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Polityka równości szans

ma na celu zapewnienie w przypadku realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich 

na każdym etapie ich realizacji równego traktowania kobiet 
i mężczyzn, jak również niedopuszczania do dyskryminacji

ze względu np. na wiek, wykształcenie, poglądy, 
pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, 

orientację seksualną czy niepełnosprawność. 



Zasada równości szans kobiet i mężczyzn

„Zasadę równości szans kobiet 
i mężczyzn należy rozumieć 

jako stan, w którym kobietom 
i mężczyznom przypisuje się 

taką samą wartość społeczną, 
równe prawa i obowiązki, 

a także równy dostęp 
do zasobów społecznych                                                         

(np. usług publicznych, rynku 
pracy). 

Równość tę określić można jako 
trwałą sytuację, w której 

zarówno kobiety, 
jak i mężczyźni mają stworzone 

warunki umożliwiające 
im rozwój w obszarze 

osobistym i zawodowym oraz 
dokonywanie takich wyborów 

życiowych, które wynikają 
z ich osobistych potrzeb, 
aspiracji czy talentów”

/Jak realizować zasadę  
równości szans kobiet 

i mężczyzn  
w projektach 

finansowanych 
z funduszy 

europejskich 2014-
2020/



Zasada równości szans i niedyskryminacji

Umożliwienie wszystkim osobom 
(bez względu na płeć, wiek, 

niepełnosprawność, rasę lub 
pochodzenie etniczne, wyznawaną 

religię, światopogląd, orientację 
seksualną) 

sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa 
we wszystkich dziedzinach życia, 

na jednakowych zasadach. 

Na potrzeby Wytycznych, w celu 
zwiększenia czytelności postanowień, 
w przypadku zasady równości szans 
i niedyskryminacji jest stosowane 

określenie: „zasada równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami”. 



Dyskryminacja

Dyskryminacja oznacza wszelkie formy różnicowania, wykluczania lub 
ograniczania ze względu na daną cechę, których celem 

lub wynikiem jest utrudnienie lub uniemożliwienie uznania, korzystania 
lub egzekwowania wszelkich praw człowieka 

i fundamentalnych swobód, 
na równych zasadach z innymi obywatelami, w sferze politycznej, 

gospodarczej, społecznej.



• Uogólnione 
przekonania 
o grupie

STEREOTYPY

• Postawy / 
odczucia 
zbudowane na 
stereotypach 

UPRZEDZENIA
• Zachowania  

uwarunkowane 
uprzedzeniami 
i wynikające z nich

DYSKRYMINACJA

Łańcuch dyskryminacji



Standard minimum

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,

w ramach działań na rzecz 
zespołu projektowego.   

Narzędzie używane do oceny realizacji zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych 

z EFS (załącznik nr 1 do Wytycznych dot. równości szans). 



Uwaga ogólna

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn nie polega na automatycznym objęciu wsparciem
50% kobiet i 50% mężczyzn w projekcie, ale na odwzorowaniu istniejących proporcji płci
w danym obszarze lub na zwiększaniu we wsparciu udziału grupy niedoreprezentowanej.

Same deklaratywne zapisy o zagwarantowaniu pełnej dostępności dla kobiet i mężczyzn
czy też niedyskryminowaniu nikogo, nie są realizacją zasady równości szans kobiet
i mężczyzn.

Błędne jest przekonanie, że działania na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn mają 
na celu doprowadzenie do stanu, że nie będzie różnic pomiędzy kobietami 

i mężczyznami.

Ocena prowadzona jest na podstawie zapisów wniosków o dofinansowanie projektu 
oraz wiedzy i doświadczenia osoby oceniającej.



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.

PODEJŚCIA DO ZASADY RÓWNOŚCI SZANS
NA ETAPIE PLANOWANIA PROJEKTU

Brak działań realizujących zasadę równości szans Realizacja zasady równości szans



Standard minimum

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 

oraz zasady równości szans i niedyskryminacji.



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. 

(od 0 do 1) 

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

obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.

(od 0 do 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. 

