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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Rzeszów, 1 grudnia 2021r.
Ingrid Szrajer

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn 
oraz zasada równości szans                                    

i niedyskryminacji w projektach RPO WP 
2014-2020

Program szkolenia

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

z niepełnosprawnościami oraz zasada zrównoważonego rozwoju

w ramach RPO WP 2014-2020

• Zastosowanie zasad horyzontalnych na poszczególnych etapach

realizacji projektów współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020

– analiza przypadków

• Kontrola projektów

• Dyskusja i konsultacje z trenerką
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Zasada równości szans i niedyskryminacji,           

w tym dostępności                                                

dla osób z niepełnosprawnościami oraz 

zasada zrównoważonego rozwoju 

w ramach RPO WP 2014-2020

Czy dobrze rozumiemy te pojęcia?

Rozp. Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 1997r

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN oraz zasady równości 
szans KiM w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju 
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Czy dobrze rozumiemy te pojęcia?
Zg. z art. 9 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych dostępność to

umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w każdej sferze

życia, w sposób maksymalnie samodzielny, na równi z innymi obywatelami.

Dostępność to właściwość środowiska fizycznego, transportu, technologii

i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz towarów i usług, pozwalająca

osobom z niepełnosprawnościami na korzystanie z nich na zasadzie równości

z innymi osobami. Dostępność jest warunkiem wstępnym prowadzenia przez

wiele osób z niepełnosprawnościami niezależnego życia i uczestniczenia w życiu

społecznym i gospodarczym.

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji.

Projekty w ramach RPO WP 2014-2020 mają zapewnić możliwość korzystania ze 
wsparcia w projektach także osobom z niepełnosprawnościami.

Czy dobrze rozumiemy te pojęcia?

Które działania są zgodne z zasadą dostępności:

• Umożliwienie zgłoszenia specjalnych potrzeb na etapie rekrutacji?

• Zapewnienie na każdym szkoleniu tłumacza migowego?

• Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia, że Wykonawca wykona

go zgodnie ze wszystkimi wytycznymi WCAG 2.1 o których mowa

w załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych?
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Czy dobrze rozumiemy te pojęcia?

• Uwzględnianie w opisie przedmiotu zamówienia na wybór hotelu

warunków dotyczących braku barier architektonicznych, gdy nie

zakończono jeszcze rekrutacji do projektu i nie znane są potrzeby osób?

• Używanie wizerunku osoby z niepełnosprawnościami na stronach

internetowych projektu?

• Uwzględnianie w opisie przedmiotu zamówienia na wybór hotelu

warunków dotyczących zapewnienia wstępu do budynku osobie

korzystającej z psa asystującego?

Osoba z niepełnosprawnością

• Osoba posiadająca potwierdzenie niepełnosprawności w postaci

orzeczenia o niepełnosprawności (zg. z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r.

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych

• Osoba z zaburzeniami psychicznymi, posiadająca orzeczenie lub

dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, tj.

orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię (zg. z ustawą z dnia 19 sierpnia

1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego)
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Osoba niepełnoletnia z niepełnosprawnością

• Uczeń/uczennica albo dziecko w wieku przedszkolnym posiadający

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu

na dany rodzaj niepełnosprawności

• Dzieci i młodzież posiadające orzeczenia o potrzebie zajęć

rewalidacyjno-wychowawczych wydawane ze względu na

niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim

Podmiotem uprawnionym do wydawania orzeczeń są zespoły orzekające 

działające w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej

Dostępność

UNIWERSALNE 
PROJEKTOWANIE

Etap planowania

Dotyczy otoczenia oraz 
wszystkich korzystających 

z projektu lub 
kontrolujących projekty

RACJONALNE 
USPRAWNIENIA

Etap realizacji

Dotyczy tylko osób                          
z niepełnosprawnościami 
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Dostępność

UNIWERSALNE 
PROJEKTOWANIE

Wejście do budynku bez 
barier architektonicznych

Zakup autobusów 
niskopodłogowych

RACJONALNE 
USPRAWNIENIA

Zbudowanie pochylni dla 
osób                                                  

z niepełnosprawnościami

Instalacja wind/podnośnika 
umożliwiającego wejście 

do pojazdu osobie                           
z niepełnosprawnością

Koncepcja uniwersalnego projektowania

Projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki

sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym

stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego

projektowania/specjalistycznych zmian.

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji

Koncepcja uniwersalnego projektowania jest realizowana

przez zastosowanie co najmniej standardów dostępności
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Koncepcja uniwersalnego projektowania

• równe szanse dla wszystkich – równy dostęp do wszystkich elementów

środowiska na przykład przestrzeni, przedmiotów, budynków itd.

• elastyczność w użytkowaniu – różnorodny sposób użycia przedmiotów

ze względu na możliwości i potrzeby użytkowników i użytkowniczek

• prostota i intuicyjność w użyciu – projektowanie przestrzeni

i przedmiotów, aby ich funkcje były zrozumiałe dla każdego użytkowania, bez

względu na jego doświadczenie, wiedzę, umiejętności językowe czy poziom

koncentracji

• postrzegalność informacji – przekazywana za pośrednictwem przedmiotów

i struktur przestrzeni informacja ma być dostępna zarówno w trybie dostępności

wzrokowej, słuchowej, jak i dotykowej

Koncepcja uniwersalnego projektowania

• tolerancja na błędy – minimalizacja ryzyka błędnego użycia przedmiotów oraz

ograniczania niekorzystnych konsekwencji przypadkowego i niezamierzonego

użycia danego przedmiotu

• niewielki wysiłek fizyczny podczas użytkowania – takie projektowanie

przestrzeni i przedmiotów, aby korzystanie z nich było wygodne, łatwe

i nie wiązało się z wysiłkiem fizycznym,

• rozmiar i przestrzeń wystarczające do użytkowania – odpowiednie

dopasowanie przestrzeni do potrzeb jej użytkowników i użytkowniczek

• percepcja równości – równoprawny dostęp do środowiska, korzystania ze

środków transportu i usług powszechnych lub powszechnie zapewnionych jest

zapewniony w taki sposób, aby korzystający nie czuł się w jakikolwiek sposób

dyskryminowany czy stygmatyzowany
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Koncepcja uniwersalnego projektowania

Standardy dostępności likwidujące bariery w dostępie do wsparcia:

standard szkoleniowy (szkolenia, kursy, warsztaty, doradztwo)

standard edukacyjny

standard informacyjno–promocyjny

standard cyfrowy

standard transportowy

standard architektoniczny

Koncepcja uniwersalnego projektowania 

Standard szkoleniowy

dostępne 
materiały 

rekrutacyjne                   
i szkoleniowe

dopytanie                        
o szczególne 

potrzeby

miejsce dostępne 
architektonicznie

transport na 
miejsce 

udzielenia usługi

Likwiduje/pomniejsza bariery: architektoniczne, transportowe, cyfrowe, 

akustyczne, komunikacyjne,  poznawcze, przestrzenne
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Koncepcja uniwersalnego projektowania

Co możemy zrobić, aby Pan/Pani czuł/czuła się u nas

komfortowo?

Proszę zaznaczyć właściwą opcję:

• dostępność architektoniczna na przykład: wejście na poziomie

terenu wokół budynku, pochylnia, winda

• przygotowanie materiałów informacyjnych/szkoleniowych

wydrukowanych większą czcionką niż standardowa

• tłumacz polskiego języka migowego (PJM)

• tłumacz systemu językowo-migowego (SJM)

Koncepcja uniwersalnego projektowania

• materiały w alfabecie Braille’a

• pętla indukcyjna

• wsparcie asystenta na przykład: osoby niewidomej, osoby

głuchoniewidomej, osoby z niepełnosprawnością ruchową

• obecność osoby towarzyszącej/asystenta osoby

z niepełnosprawnością

• specjalne potrzeby żywieniowe (jakie…………………..)

