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Celem głównym badania była ocena 
funkcjonowania mechanizmów zapewnienia 

realizacji zasad horyzontalnych i ocena 
efektów ich realizacji.



Pytanie badawcze nr 1

Czy zaprojektowany system realizacji RPO WP 2014-2020, 
w tym stosowane procedury i rozwiązania zapewniły 
realizację zasad horyzontalnych?



Zasady horyzontalne mają duże odzwierciedlenie w dokumentach programowych. Zapisy dotyczące stosowania tych zasad są 

uwzględnione m.in. w ramach kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań 

RPO WP 2014-2020, co ma przełożenie na zapisy dokumentacji konkursowej. Konieczność ujęcia zasad w ramach projektu 

powoduje, że również na poziomie projektowym – niezależnie od tematyki, zasady te są uwzględniane w ramach dokumentacji 

aplikacyjnej i rozliczeniowej projektów.

Oceniając stopień uwzględnienia zasad w dokumentacji należy odnieść się pozytywnie do analizowanej kwestii.



Na etapie wyboru i realizacji projektów należy zwrócić na pewne mankamenty związane z uwzględnieniem zasad horyzontalnych, do

których należy zaliczyć:

• Ograniczona użyteczność tzw. standardu minimum w zakresie zasady równości szans kobiet i mężczyzn;

• Niewystarczająca wiedza specjalistyczna kandydatów na ekspertów w zakresie oceny zasad horyzontalnych;

• Brak właściwego odniesienia się przez wnioskodawców, w tym beneficjentów do zasad równości szans kobiet i mężczyzn oraz równości

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w przypadku projektów infrastrukturalnych.



Sugerowane przez 
Beneficjentów zmiany 

w standardach 
dostępności

W zakresie standardu szkoleniowego: 
• Uproszczenie procedur związanych ze stosowaniem standardów 

dostępności;
• Zwiększenie liczby miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami;
• Zwiększenie zakresu kosztów, które mogą być ponoszone na 

działania szkoleniowe.

W zakresie standardu edukacyjnego: 
• Zniesienie ograniczeń wiekowych dot. możliwości uczestnictwa 

w szkoleniach;
• Wprowadzenie możliwości przeprowadzania szkoleń zdalnych 

(prowadzonych on-line).

W zakresie standardu informacyjno-promocyjnego: 
• Zobowiązanie beneficjentów do stosowania komunikacji w języku 

migowym.

W zakresie standardu architektonicznego: 
• Uwzględnienie możliwości zwiększenia dofinansowania 

w przypadku rekrutacji większej liczby osób z ograniczeniami 
poznawczymi, niż przewidywał wnioskodawca;

• Zwiększenie nacisku na wybór miejsc działań projektowych tak, by 
były to miejsca pozbawione barier architektonicznych.



Odsetek projektów 
neutralnych wobec zasady 

równości szans kobiet 
i mężczyzn w wybranych 

programach operacyjnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy benchmarkingowej.
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Czy w realizowanym przez 
Pana(ią) projekcie 

korzystano z mechanizmu 
racjonalnych usprawnień 

(tzn. z możliwości 
reagowania na potrzeby 

osób z niepełnosprawnością 
dopiero w sytuacji, gdy 

pojawi się taka 
konieczność)?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami wsparcia (n=246).
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STANDARD MINIMUM

Członkowie Komisji Oceny Projektów biorący udział w wywiadach 

pogłębionych wskazali, że nie istnieją rozwiązania, które 

pozwalałyby im ocenić spełnianie zasady równości szans kobiet                   

i mężczyzn w adekwatny sposób. Standard minimum daje ich 

zdaniem bardzo zawężone możliwości dokonania oceny spełniania 

zasady w danym projekcie. Jest zatem użyteczny, jednak w dość 

ograniczonym stopniu.