(od 0 do 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.

(od 0 do 2) 

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

równościowego zarządzania projektem.

(od 0 do 1) 

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

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



1. WE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PODANO 
INFORMACJE, KTÓRE POTWIERDZAJĄ ISTNIENIE (ALBO BRAK 

ISTNIENIA) BARIER RÓWNOŚCIOWYCH W OBSZARZE 
TEMATYCZNYM INTERWENCJI I/LUB ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA 

PROJEKTU

Przy opisie należy użyć danych jakościowych i/lub ilościowych 
w podziale na płeć w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu 

oddziaływania projektu.

Poprzez obszar tematyczny interwencji – należy rozumieć 
obszary objęte wsparciem w ramach programu 

np. zatrudnienie, integrację społeczną, edukację, adaptacyjność, 

Zasięg oddziaływania odnosi się do przestrzeni, której on dotyczy 
np. regionu, powiatu, kraju, instytucji, przedsiębiorstwa, konkretnego działu 

w danej instytucji.  



Bariery równościowe 

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



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)

Bariery równościowe



2. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAWIERA DZIAŁANIA, ODPOWIADAJĄCE 
NA ZIDENTYFIKOWANE BARIERY RÓWNOŚCIOWE W OBSZARZE 

TEMATYCZNYM INTERWENCJI I/LUB ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU

Szczególną uwagę w opisie działań należy zwrócić 
w przypadku rekrutacji do projektu i dopasowania odpowiednich form 

wsparcia da uczestników/uczestniczek projektu wobec zdiagnozowanych 
nierówności.

Uwaga: W tym przypadku nie zaliczamy działań na rzecz zespołu 
projektowego, które są oceniane w ramach kryterium 5.  



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 

NIE WYSTĄPIŁY BARIERY RÓWNOŚCIOWE

Uwaga: w tym przypadku nie zaliczamy działań na rzecz zespołu 
projektowego, które są oceniane w ramach kryterium 5.  



4. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU ZOSTAŁY PODANE W PODZIALE NA PŁEC I/LUB 
ZOSTAŁ UMIESZCZONY OPIS TEGO, W JAKI SPOSÓB REZULTATY PROJEKTU PRZYCZYNIĄ 

SIĘ DO ZMNIEJSZANIA BARIER RÓWNOŚCIOWYCH ISTNIEJĄCYCH 
W OBSZARZE TEMATYCZNYM INTERWENCJI I/LUB ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA. 

Wartości docelowe wskaźników w postaci liczby osób należy 
podawać w podziale na płeć. 



5. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WSKAZUJE 
JAKIE DZIAŁANIA ZOSTANĄ PODJĘTE W CELU ZAPEWNIENIA 

RÓWNOŚCIOWEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

We wniosku o dofinansowanie projektu powinna się znaleźć 
informacja, w jaki sposób planuje się zapewnić realizację zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach procesu zarządzania 

projektem. 

Informacja ta powinna zawierać propozycję konkretnych działań!!!



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”.



Sposób zarządzania projektem – dobre praktyki

„Personel projektu wyłoniony z poszanowaniem zasady 
równości szans. Zostaną zaangażowane kompetentne 

osoby z doświadczeniem posiadające i umiejące 
stosować wiedzę z zakresu równości szans. Projekt 

realizowany zadaniowo (elastyczny czas pracy), 
co pozwala na godzenie życia zawodowego i rodzinnego 
(zapewnienie zarządzania projektem z poszanowaniem 

równości szans)”.

„Zadaniowy tryb realizacji założeń proj. pozwoli na 
wprowadzenie elastycznej organizacji pracy, co wpłynie 

pozytywnie na godzenie życia zawodowego 
i rodzinnego osób zaangażowanych w realizację 
dodatkowych zadań w ramach projektu. Wybór 

kluczowej kadry projektowej: ze względu na posiadane 
kompetencje, doświadczenie i wiedzę. Szkolenie 

wewnętrzne na temat równości szans w projekcie”.