• zapewnienie warunków dla psa asystującego
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Koncepcja uniwersalnego projektowania 

Standard edukacyjny
szkoła dla 

wszystkich, bez 
barier 

architektonicznych, 
dostępna i 
bezpieczna 

przestrzeń - sale, 
jadalnie, łazienki, 

place zabaw

świadomość 
sensoryczna 

(akustyka, światło, 
kontrast)

wspieranie nauki 
(dostępne 

podręczniki, 
materiały 

dydaktyczne, 
komputery                             
i urządzenia 
medialne)

doskonalenie 
kompetencji 
nauczycieli/ 
trenerów/ 

wykładowców 
dopasowane do 

potrzeb 
uczestników                          

i uczestniczek

Likwiduje/pomniejsza bariery: architektoniczne, cyfrowe, akustyczne, 

komunikacyjne,  poznawcze, przestrzenne

Koncepcja uniwersalnego projektowania 

• Tworzenie pokoi sensorycznych w przedszkolach,

wyposażonych w rozwiązania i urządzenia do tworzenia

bodźców do pracy wielozmysłowej (różne powierzchnie,

dźwięki, interaktywne urządzenia).

• Ustawienie ławek na sali w kształt litery U ułatwia

korzystanie z zajęć osobom z niepełnosprawnością słuchu.

• Ustawienie tablicy w miejscu dobrze widocznym z każdego

miejsca sali.
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Koncepcja uniwersalnego projektowania 

• Rozwój kompetencji nauczycieli, trenerów, wykładowców,

doradców w zakresie obalania stereotypów i uprzedzeń

(konfrontacja uczestników/czek ze schematycznym własnym

myśleniem), doświadczenie wejścia w sytuację osoby

z niepełnosprawnością i dostrzeżenie ich potrzeb i barier,

komunikacji oraz strategii nauczania osób

z niepełnosprawnościami, nowoczesnych technologii

wspierających edukację osób z niepełnosprawnościami.

Koncepcja uniwersalnego projektowania 

Standard informacyjno-promocyjny

otwarte 
wydarzenia 

informacyjno-
promocyjne                         
w miejscach 
dostępnych 

(budynek, toalety, 
tłumacz, pętla)

materiały 
informujące                        

o wydarzeniu 
(zaproszenia, 

plakaty, ulotki) 
przygotowane, co 
najmniej w wersji 

elektronicznej

zapewnienie 
komunikacji                         

z uczestnikami                          
i uczestniczkami 

przez co najmniej 
dwa kanały 

komunikacji (wzrok 
- mail i słuch -

telefon)

materiały 
prezentowane 

podczas 
wydarzenia oraz 
przekazywane 
uczestnikom                        

i uczestniczkom 
spełniają kryteria 

dostępności

Likwiduje/pomniejsza bariery: architektoniczne, komunikacyjne,  poznawcze, 

przestrzenne
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Koncepcja uniwersalnego projektowania 

Kryteria dostępności w prezentacjach multimedialnych:

• unikalne tytuły dla każdego ze slajdów

• maksymalnie 4-6 wierszy tekstu na slajdzie

• użycie krótkich równoważników zdań

• zastosowanie dużych czcionek bezszeryfowych,

np. Helvetica, Arial, Calibri, Verdana – min. 18-20 punktów

• zachowanie kontrastu czcionki do tła, dużych zdjęć

Koncepcja uniwersalnego projektowania 

Obowiązki Beneficjenta organizującego otwarte spotkanie:

• zapewnienie map i informacji o sposobie dojazdu, dostępności parkingu                    
w tym miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami

• zapewnienie informacji dotyczących dostępności miejsca (budynku),                          
w którym ma się odbyć wydarzenie:

• wejście do budynku na poziomie terenu wokół budynku (jeśli są schody 
to musi być winda, podjazd, platforma przyschodowa lub wózek 
schodowy ręczny i przeszkolony w jego obsłudze personel)

• dostępność toalet przystosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnością 

• brak wystających elementów, które mogą przeszkadzać w poruszaniu 
się

• zapewnienie pętli indukcyjnej
• zapewnienie usługi tłumacza na język migowy
• zapewnienie dla osoby z niepełnosprawnością wsparcia asystenta 
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Koncepcja uniwersalnego projektowania

Standard cyfrowy

treści nietekstowe 
powinny posiadać tekst 

alternatywny – opis 
zdjęcia, grafiki, rysunku, 

wykresu zawierający 
informacje, które mogą 

być istotne dla 
użytkownika/czki

nagrania dźwiękowe 
zawierające wykłady, 

wywiady trzeba uzupełnić 
o plik tekstowy 

zawierający te same 
informacje,  wraz z 

informacjami o istotnych 
dźwiękach takich jak 

oklaski, śmiech, odgłosy 
tła

informacje nie mogą być 
przekazywane tylko za 

pomocą koloru, np. błąd  
w wypełnionym 

formularzu rekrutacyjnym 
musi prócz podświetlenia 

na czerwono zawierać 
komunikat tekstowy                     

o błędzie

Likwiduje/pomniejsza bariery: cyfrowe, komunikacyjne,  poznawcze

Koncepcja uniwersalnego projektowania

Wymogi wobec treści zamieszczanych na stronach projektu

– produkty w projekcie, raporty, opracowania:

• elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny

maszynowo

• nagrania treści w polskim języku migowym

• informacji w tekście łatwym do czytania



14

Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Koncepcja uniwersalnego projektowania

23 maja 2019r. weszła w życie Ustawa o dostępności cyfrowej

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów

publicznych, która wskazuje WCAG 2.1 jako obowiązujący

standard minimalny dostępności cyfrowej, obejmujący

4 zasady:

• Postrzegalności (informacje nietekstowe, kontrast, kolor)

• Funkcjonalności (skróty klawiszowe, nawigacja)

• Zrozumiałości (możliwość odczytania treści,

przewidywalność)

• Kompatybilności (współpraca z możliwie największą liczbą

programów, wspomagających osoby niepełnosprawne)

Koncepcja uniwersalnego projektowania

Standard transportowy

Zapewnienie swobodnego 
poruszania się w 

miejscach publicznych 
(pochylnie, windy, 

podnośniki, parkingi, trasy 
bez przeszkód, ścieżki 

prowadzące, strefy 
zagrożenia, pasy dotykowe 

i ostrzegawcze itd.)

Zapewnienie swobodnego 
korzystania ze środków 
transportu publicznego 

(obniżenie podłogi, 
eliminacja stopni,  

podnośniki dla osób 
poruszających się na 
wózkach, poręcze, 

kasowniki i automaty na 
odpowiedniej wysokości 

itd.)

Nieskrępowany i skuteczny 
dostęp do wszelkiej 
informacji na temat 

rozkładu jazdy, kierunku 
jazdy i stacji/przystanków 

pośrednich, topografii, 
lokalizacji zagrożeń, 

kierunku poruszania się, 
itd. uwzględniający 
ograniczenia osób                      

z niepełnosprawnościami

Likwiduje/pomniejsza bariery: architektoniczne, cyfrowe, akustyczne, 

komunikacyjne,  poznawcze, przestrzenne
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Koncepcja uniwersalnego projektowania

Standard architektoniczny

Stanowiska postojowe dla 
samochodów osób z 

niepełnosprawnościami 
tworzone na utwardzonej, 

gładkiej betonowej 
nawierzchni, o 

wystarczających 
wymiarach, oznakowane, 

łatwo połączone z 
najbliższym chodnikiem

Drzwi wejściowe o 
szerokości co najmniej 120 

cm, umiejscowienie 
klamki, zamka oraz 

dzwonka nie wyżej niż 120 
cm nad poziomem 

podłogi, klamki o kształcie 
litery „L” lub „C”.

