpływu na warunki życia kobiet i  mężczyzn, które ma na 
celu przeciwdziałanie dyskryminacji i osiągnięcie równości szans kobiet 
i mężczyzn.



Dyskryminacja

jakiekolwiek różnicowanie, wykluczanie lub ograniczanie ze względu 
na jakiekolwiek przesłanki (na przykład wiek, niepełnosprawność, płeć, 

rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, religię 
lub światopogląd),którego celem lub skutkiem jest naruszenie 

lub zniweczenie uznania, korzystania lub wykonywania wszelkich praw 
człowieka i podstawowych wolności w dziedzinie polityki, gospodarki, 

społecznej, kulturalnej, obywatelskiej lub w jakiejkolwiek innej, 
na zasadzie równości z innymi osobami



Standard 
minimum 

narzędzie używane do oceny realizacji zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych 
z EFS (załącznik nr 1 do Wytycznych). 

Narzędzie to obejmuje zestaw pięciu zagadnień i ocenia 
czy wnioskodawca uwzględnił kwestie równościowe 
w ramach analizy problematyki projektu, zaplanowanych 
działań, wskaźników i  opisu wpływu realizacji projektu 
na sytuację kobiet i mężczyzn, a także w  ramach działań 
na rzecz zespołu projektowego;



Załącznik 1 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie 
projektu konkursowego w ramach PO WER 

CZĘŚĆ C. KRYTERIA HORYZONTALNE (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)

W trakcie oceny nie stwierdzono niezgodności z prawodawstwem krajowym w zakresie odnoszącym się do

sposobu realizacji i zakresu projektu?

□ TAK □ DO NEGOCJACJI □ NIE



Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum?

□ TAK □ NIE

Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum:

1) profil działalności beneficjenta (ograniczenia statutowe),

2) zamknięta rekrutacja - projekt obejmuje (ze względu na swój zakres oddziaływania) wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego 

podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie 

projektu.

W przypadku projektów które należą do wyjątków, zaleca się również planowanie działań zmierzających do przestrzegania zasady równości szans kobiet 

i mężczyzn.

Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów za poniższe kryteria oceny.

1.

We wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier

równościowych 

w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.  

□ 0       □ 1

2.
Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze 

tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.

□ 0      □ 1 □ 2

3.

W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania, zapewniające 

przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, 

tak aby na żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły. 

□ 0 □ 1 □ 2

4. 

Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty 

przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych, istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu 

oddziaływania projektu.

□ 0  □ 1 □ 2

5.
We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego 

zarządzania projektem.

□ 0 □ 1

Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)?

□ TAK □ DO NEGOCJACJI □ NIE



Segregacja pozioma 
i pionowa rynku pracy

Różnice w płacach kobiet 
i mężczyzn zatrudnionych 
na równoważnych 
stanowiskach, 
wykonujących tożsame 
obowiązki

Mała dostępność 
elastycznych rozwiązań 
czasu pracy

Niski udział mężczyzn 
w wypełnianiu 
obowiązków rodzinnych

Bariery równościowe 



Niski udział kobiet 
w procesach podejmowania 

decyzji

Przemoc ze względu na płeć

Niewidoczność kwestii płci 
w ochronie zdrowia

Niewystarczający system 
opieki przedszkolnej lub 
opieki instytucjonalnej nad 
dziećmi do lat 3

Stereotypy płci we wszystkich obszarach

Dyskryminacja wielokrotna (krzyżowa) 
czyli ze względu 

na dwie lub więcej przesłanek 
(np. w odniesieniu do kobiet 
w wieku powyżej 50 lat, osób 

z niepełnosprawnościami, należących 
do mniejszości etnicznych)



3.

Czy projekt jest zgodny z zasadami unijnymi:

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

 zrównoważonego rozwoju

□ TAK □ DO NEGOCJACJI

Czy projekt spełnia wszystkie kryteria horyzontalne albo może być skierowany do negocjacji w zakresie wszystkich kryteriów horyzontalnych?

□ TAK – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ D
□ NIE – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ

PROJEKT

UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW HORYZONTALNYCH (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” lub „DO

NEGOCJACJI” powyżej). W przypadku spełnienia przez projekt warunków przystąpienia do negocjacji uzasadnienie z części C należy uwzględnić

w części G





Poziom -1

•Projekty „ślepe”

•W myśleniu projektowym nie ma 
„kobiet i mężczyzn”, są „ludzie”, 
„studenci” itp.

Poziom 0

•Projekty tzw. 
„neutralne” -
deklarujące w swoich 
działaniach pełną 
dostępność i brak 
dyskryminacji. 
Uczestnictwo 
traktowane 
mechanicznie,  np. 
50/50.

Poziom 1

•Projekty „praktyczne”, 
tzn. odpowiadające na 
praktyczne potrzeby. 
Często utrwalają 
tradycyjny podział ról. 
Brak spójności między 
diagnozą, a 
proponowanymi 
działaniami.

Poziom 2

•Projekty równościowe 
odpowiadają na 
strategiczne cele równości. 
Analiza uwzględnia sytuację 
kobiet i mężczyzn, osób 
niepełnosprawnych, 
poszczególnych grup 
zawodowych. 

•Istnieje spójność między 
diagnozą i działaniami 
projektu. Równość stanowi 
wartość.



Grupy docelowe – dobre praktyki

• „Uwzględnienie równości szans K i M zostanie zapewnione na 
poziomie zachowania struktury płci dla poszczególnych kierunków. 
W przypadku osób niepełnosprawnych, dostępność stażu zostanie 
skonsultowana z potencjalnymi pracodawcami oraz Sekcją 
ds. Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu XXX, 
która m.in. zapewnia niepełnosprawnym studentom wsparcie 
asystentów”.



„Zasada równości szans kobiet i mężczyzn 
zostanie zapewniona poprzez:

• Przekazanie personelowi wiedzy dotyczącej obowiązku 
przestrzegania zasad równości szans (szkolenie);

• Stosowanie tej zasady w codziennej pracy przy projekcie;

• Zaangażowanie do zespołu zarządzającego kobiet i mężczyzn;

• Zapewnienie organizacji pracy umożliwiającej godzenie życia 
zawodowego z prywatnym (np. elastyczne godziny pracy)”.



Z uwagi na konieczność monitorowania wskaźników horyzontalnych 
określonych w załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania 

postępu rzeczowego we wniosku należy obowiązkowo uwzględnić 
dodatkowo następujące wskaźniki produktu tj.:

liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.],

liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] ,

liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób 
z niepełnosprawnościami [szt.].

liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno–komunikacyjne (TIK) 
[szt.].



Dla powyższych wskaźników jako wartość docelową należy 
wskazać 0, o ile ich realizacja nie wynika wprost z założeń 
projektu. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do określenia sposobu 
pomiaru i źródeł danych do wskaźników horyzontalnych 
nawet jeśli nie będą występować w ramach realizacji 
projektu.
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