„Zasada równości szans kobiet i mężczyzn 
zostanie zapewniona poprzez:

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

2) Stosowanie tej zasady w codziennej pracy przy projekcie;

3) Zaangażowanie do zespołu zarządzającego kobiet i mężczyzn;

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

Sposób zarządzania projektem – dobre praktyki



Jeżeli we wniosku o dofinansowanie zostanie wykazane np. że zdiagnozowane
bariery równościowe w danym obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu
oddziaływania projektu dotyczą kobiet, natomiast we wskaźnikach zostanie zapisany
podział na płeć ze wskazaniem na zdecydowanie większy udział mężczyzn we
wsparciu, to osoba oceniająca może taki projekt skierować do uzupełnienia (tylko
w przypadku projektów pozakonkursowych) albo negocjacji lub obniżyć punktację
w standardzie minimum za dane kryterium oceny – w związku z brakiem logiki
pomiędzy poszczególnymi elementami wniosku o dofinansowanie projektu.

Każde kryterium oceny w standardzie minimum jest oceniane niezależnie od 
innych kryteriów oceny 

LOGIKA KONSTRUOWANIA WNIOSKU



Oceny Ekspertów



Uzasadnienie oceny spełniania kryteriów horyzontalnych

„Wnioskodawca nie wskazał na istnienie bądź brak istnienia barier równościowych 
w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. 

Należy podkreślić, że Wnioskodawca nie podał także wskaźników realizacji projektu 
w podziale na płeć.

W kwestii działań zapewniających przestrzeganie zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły 

Wnioskodawca lakonicznie odniósł się do 2 etapów: rekrutacji 
i promocji. Wskazał także na kwestię równościowego zarządzania projektem.

W związku z powyższym wskazuje się, że Wnioskodawca nie spełnia kryterium 
horyzontalnego w zakresie zgodności z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn 

(na podstawie standardu minimum)”. 



Przykład oceny niespełnienia kryteriów 
horyzontalnych

„(…)W przedmiotowym wniosku brakuje informacji wymaganych instrukcją wypełniania wniosku: 
W opisie grupy docelowej nie opisano przyszłych uczestników, którzy zostaną objęci wsparciem 

z punktu widzenia istotnych cech takich jak niepełnosprawność.

Nie opisano we wniosku sposobu prowadzenia rekrutacji uwzględniającej możliwość dotarcia 
do informacji o projekcie i oferowanym w nim wsparciu do potrzeb osób z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności”

Nie opisano, w jaki sposób środki przekazu, planowane do użycia przy rekrutacji, zostaną 
w pełni wykorzystane, tak aby zapewnić dostępność do rekrutacji, a tym samym do projektu 

i oferowanego w nim wsparcia dla osób  z niepełnosprawnościami

W całym wniosku (poza brzmieniem 2 wskaźników, które wybierane są przez wnioskodawcę 
z listy rozwijalnej, a ich wartość docelowa w projekcie została określona na „0”) nie pojawia się 

nawet słowo „niepełnosprawny”, „niepełnosprawność”.



„W przypadku wskaźników horyzontalnych IOK prosi 
o wskazanie źródeł i sposobu ich pomiaru. Pozwoli 
to na rzetelny pomiar poziomu ich osiągnięcia, 
w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji projektu”. 

Wskaźniki horyzontalne



Wskaźniki horyzontalne

„Czy należy uwzględnić podział na kobiety i mężczyzn i czy 
w przypadku, jeśli udałoby się uwzględnić wszystkich studentów 

danego kierunku, nie obowiązuje standard minimum, 
bo jest to wyjątek?”

„(…) Uczelnia planując realizację projektu musi uwzględnić zasadę 
równości szans kobiet i mężczyzn. W przypadku rekrutacji do projektu 

od początku kształcenia nie ma wyjątku od standardu minimum. 
Jednocześnie należy zauważyć, że wskaźniki realizacji projektu podane 

w podziale na płeć nie są wystarczające do uznania standardu minimum 
za spełniony.”