Rozwiązania  ułatwiające 
samodzielną orientację, 

przemieszczanie się, 
korzystanie z usług 

(oznaczenia, piktogramy, 
napisy informacyjne                         

z zastosowaniem dużych                 
i kontrastowych znaków, 

pętle indukcyjne, 
oznaczenia nawierzchni, 

miejsca odpoczynku)

Likwiduje/pomniejsza bariery: architektoniczne, akustyczne, poznawcze, 

przestrzenne

Racjonalne usprawnienia

„Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie

zmiany i dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego

lub nadmiernego obciążenia, jeśli jest to potrzebne

w konkretnym przypadku, w celu zapewnienia osobom

niepełnosprawnym możliwości korzystania z wszelkich praw

człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na

zasadzie równości z innymi osobami.”

Art. 2 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
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Racjonalne usprawnienia

Przykłady racjonalnych usprawnień w projektach:

• koszt specjalistycznego transportu

• koszt dostosowania infrastruktury komputerowej

• koszt dostosowania architektonicznego czy akustycznego pomieszczeń 

• koszty pracy asystentów osób z różnymi niepełnosprawnościami

• koszt przygotowania materiałów projektowych w alternatywnych 

formach

Racjonalne usprawnienia stosowane są zazwyczaj w trakcie realizacji 
projektu wskutek:

• dysfunkcji związanej z danym uczestnikiem/personelem projektu 
• barier otoczenia 

• charakteru usługi realizowanej w ramach projektu

Czy dobrze rozumiemy te pojęcia?

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn to stan, 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.

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji

Projekty w ramach RPO WP 2014-2020 mają prowadzić do osiągnięcia takiego 
stanu, w którym kobietom i mężczyznom przyznaje się równe prawa,                             

równe obowiązki i równy dostęp do zasobów.
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Czy dobrze rozumiemy te pojęcia?

Które działania są zgodne z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn:

• Umożliwienie pracy zdalnej w dobie pandemii koronawirusa członkom

zespołu zarządzającego?

• Wskazanie w regulaminie rekrutacji, że Projektodawca przestrzega

zasady równych szans i niedyskryminacji?

• Zapewnienie równego udziału w projekcie kobietom i mężczyznom

poprzez zaplanowanie we wskaźnikach 50% K i 50% M ?

Czy dobrze rozumiemy te pojęcia?

• Używanie języka równościowego (język z formami męskimi i żeńskimi)

w regulaminach/ogłoszeniach o pracę/ promocji projektu?

• Używanie wizerunku kobiety i mężczyzny na stronach internetowych

projektu?

• Prowadzenie ewaluacji działań w projekcie z użyciem ankiety satysfakcji

z podziałem na płeć?

• Prowadzenie kampanii skierowanej do chłopców zachęcającej ich do

podjęcia kształcenia w dyscyplinach opiekun/pielęgniarz?
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Czy dobrze rozumiemy te pojęcia?
„Zrównoważony rozwój to taki rozwój, w którym potrzeby obecnego

pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych

pokoleń na ich zaspokojenie”.
Raport Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju z 1987r. Nasza wspólna przyszłość 

Zrównoważony rozwój zakłada, że eliminacja ubóstwa we wszystkich jego

formach i wymiarach, zwalczanie nierówności wewnątrz i pomiędzy

krajami, ochrona naszej planety, dążenie do trwałego i zrównoważonego

wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz

wspieranie integracji społecznej są ze sobą połączone i współzależne.

Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju 

Projekty w ramach RPO WP 2014-2020 zapewniają finansowanie projektom, które 
nie są sprzeczne z zasadami zrównoważonego rozwoju

Cele zrównoważonego rozwoju

Celem zrównoważonego rozwoju jest:

• przestrzeganie praw człowieka w odniesieniu do wszystkich ludzi oraz

osiągnięcie równości płci i wzmocnienie pozycji wszystkich kobiet

i dziewcząt

• zapewnienie równowagi pomiędzy trzema aspektami zrównoważonego

rozwoju:

• gospodarczym

• społecznym

• środowiskowym
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Cele zrównoważonego rozwoju

Wizja zrównoważonego rozwoju koncentruje się na pięciu wielkich

zmianach transformacyjnych określonych, jako zasada 5P:

• Ludzie (People) - wyeliminowanie ubóstwa i głodu, docieranie do grup
wykluczonych, zagwarantowania równego dostępu do zasobów

• Planeta (Planet) - zrównoważona konsumpcja i produkcja,
zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz
podejmowanie pilnych działań w zakresie zmian klimatu

• Dobrobyt (Prosperity) – tworzenie miejsc pracy i wspieranie rozwoju
gospodarczego, społecznego i technologicznego w zgodzie z naturą

• Pokój (Peace) - wsparcie pokojowe, sprawiedliwe i inkluzywne
społeczeństwa, wzmocnienie roli prawa i współdecydowania

• Partnerstwo (Partnership) - wzmocnionej globalnej solidarności,
koncentrujące się na potrzebach osób najuboższych i najsłabszych,
współpraca pomiędzy rządami, administracją lokalną, regionalną,
środowiskami naukowymi, biznesem oraz wszystkimi grupami i ludźmi

Czy dobrze rozumiemy te pojęcia?

Które działania są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju:

• Zakup autobusów elektrycznych

• Montaż fotowoltaicznych paneli słonecznych jako element projektu

• Stworzenie ogrodu miejskiego z łąką kwiatową dla owadów

• Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z gminy

Zapracowanej

• Zakup środka transportu umożliwiającego dowóz dzieci

z niepełnosprawnością na zajęcia edukacyjne

• Zwiększanie dostępności do internetu



20

Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Dlaczego to takie 

ważne?

Czy wszystkie projekty podlegają tym zasadom?

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji

mobilnych podmiotów publicznych, obowiązuje:

• jednostki sektora finansów publicznych

• państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej

• osoby prawne, utworzone w celu zaspokajania potrzeb

o charakterze powszechnym finansowane ze środków

publicznych (w ponad 50%) lub kontrolowane przez jednostki

publiczne

• niektóre organizacje pozarządowe (prowadzące działalność

na rzecz ochrony i promocji zdrowia, osób niepełnosprawnych

oraz w wieku emerytalnym)
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Czy wszystkie projekty podlegają tym zasadom?
„Wszystkie nowe produkty wytworzone w ramach projektu

tj. produkty, towary, usługi, infrastruktura muszą być zgodne

z koncepcją uniwersalnego projektowania, co oznacza

projektowanie produktów w taki sposób, by były użyteczne dla

wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby

adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Koncepcja

uniwersalnego projektowania będzie zrealizowana

co najmniej poprzez zastosowanie Standardów

dostępności.”

Regulamin konkursów w ramach RPO WP

Regulamin konkursu w ramach RPO WP

„Wnioskodawca ma obowiązek stosowania Standardów

dostępności dla polityki spójności 2014-2020 wynikających

z załącznika nr 2 do 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.”
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Regulamin konkursu w ramach RPO WP

„Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie powinien zawrzeć zapisy

dot. stosowania zasady zrównoważonego rozwoju adekwatne

do realizowanego wsparcia. Powyższa zasada zrównoważonego rozwoju

w projekcie może być realizowana np. poprzez efektywne

wykorzystywanie sprzętu w projekcie (przestrzeganie zasady oszczędności

energii), segregację odpadów powstałych w trakcie realizacji projektu,

zaplanowanie działań zwiększających świadomość ekologiczną

uczestników projektu jak i personelu, ograniczenie zużycia papieru

poprzez np. druk dwustronny, prowadzenie korespondencji w wersji

elektronicznej.”

Umowa o dofinansowanie

§ 7 ust. 7 i 14 Beneficjent zobowiązuje się do:

„przestrzegania zasad wynikających z obowiązujących wytycznych

w rozumieniu ustawy wdrożeniowej”

„prowadzenia, przez cały okres realizacji projektu, biura projektu (…)

Lokalizacja, architektura i organizacja biura, a także sposób

udostępniania informacji o projekcie realizują zasadę dostępności

zgodnie z Wytycznymi 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, Zał. 2 Standardy dostępności dla polityki spójności

2014-2020.” (obowiązek powtórzony w Załączniku nr 15 do umowy)



23

Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Zastosowanie zasad horyzontalnych                    

na poszczególnych etapach  realizacji 

projektów współfinansowanych                                   

w ramach RPO WP 2014-2020

– analiza przypadków

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie 
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Ocena wniosku o dofinansowanie

Podczas oceny wniosku o dofinansowanie weryfikacji podlegają:

• spełnianie zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności

dla osób z niepełnosprawnościami

• wpływ na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn

• wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju

Dostępność projektów

• Weryfikacja zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

polega na weryfikacji czy planuje się zapewnienie wszystkim

uczestnikom i uczestniczkom, łącznie z osobami

z niepełnosprawnościami, równy dostęp w projekcie do środowiska

fizycznego, transportu, technologii informacyjnych i komunikacyjnych

oraz czy projekt będzie mieć pozytywny wpływ na realizację zasady

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

• Czy w opisie grupy docelowej/odbiorców projektu uwzględniono

kwestie niepełnosprawności?



25

Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Dostępność projektów

• Czy w opisie rekrutacji/promocji projektu wzięto pod uwagę kanały

dostępu i środki przekazu dostępne dla osób

z niepełnosprawnością, zaś sam proces rekrutacji daje do niej

dostęp takim osobom ?

• Czy wszystkie stworzone w projekcie zasoby cyfrowe (w tym strony

internetowe, publikowane dokumenty i informacje, platformy

elektroniczne, materiały multimedialne, szkolenia e-learningowe)

będą zgodne ze standardem Web Content Accessibility Guidelines -

WCAG 2.1 ?

• Czy wnioskodawca będzie realizować zadania w budynkach

dostępnych architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami?

Dostępność projektów

Bariery w dostępności:

• bariery wynikające z braku dostępności, w szczególności do transportu,

przestrzeni publicznej i budynków (np. brak podjazdów, wind,

sygnalizacji dźwiękowej dla osób niewidzących itp.)

• bariery dostępu do materiałów dydaktycznych, zasobów cyfrowych

(np. e-learning niedostosowany do potrzeb osób niewidzących

i niedowidzących)

Wiele barier wynika z braku świadomości dotyczącej różnych potrzeb osób               

różnymi rodzajami niepełnosprawności (osoby z niepełnosprawnością ruchową, 

osoby niewidome czy niesłyszące, osoby z niepełnosprawnością intelektualną)
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Dostępność projektów

• Czy przewidziano dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne

warunki czy materiały, które pozwolą im korzystać na równych

prawach z projektu (w tym uniwersalne projektowanie oraz

mechanizm racjonalnych usprawnień) ?

• Czy w opisie zarządzania projektem wskazano w jaki sposób

uwzględniona zostanie zasada dostępności dla osób

z niepełnosprawnościami ?

Dostępność

Zarządza-
nie

Zadania/ 
produkty

Promocja

Dostępność projektów

Dobra praktyka czy anty-przykład?

„W projekcie będzie stosowana zasada równości płci i niedyskryminacji

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.”

„Pracownicy będą stosowali zasady dotyczące równości szans K/M i osób

niepełnosprawnych – zgodnie z opracowanym przez Kierownika projektu

Poradnikiem w tym zakresie.”

„Osoby udzielające wsparcia uczestnikom niepełnosprawnym będą

realizować wsparcie zgodnie z potrzebami uczestników niepełnosprawnych

określonymi przez nich w formularzu zgłoszenia do projektu”.



27

Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Dostępność projektów

Dobra praktyka czy anty-przykład?

„Wśród rodziców grupy dzieci oraz pracowników przedszkola

przeprowadzone zostały ankiety, w których określone zostały potrzeby tych

osób w zakresie dodatkowych zajęć specjalistycznych, dostosowania

warunków lokalowych, doposażenia placówki w specjalisty sprzęt i pomoce

edukacyjne, poszerzenia kwalifikacji terapeutów. Na podstawie ankiet,

a także na podstawie analizy potrzeb dzieci wynikających

z wielospecjalistycznych diagnoz funkcjonowania dzieci, określono

planowane w niniejszym projekcie zadania.”

Dostępność projektów

Dobra praktyka czy anty-przykład?

„Zapewnione jest wejście dla osób poruszających się na wózkach

inwalidzkich na parter budynku. Na parterze dostępna jest toaleta dla

niepełnosprawnych z odpowiednimi udogodnieniami.”

„W nowym budynku planowana jest instalacja podnośnika pionowego dla

osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, przewidziana jest toaleta

dla niepełnosprawnych oraz rozmieszczenie pomieszczeń umożliwiających

poruszanie się na wózkach.”
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Dostępność projektów

Dobra praktyka czy anty-przykład?

„Zaplanowane są ulotki drukowane Brailem, dostępna będzie osoba

posługująca się językiem migowym. Biuro projektu będzie mieścić się

w budynku z dostępem dla osób poruszających się na wózkach.”

„Zaplanowano wprowadzenie oznaczeń dla osób niewidomych w budynku

istniejącym jak i w nowym, sprzętu do przygotowywania materiałów dla

osób niedowidzących i specjalistycznych materiałów, powiększalnik, itp.”

Równość szans kobiet i mężczyzn

• Projektodawca ma obowiązek zaplanowania, a następnie

zrealizowania wszystkich działań, niezbędnych do umożliwienia

wszystkim osobom, w tym osobom z niepełnosprawnościami udziału

w danym projekcie.

• Efekty projektu mają być dostępne i służyć wszystkim w równym

stopniu.

Analiza potrzeb 
grupy docelowej

Cele projektu
Zadania, produkty 

i rezultaty
Wrażliwy budżet
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Bariery równościowe

✓ segregacja pozioma i pionowa rynku pracy,

✓ różnice w płacach kobiet i mężczyzn na równoważnych stanowiskach,

✓ 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 nad dziećmi w wieku do lat 3,

✓ stereotypy płci we wszystkich obszarach,

✓ dyskryminacja wielokrotna (ze względu na dwie lub więcej przesłanek)

Standard minimum w EFS

• Wniosek o dofinansowanie projektu (WoD) musi uzyskać

co najmniej 3 punkty za kryteria standardu minimum

• Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.

Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia

wyjaśnień w celu potwierdzenia spełnienia kryterium.

• Wyjątki:

• profil działalności beneficjenta (ograniczenia statutowe)

• zamknięta rekrutacja

We wniosku zawsze należy odnosić się nie do nierówności ze względu                     

na płeć w ogóle, lecz do konkretnego tematu i miejsca, 

w którym projekt będzie realizowany.