Wskaźniki horyzontalne

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

Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów, 
które w celu realizacji projektu, 
zainwestowały w technologie 
informacyjno-komunikacyjne, 

a w przypadku projektów edukacyjno-
szkoleniowych, również podmiotów, 

które podjęły działania 
upowszechniające wykorzystanie TIK. 

Przez technologie informacyjno-
komunikacyjne (ang. ICT – Information 

and Communications Technology) należy 
rozumieć technologie pozyskiwania/ 

produkcji, gromadzenia/ przechowywania, 
przesyłania, przetwarzania 

i rozpowszechniania informacji w formie 
elektronicznej z wykorzystaniem technik 

cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji 
elektronicznej oraz wszelkie działania 

związane z produkcją i wykorzystaniem 
urządzeń telekomunikacyjnych 
i informatycznych oraz usług im 

towarzyszących; działania edukacyjne 
i szkoleniowe.



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

W zakresie EFS podmioty wykorzystujące TIK należy rozumieć jako podmioty 
(beneficjenci/partnerzy beneficjentów), które w ramach realizowanego 

przez nie projektu wspierają wykorzystywanie technik poprzez: np. propagowanie/ 
szkolenie/ zakup TIK lub podmioty, które otrzymują wsparcie w tym zakresie 

(uczestnicy projektów). Podmiotu, do którego odnosi się wskaźnik, w przypadku gdy 
nie spełnia definicji uczestnika projektu zgodnie z rozdziałem 3.3 Wytycznych 

w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych 
na lata 2014-2020, nie należy wykazywać w module Uczestnicy projektów w SL2014.

Podmiotami realizującymi projekty TIK mogą być m.in.: MŚP, duże 
przedsiębiorstwa, administracja publiczna, w tym jednostki samorządu 

terytorialnego, NGO, jednostki naukowe, szkoły, które będą wykorzystywać TIK 
do usprawnienia swojego działania i do prowadzenia relacji z innymi 

podmiotami.

W przypadku gdy beneficjentem pozostaje jeden podmiot, 
we wskaźniku należy ująć wartość „1”. W przypadku gdy projekt 

jest realizowany przez partnerstwo podmiotów, w wartości 
wskaźnika należy ująć każdy z podmiotów wchodzących w skład 
partnerstwa, który wdrożył w swojej działalności narzędzia TIK.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2020/


• Poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020,
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/poradnik-dotyczacy-zasady-rownosci-szans-kobiet-i-
mezczyzn-w-funduszach-unijnych-na-lata-2014-2020/;

• Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych 
z funduszy europejskich 2014-2020. Poradnik dla osób realizujących projekty oraz instytucji systemu wdrażania, 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21342/Podrecznik_rownosc_szans_kobiet_i_mezczyzn_2014_2020.pdf; 

• Branka M., Cieślikowska D. (red.), Edukacja Antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski, wyd. Stowarzyszenie Willa 
Decjusza, Kraków 2010, str. 93-107.

• Maciejewska B., Jak pisać i mówić o dyskryminacji. Poradnik dla mediów. Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych 
„Mikuszewo”. Mikuszewo 2007.

• Zasada równości szans w projektach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
– raport z badania ewaluacyjnego,
http://rpo.mazowia.eu/g2/oryginal/2011_07/6aad1bf59352654d2d210f9c7a4001e6.pdf

• Przegląd inspirujących rozwiązań z zakresu równości szans płci, 
https://cppc.gov.pl/files/pokl/podrecznik_gender_POKL.pdf;

• Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja, 
http://www.rpo.pomorskie.eu/documents/10184/155604/Stereotypy.pdf/af8e2192-6ac2-466b-88b7-af3d8e2aefa8

• Szkolenie dotyczące zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, 
http://www.rpo.pomorskie.eu/documents/10184/155604/S%C5%82ownik.pdf/83fe0b3d-ef6d-4fab-8d5e-297a80214f1e

• http://rownosc.info/dictionary/projektowanie-uniwersalne/
• http://niepelnosprawni.gov.pl/art,54,projektowanie-uniwersalne

Równość szans  - źródła
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Dziękuję za uwagę!