30

Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Standard minimum w EFS

• 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

(np. niski udział kobiet w podejmowaniu decyzji, stereotypy płci) (0/1)

• Czy któraś z tych grup znajduje się w gorszym położeniu, czy ma

utrudniony dostęp do edukacji, zatrudnienia, szkolenia

• Jakie są tego przyczyny?

• Jeśli tak to czy zawarto działania odpowiadające na zidentyfikowane

bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu

oddziaływania projektu (0/1/2)

• czy działania niwelują wskazane bariery?

Opis grupy docelowej – aktualne liczby, procenty

Rekrutacja                    

i zadania

Standard minimum w EFS

Dobra praktyka czy anty-przykład?

„W ramach badania potrzeb wskazano trudność związaną z koniecznością
pogodzenia dokształcania, pracy i obowiązków prywatnych”

„W odpowiedzi na barierę: konieczność pogodzenia dokształcania, pracy i

obowiązków prywatnych, harmonogram wsparcia w projekcie będzie
dostosowany do potrzeb uczestników i uczestniczek - zajęcia będą
realizowane w tygodniu, a w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby, także w

weekendy, co zapewni równość szans K i M.”
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Standard minimum w EFS

• 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)

Język równościowy, wzmacnianie wizerunku kobiety i mężczyzny

Opis rekrutacji Zadania
Zarządzanie – informacja                  

i promocja, zespół zarządzający 

Standard minimum w EFS

• 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)

• We Wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania

zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania

projektem (0/1)

Konieczny minimum 1 wskaźnik
– liczba osób/pracowników w rozbiciu na K i M

Jakie działania zostaną podjęte w tym obszarze?
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Dobre praktyki w projektach RPO WP 2014-2020

Dobra praktyka czy anty-przykład?

„Kierownik projektu będzie prowadził monitoring projektu pod kątem

przestrzegania zasady równości szans K i M, tak aby na żadnym etapie

realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły.”

„Będą stosowane elastyczne formy zatrudnienia w celu godzenia życia

zawodowego z prywatnym”.

„Członkowie i członkinie Zespołu zarządzającego wezmą udział

w bezkosztowym szkoleniu z problematyki równości”.

Zrównoważony rozwój

• Czy projekt jest zgodnie z prawem dot. ochrony środowiska?

• Czy dokumentacja jest zgodna z „Wytycznymi w zakresie

dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na

środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub

regionalnych programów operacyjnych”?

• Czy projekt obejmuje finansowanie przedsięwzięć minimalizujących

oddziaływanie działalności człowieka na środowisko (racjonalne

gospodarowanie zasobami, ograniczenie presji na środowisko,

uwzględnienie efektów środowiskowych w zarządzaniu, podnoszenie

świadomości ekologicznej społeczeństwa)?
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Zrównoważony rozwój

Dobra praktyka czy anty-przykład?

„Ze względu na charakter projektu, zgodnie z art. 59 ust. 1 oraz art. 71 ust.

2 Ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie wymaga on uzyskania

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.”

„Realizacja projektu może mieć negatywny wpływ na stan zdrowia ludzi

w wyniku działania pola elektromagnetycznego generowanego przez

urządzenia elektroniczne. Stosowane u Beneficjenta przepisy BHP

i instrukcje stanowiskowe minimalizują to zagrożenie.”

Zrównoważony rozwój

Dobra praktyka czy anty-przykład?

„Projekt będzie miał pozytywny wpływ na realizację zasady

zrównoważonego rozwoju z uwagi na rezultat projektu, który doprowadzi

do spadku emisji dwutlenku węgla do atmosfery. ”

„Realizacja badań w ramach projektu nie wiąże się z żadnym negatywnym

oddziaływaniem na środowisko. Proces produkcji rowerowego napędu

elektrycznego jest relatywnie energooszczędny oraz nie powoduje

wydzielania negatywnych substancji do otoczenia. W realizację zasady

zrównoważonego rozwoju wpisuje się rezultat projektu jako zielony środek

transportu.”
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Zrównoważony rozwój

Dobra praktyka czy anty-przykład?

„Planowany do zakupów środków trwałych będzie cechował się

optymalnymi parametrami zużycia energii, co pozwoli na racjonalne

zarządzanie kosztami na etapie eksploatacji.”

„Realizacja projektu z użyciem aplikacji SL2014 pozwoli na ograniczenie

papierowej dokumentacji, czyli zużycia papieru, tonerów i tuszu dla

drukarek, co pozwoli ograniczać emisję gazów cieplarnianych.”

Stosowanie zasad

horyzontalnych

podczas realizacji projektu
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Realizacja zasad horyzontalnych - KiM

Analiza potrzeb pod kątem płci

Uwzględnienie działań odpowiadających na 
zdiagnozowane bariery

Podział wskaźników ze względu na płeć

Stosowanie języka wrażliwego na płeć 
działania, zapewniających 

przestrzeganie zasady równości szans 
KiM

Równościowe zarządzanie

Rekrutacja/promocja

Rekrutacja z uwzględnianiem zasady równości szans kobiet

i mężczyzn i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami:

• Etap I – promocja i informacja o projekcie

• Jakie materiały promocyjne są rozpowszechniane (KiM/ 

DOSTĘPNOŚĆ/Zrównoważony rozwój – dalej ZR)?

• Sposób dotarcia do uczestników (KiM/DOSTĘPNOŚĆ/ZR)?

• Gdzie są umieszczone informacje o projekcie (KiM/ DOSTĘPNOŚĆ/ZR)?

• Czy promując projekt pamięta o barierach (KiM/ DOSTĘPNOŚĆ)?

• Czy miejsca promowania projektu i materiały promocyjne są 

odpowiednie dla osób, które chce zrekrutować (KiM/ DOSTĘPNOŚĆ)?
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Rekrutacja/promocja

• Rekrutacja powinna zostać przeprowadzona w sposób umożliwiający

wzięcie udziału w projekcie każdej zainteresowanej osobie

• Wiadomości o projekcie powinny być zamieszczane

na stronach/portalach internetowych, z których korzystają osoby

z niepełnosprawnościami np. www.niepelnosprawni.pl,

www.bezbarier.pl

• Należy zagwarantować dostępność spotkań rekrutacyjnych, formularzy

zgłoszeniowych, możliwości zgłoszenia specyficznych potrzeb

• Należy uwzględniać kanały proekologiczne i prymat dokumentu

elektronicznego nad papierowym

Rekrutacja/promocja

• Etap II – rekrutacja i selekcja:

• Czy stosowane są opisane we WoD kryteria (KiM/OzN), 

techniki  i metody rekrutacji

• Gdzie można uzyskać i składać  dokumenty potrzebne do 

rekrutacji (np. biuro projektu, spotkania rekrutacyjne, strona 

WWW i inne)

• Czy zbierane są dokumenty, potwierdzające 

niepełnosprawność

• Etap III – stosowany scenariusz na okoliczność

niewystarczającej/nadmiernej rekrutacji

http://www.bezbarier.pl/
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Zadania w projektach RPO WP

Uwaga niebezpieczeństwo:

Wniosek o 
dofinansowanie

Realizacja projektu

Zadania w projekcie

• Beneficjent jest zobowiązany do realizacji pełnego zakresu zadań

opisanych we wniosku o dofinansowanie.

• Żadna z form wsparcia nie może być realizowana ze złamaniem zasady

równości szans i niedyskryminacji

• W trakcie realizacji projektu wszystkie Standardy dostępności muszą być

stosowane w całości, nawet jeśli wniosek o dofinansowanie

nie przewidywał takich zapisów.

• Należy dokumentować stosowanie zasad horyzontalnych przez cały

okres realizacji projektu.
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Zadania w projekcie

Dobra praktyka czy anty-przykład?

„W projekcie przewidziano wykupienie usługi zdalnego tłumaczenia typu

wideotłumacz oraz opracowanie materiałów dostosowanych do potrzeb

OzN związanych z procesem rekrutacji”.

„W ramach zadania dostosowane zostaną materiały dydaktyczne do

potrzeb OzN. Przewiduje się również zakup sprzętu i urządzeń
specjalistycznych wspomagających proces dydaktyczny w tym m.in.

wyposażenie obiektów/sal w sprzęt wspomagający słyszenie - system

bezprzewodowej transmisji dźwięku z pętlą indukcyjną z transmisją wi-fi,

system medialny wspomagający widzenie”

Zadania w projekcie

Dobra praktyka czy anty-przykład?

„Beneficjent organizuje szkolenie w ośrodku pod Rzeszowem w zapytaniu

ofertowym wskazał, że hotel musi spełniać następującewarunki:

• sala jak i dostęp do niej dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych,

• sala musi być posprzątana, uporządkowana bez zbędnych przedmiotów
lub mebli,

• zaplecze sanitarne powinno być łatwo dostępne dla osób szkolących się
i dostosowane do osób niepełnosprawnych. Toalety muszą być
posprzątane, bez nieprzyjemnych zapachów oraz wyposażone w środki
czystości.”



39

Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Zadania w projekcie

Dobra praktyka czy anty-przykład?

„W razie konieczności wynikającej ze specjalnych potrzeb uczestników /

uczestniczek zgłoszonych przez Zamawiającego po przeprowadzeniu

procesu rekrutacji, Wykonawca winien przygotować materiały w formie

umożliwiającej ich wykorzystanie przez osoby z niepełnosprawnością
(np. wydruk materiałów powiększoną czcionką itp.)”

„Szkolenia/kursy powinny odbywać się w warunkach zapewniających
komfort uczenia się tj. sale spełniają warunki BHP oraz odpowiadają
potrzebom grupy docelowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób
z niepełnosprawnością. Godziny zajęć musza być dostosowane do potrzeb

uczestników, umożliwiające godzenie życia rodzinnego i zawodowego.

Szkolenia/kursy muszą być realizowane zgodnie z uwzględnieniem
poszanowania równości szans oraz niedyskryminacji kobiet i mężczyzn,
osób z niepełnosprawnością zgodnie z Wytycznymi MIR w zakresie

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji.”

Zadania w projekcie

Dobra praktyka czy anty-przykład?

Usługa szkoleniowa/doradcza

„Wykonawca zapewni przestrzeganie polityki równych szans,

w szczególności stosowanie języka równościowego oraz uwzględnienie
kwestii równości szans podczas realizacji zajęć.”

„Kryterium kierowania studenta na praktyki do pracodawcy nie będzie
kryterium płci. Wszyscy studenci będą realizowali taki sam program

kształcenia zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej. W części
praktycznej studenci będą wykonywali te sama zadania zawodowe, tak aby

nikogo nie dyskryminować z uwagi na płeć. Opiekunowie mają obowiązek
sprawowania opieki i przekazywania treści w sposób niedyskryminujący
żadnej z płci. Zajęcia praktyczne będą organizowane w sposób pozwalający
na godzenie życia zawodowego i prywatnego.”
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Zadania w projekcie

Dobra praktyka czy anty-przykład?

„Zamawiający będzie preferował Oferentów, którzy respektują środowisko,
np. poprzez systemy zarządzania typu EMAS czy ISO14001, ekoznaki, bądź
też stosują technologie przyjazne środowisku (małoinwazyjne – nie

niszczące krajobrazu w trakcie budowy, montażu czy rozbudowy).

Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie dokumentów złożonych
wraz z ofertą.

(…)

W przypadku równej liczby punktów w ocenie końcowej Zamawiający
będzie preferował Oferentów, którzy respektują środowisko, np. poprzez

systemy zarządzania typu EMAS czy ISO14001, ekoznaki, bądź też stosują
technologie przyjazne środowisku (małoinwazyjne – nie niszczące
krajobrazu w trakcie budowy, montażu czy rozbudowy).”

Zadania w projekcie

Dobra praktyka czy anty-przykład?

„Zakup komputerów - System operacyjny klasy PC musi spełniać
następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia
dodatkowych aplikacji:

• Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: klasyczny,

umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy oraz dotykowy

umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub

monitorach dotykowych

• Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym

modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego

• Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji

pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą
skrótów klawiaturowych lub GUI.

• Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np.

słabo widzących).”
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Zadania w projekcie

Dobra praktyka czy anty-przykład?

Ogłoszenie o pracę w projekcie:

„W chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie kandydat/ka

powinien/powinna spełniać którekolwiek z poniższych kryteriów: (…)

Kandydatki/kandydaci proszeni są o nadsyłanie dokumentów
w nieprzekraczalnym terminie do (…)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (…)”

Mechanizm racjonalnych usprawnień

Konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nienakładające

nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno

dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom

z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw

człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie

równości z innymi osobami.

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji

Projekty EFS w ramach RPO WP 2014-2020 mają zapewnić możliwość korzystania 
ze wsparcia w projektach osobom z niepełnosprawnościami, których nie 

przewidziano na etapie planowania projektu. 

Odmowa skorzystania z MRU to dyskryminacja!
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Mechanizm racjonalnych usprawnień

• Możliwość finansowania specyficznych usług nieprzewidzianych

we wniosku o dofinansowanie projektu, lecz uruchamianych

wraz z pojawieniem się w projekcie (w charakterze

uczestnika/uczestniczki lub personelu) osoby z niepełnosprawnością.

• Wnioskodawca projektu EFS może skorzystać z przesunięcia środków

w budżecie lub wnioskować o zwiększenie wartości projektu.

Maksymalny koszt mechanizmu racjonalnych usprawnień na jedną

osobę w projekcie wynosi 12 000 złotych brutto, w ramach kosztów

bezpośrednich.

Każdy wydatek poniesiony w celu ułatwienia dostępu lub uczestnictwa w 
projekcie osób z niepełnosprawnościami jest kwalifikowalny, o ile nie stanowi 

wydatku niekwalifikowalnego na mocy przepisów unijnych oraz Wytycznych

Mechanizm racjonalnych usprawnień

• Aby skorzystać z mechanizmu racjonalnych usprawnień, Beneficjent jest

zobowiązany do uzasadnienia konieczności poniesienia takich kosztów

z zastosowaniem najbardziej efektywnego dla danego przypadku

sposobu (analiza koszty/korzyści).

Zgłoszenie 
specjalnej potrzeby 

uczestnika/czki
projektu/ 

użytkownika/czki
produktów projektu 

lub personelu 
projektu

Analiza barier  
otoczenia 

utrudniających 
udzielenie wsparcia

Interwencja -
realizacja wsparcia
w ramach projektu                 
z wykorzystaniem 
MRU, jeśli projekt 
nie przewidywał 

takiej formy 
wsparcia



43

Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Mechanizm racjonalnych usprawnień

Przykładowy katalog racjonalnych usprawnień:

• koszt specjalistycznego transportu na miejsce realizacji

wsparcia,

• dostosowanie architektoniczne budynków niedostępnych (np.

zmiana miejsca realizacji wsparcia, budowa tymczasowych

podjazdów, elementów wypukłych, kontrastowych, montaż

platform, wind, podnośników),

• dostosowanie infrastruktury komputerowej

(zakup/wypożyczenie drukarek materiałów w alfabecie

Braille’a, programów powiększających, mówiących),

Mechanizm racjonalnych usprawnień

• asystent tłumaczący na język łatwy,

• asystent osoby z niepełnosprawnością,

• dostosowanie akustyczne (zakup lub wypożyczenie

i montaż systemów wspomagających słyszenie, np. pętli

indukcyjnych, systemów FM),

• tłumacz języka migowego,

• alternatywne formy przygotowania materiałów projektowych,

• wydłużony czas wsparcia (konieczność wolniejszego

tłumaczenia na język migowy, wolnego mówienia, stosowania

języka łatwego itp.).
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Mechanizm racjonalnych usprawnień

• Decyzję w sprawie sfinansowania MRU podejmuje Instytucja będąca

stroną umowy o dofinansowanie projektu, biorąc pod uwagę zasadność

i racjonalność poniesienia dodatkowych kosztów

• Kwota wydatków poniesionych tytułem racjonalnych usprawnień

(maksymalnie 12 000 złotych na uczestnika) wchodzi do podstawy

wyliczenia przysługujących na etapie rozliczania kosztów pośrednich,

a tym samym wpłynie na zwiększenie możliwych do rozliczenia kosztów

pośrednich w tymże projekcie.

Wzrost wartości projektu, może oznaczać konieczność podpisania 
aneksu do umowy oraz zmiany harmonogramu płatności.

Równościowe zarządzanie projektem 

• Należy zrealizować zapisy Wniosku o dofinansowanie ☺

Elastyczny 
czas pracy

Regulacje 
wewnętrzne

Wniosek                         
o umożliwienie 

elastycznego 
czasu pracy

Szkolenie Realizacja 
szkolenia

Materiały

Podręcznik/
procedury

Opracowany 
podręcznik/ 
procedury

Obiegówka 
potwierdzająca 
zapoznanie się                 
z dokumentem
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Równościowe zarządzanie projektem 

• Inne możliwości nie przewidziane we Wniosku o dofinansowanie

Praca zdalna
Regulacje 

wewnętrzne

Wniosek                         
o umożliwienie 

elastycznego 
czasu pracy

Stosowanie 
języka 

równościowego
Dokumentacja 
wewnętrzna

Zapisy w 
umowach                       

z wykonawcami

Równościowe 
podejmowanie 

decyzji

Struktura 
zarządzania, 

zakresy 
obowiązków

Protokoły

Zrównoważony rozwój w realizacji projektu

• wdrażanie rozwiązań minimalizujących ilości odpadów produkcyjnych

• wdrażanie rozwiązań minimalizujących zużycie energii i wody

• zmniejszenie wagi rozwiązań i produktów - ich mniejsza waga sprawia,

że na transport zużywa się mniej energii (co przekłada się na

ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery)

• ograniczenie produkcji odpadów, zmiana podejścia do ich wyrzucania

(np. wprowadzenie segregacji, dążenie do zapewnienia recyklingu)
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Zrównoważony rozwój w realizacji projektu

• realizacja większości działań zdalnie: wysyłanie korespondencji pocztą

elektroniczną, zdalnie wypracowywanie pomysłów, omawianie

i wdrażanie spraw organizacyjnych, a także utrzymywanie kontaktów

z członkami zespołu merytorycznego, wykonawcami, klientami, zdalne

spotkania z partnerami z innych miast, co przekłada się na ograniczenie

zużycia paliwa

• podjęcie działań podnoszących świadomość ekologiczną – np. spółka

wprowadzająca na rynek nowy produkt – lakiery do mebli – podkreśla

w swoim przekazie do rynku informacje o tym, że produkt jest

ekologiczny, zdrowszy dla człowieka, lepszy niż konwencjonalnie

stosowane rozwiązania

Zrównoważony rozwój w realizacji projektu

• zakup ekologicznych produktów potrzebnych do realizacji projektu

(materiałów biurowych pochodzących z recyklingu, energooszczędnych

urządzeń elektronicznych)

• używanie w produkcji materiałów nadających się w pełni do recyklingu

(np. terminali, opakowań itp.)

• wykorzystanie w procesie produkcyjnym materiałów i technologii

przyjaznych środowisku, np. stali, co sprawia, że po upływie okresu

amortyzacji, może ona zostać przetopiona i ponownie wykorzystana
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Zrównoważony rozwój w realizacji projektu

• wykorzystanie istniejącej infrastruktury zamiast kupowania nowej,

własnej (np. serwery, infrastruktura obliczeniowa) lub dzierżawienie

mocy obliczeniowej od instytucji, które już ją posiadają i gwarantują

odpowiednie parametry niezbędne do sprawnej realizacji projektu

i działania stworzonego systemu. Dzierżawienie sprzętu i przestrzeni

obliczeniowej pozwala na wytwarzanie mniejszej ilości sprzętu, który

później musiałby zostać poddany utylizacji - szkodliwej dla środowiska

• utylizacja odpadów w miejscu realizacji projektu, co ogranicza dojazdy

i koszty środowiskowe z tym związane

Dokumentacja potwierdzająca stosowanie zasad 
horyzontalnych

R
e

k
ru

ta
cj

a
/ 

p
ro

m
o

cj
a Regulamin rekrutacji

Formularze uwzględniające 
specyficzne potrzeby

Protokoły

Ogłoszenia, zaproszenia

Dokumentacja zdjęciowa
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Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Dokumentacja potwierdzająca stosowanie zasad 
horyzontalnych

Z
a

d
a

n
ia

Dokumentacja przetargowa 
zabezpieczająca warunki 

zasad horyzontalnych

Dostępne, równościowe i 
prośrodowiskowe materiały 

szkoleniowe

Ankiety satysfakcji 
uwzględniające specyfikę 

KiM oraz OzN

Protokoły odbioru 
potwierdzające parametry, 

materiały

Korespondencja

Dokumentacja zdjęciowa

Dokumentacja potwierdzająca stosowanie zasad 
horyzontalnych

S
tr

o
n

a
 w

w
w

Strona dostępna 
(idealnie - standard WCAG 2.1)

Język równościowy

Zdjęcia równościowe ☺

Dostępne materiały 
informacyjno-promocyjne

Dostępne produkty
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Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Dokumentacja potwierdzająca stosowanie zasad 
horyzontalnych

Ró
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e 
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ąd
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ni

e

Zakresy czynności 
– kto odpowiada za 

równość?

Procedury projektowe

Dokumenty 
potwierdzające stosowanie 

elastycznego czasu pracy

Protokoły ze spotkań 
członków i członkiń 

zespołu

Dokumentacja 
rekrutacyjna

Raporty zarządcze

Dokumentacja potwierdzająca stosowanie zasad 
horyzontalnych

Na koniec projektu warto podsumować stosowanie zasad horyzontalnych
w dokumencie zarządczym np. Raport kierownika projektu, potwierdzając 

całościowe podejście do równości szans, niedyskryminacji                               

oraz zrównoważonego rozwoju w projekcie

Całość dokumentacji dotyczącej potwierdzenia stosowania zasad 
horyzontalnych należy archiwizować przez cały okres przechowywania 

dokumentacji w projekcie 

– czyli do przez  okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku następującego po 
złożeniu do KE zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki 
dotyczące zakończonego projektu, nie krócej niż przez cały okres trwałości 

projektu i okres wskazany w Umowie o dofinansowanie.    

W przypadku pomocy publicznej przez 10 lat od podpisania umowy                    

o dofinansowanie. 
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Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Rozliczenie projektu

Wniosek o płatność

Opis postępu rzeczowego powinien odpowiadać na 4 pytania:

Kto? Co? Gdzie? Kiedy? Jak?
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Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Wniosek o płatność

Jeśli w bieżącym okresie realizowane są zadania, które wdrażają zasady
horyzontalne, należy o nich napisać w części, której dotyczą

Wniosek o płatność

• Beneficjent na mocy podpisanej Umowie o dofinansowanie projektu jest

zobowiązany do wskazywania w części dotyczącej postępu rzeczowego

z realizacji projektu, które z działań wynikających z polityki

horyzontalnej zaplanowanych w ramach wniosku o dofinansowanie

projektu zostały zrealizowane.

• Jeśli pojawiłyby się problemy lub trudności w ich realizacji w projekcie,

należy wyjaśnić je w zakładce „Problemy napotkane w trakcie realizacji

projektu”. Należy udowodnić staranność w dążeniu do ich osiągnięcia,

wskazać powody braku pełnej realizacji (w tym ew. siłę wyższą). W tym

miejscu też należy wyjaśnić wszelkie odstępstwa od planowanej liczby

osób w podziale na K i M oraz osoby z niepełnosprawnościami.
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Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Wniosek o płatność

Podział na K i M może być zarówno 
odzwierciedleniem statystyk, jak również 

działaniem wspierającym jedną z grup.

Wniosek o płatność

W zakładce Wskaźniki produktu i rezultatu należy wykazać wskaźniki osiągnięte
w bieżącym okresie sprawozdawczym i opisane w części 

Postęp rzeczowy realizacji projektu. 

Należy dysponować dowodem osiągnięcia wskaźnika 
(np. cząstkowy/końcowy protokół odbioru, certyfikat, raport).

Jeśli wartości te nie są osiągane w podziale na K i M zgodnei z założeniami –
należy dysponować dokumentacją potwierdzającą należytą staranność                                   
w dążeniu do celu (w tym podejmowanie działań dedykowanych) oraz 

wyjaśnienie powodu niepełnej realizacji założeń.
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Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Wniosek o płatność

W zawiązku z pandemią koronawirusa należy opisać wszystkie odstępstwa 
związane z realizacją zadań, jeśli dotyczą wskaźników w podziale na KiM

oraz OZN, zakupów proekologicznych oraz wskazać podjęte działania 
naprawcze. 

Wniosek o płatność

W opisie planu działań na najbliższy okres sprawozdawczy Beneficjent 
powinien odnieść się do zapisów zawartych we wniosku w zakresie polityk 
horyzontalnych. Nie należy jednak przepisywać tekstów bez refleksji – jeśli 
działania te nie zostaną zrealizowane, trzeba będzie w kolejnym wniosku 

wytłumaczyć powód takiego zaniechania, braku lub niełnej realizacji.
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Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Rozliczenie wskaźników a ewentualne sankcje

• Umowa o dofinansowanie nakłada na beneficjenta i partnerów

obowiązek osiągnięcia (i zachowania) wskaźników.

• „Niewykonanie wskaźnika w projekcie może stanowić przesłankę do

stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej” oraz skutkować

nałożeniem korekty finansowej (Ustawa wdrożeniowa Art. 26,

ust 6).

• Wysokość zmniejszenia dofinansowania uzależniona jest od stopnia

niezrealizowania celu projektu

• Wykonanie wskaźników weryfikowane jest przez Instytucję na etapie

weryfikacji końcowego wniosku o płatność.

Rozliczenie wskaźników a ewentualne sankcje

• Na uzasadniony wniosek Beneficjenta zawarty we wniosku o płatność

końcową, jeśli Beneficjent wykaże swoje należyte starania zmierzające

do ich osiągnięcia lub w przypadku wystąpienia siły wyższej.

• Instytucja jest uprawniona (ale nie musi) odstąpić od naliczenia

korekty/pomniejszyć naliczenie korekty.
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Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Rozliczenie wskaźników a ewentualne sankcje

Jeśli niższe od oczekiwanych wartości wskaźników produktu (np. Liczba osób 
niepełnosprawnych objętych wsparciem) przekładają się na proporcjonalnie 
niższe wydatkowanie zatwierdzonego budżetu projektu, jest to przesłanka 
do odstąpienia od żądania w projekcie zwrotu środków niekwalifikowalnych                  

z tytułu reguły proporcjonalności, pod warunkiem, iż nieosiągnięte wskaźniki 
nie odpowiadały za spełnienie kryteriów ustanowionych w konkursie,                                        

w którym projekt uzyskał dofinansowanie.

Badaniu podlega także osiągnięcie celu projektu oraz osiągnięcie których
wskaźników było kluczowe dla powodzenia projektu. Jeśli zaplanowana

skala wsparcia osób z niepełnosprawnościami była niewielka, wówczas
łatwiej odstąpić od naliczania reguły proporcjonalności.

Rozliczenie wskaźników a ewentualne sankcje

Sankcjom co do zasady podlega:

• Niezrealizowanie wskaźnika liczby osób z niepełnosprawnościami, jeśli

było to kryterium dostępu

• Niezrealizowanie wskaźnika liczby osób z niepełnosprawnościami, jeśli

było to kryterium premiujące umożliwiające finansowanie projektu

• Niezrealizowanie działań objętych standardem minimum, jeśli ich

niezrealizowanie prowadzi do niespełnienia standardu minimum

Niezrealizowanie wskaźników w podziale na K i M należy szczegółowo 
wyjaśnić i wykazać należytą staranność w realizacji polityki równych szans 

kobiet i mężczyzn w działaniach rekrutacyjnych. 
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Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Rozliczenie wskaźników a ewentualne sankcje

Art. 5 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych

rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych

w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. poz. 694) wskazują,

że Beneficjent nie będzie odpowiadał za nieprawidłowości indywidulne

w projektach (w tym nieosiągnięcie wskaźników), jeśli będą one

bezpośrednim skutkiem wystąpienia COVID-19, a Beneficjent wykaże, że

pomimo dochowania należytej staranności nie był w stanie zapobiec

wystąpieniu tej nieprawidłowości.

Kwota ta w rozliczeniu z Komisją Europejską, będzie pokrywana

ze środków budżetu państwa.

Kontrola projektu
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Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Kontrola projektów

Najczęstszą kontrolą jest weryfikacja wydatków, która najczęściej

przyjmuje formę:

• kontroli składanego przez beneficjenta wniosku o płatność

• kontroli projektu w miejscu jego realizacji, które mogą być prowadzone

również po zakończeniu realizacji projektu

Weryfikacja wniosku o płatność

Podczas weryfikacji wniosku o płatność sprawdzeniu podlega:

• opis postępu rzeczowego pod kątem realizacji zasad horyzontalnych

w okresie, za który Beneficjenta składa wniosek o płatność

• realizacja założonych w projekcie działań na etapie rekrutacji/promocji,

realizacji zadań i zarządzania projektem, zgodnie z wnioskiem

o dofinansowanie

• realizacja wskaźników na bezpiecznym poziomie

Jeśli opis przedstawiony we wniosku o płatność odbiega od opisu 
wynikającego z wniosku o dofinansowanie lub Beneficjent nie napisał nic 
na ten temat lub opis jest zbyt lakoniczny, Beneficjent wzywany jest do:

poprawy wniosku o płatność, wyjaśnienia braku realizacji działań i 
przedstawienia działań korygujących
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Kontrola na miejscu

• Kontrola na miejscu sprawdza czy działania dotyczące zasad

horyzontalnych zostały zrealizowane zgodnie z założeniami, określonymi

we wniosku o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi

w złożonych do tej pory wnioskach o płatność.

• W tym celu Beneficjent będzie proszony o przedstawienie dokumentów

potwierdzających realizację działań.

Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego 
Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów 

tel. 017/ 747 66 00

mail:  pg@podkarpackie.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

Dziękuję Państwu za uwagę
Ingrid Szrajer
iszrajer@accesconsulting.pl

http://www.rpo.podkarpackie.pl/