Jego rozszerzenie o kolejne, bardziej szczegółowe pytania 

pozwoliłoby na lepsze uwzględnienie tej zasady horyzontalnej 

w ramach wniosku o dofinansowanie oraz bardziej precyzyjną 

ocenę. Również przeprowadzona analiza dowiodła, że standard ten 

mierzony jest poprzez zastosowanie bardzo ogólnego, 

pięciopytaniowego kwestionariusza, co daje bardzo ogólny obraz 

sytuacji w projekcie.



Pytanie badawcze nr 2

Czy, a jeżeli tak to w jaki sposób zapisy Programu i 
przyjęte w jego ramach rozwiązania przyczyniły się do 
realizacji zasady partnerstwa? 



WDRAŻANIE

zaangażowanie ekspertów 
zewnętrznych oceniających 
wnioski o dofinansowanie 

oraz instytucji 
pośredniczących

MONITOROWANIE I 
SPRAWOZDAWCZOŚĆ

funkcjonowanie Komitetu 
Monitorującego, do którego 

zaangażowano partnerów 
społeczno-gospodarczych

EWALUACJA

utworzenie Grupy Sterującej 
Ewaluacją

zaangażowanie KM RPO WP 
2014-2020 w proces ewaluacji

INFORMACJA I PROMOCJA

zaangażowanie partnerów oraz 
odbiorców wsparcia do 
promocji Programu oraz 

poszczególnych projektów

Realizacja zasad horyzontalnych na poszczególnych poziomach zarządzania 

RPO WP 2014-2020



Pytania badawcze nr 3

Jaki jest poziom świadomości stosowania zasad 
horyzontalnych wśród beneficjentów, uczestników 
projektów i uczestników instytucjonalnych systemu 
realizacji RPO WP 2014-2020?



Uczestnicy projektów wykazują się niewielkim poziomem wiedzy na temat zasad horyzontalnych. Projekty, w których 

uczestniczyły badane osoby w przeciętnym stopniu pozwoliły również na wzrost zrozumienia zasad horyzontalnych. 

Osoby biorące udział w projektach wskazywały jednak, że w dużym stopniu utożsamiają się z potrzebą stosowania zasad 

horyzontalnych. Rozkład odpowiedzi może być wytłumaczony tym, że zasady są uwzględniane w ramach projektów, jednak 

sposób ich wypełnienia w praktyce może budzić zastrzeżenia z uwagi na zawężone rozumienie zasad horyzontalnych.

Należy przyjąć, że zwiększenie wsparcia szkoleniowego oraz informacyjnego dla beneficjentów pozwoliłoby na skuteczniejsze 

uwzględnianie zasad horyzontalnych w projektach, co przełożyłoby się na wzrost zrozumienia i postrzegania zasad 

horyzontalnych przez uczestników projektów jako ważne.



Pomimo, iż przedstawiciele instytucji realizujących Program posiadają dużą wiedzę na temat pozycji zasad horyzontalnych w 
ustroju Unii Europejskiej, część spośród nich nie posiada odpowiedniego poziomu praktycznej wiedzy na temat ich wdrażania.

Przedstawiciele Komitetu Monitorującego również nie do końca rozumieli ideę przyświecającą zasadzie równości szans kobiet i 
mężczyzn. Zasada ta sprawiała najwięcej trudności, jeśli chodzi o jej zrozumienie.

Biorąc pod uwagę powyższe należy wskazać, że przedstawiciele instytucji systemu realizacji Programu posiadają dużą 
świadomość konieczności stosowania zasad horyzontalnych. Powinna zostać ona jednak wzmocniona poprzez dalsze działania 
szkoleniowe, które pozwoliłyby zwiększyć skalę zrozumienia zasad.



Pytanie badawcze nr 4

Jakie działania były podejmowane w odpowiedzi na 
wymagania stawiane przez zasady horyzontalne?



W większości przypadków obciążenia administracyjne związane z uwzględnianiem zasad horyzontalnych w ramach 
projektów nie występowały wśród beneficjentów. Odnotowano je w jednym przypadku: dotyczyły zasady równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością i wiązały się bezpośrednio ze specyfiką 
grupy docelowej – były to osoby uzależnione od alkoholu, z którymi nawiązanie kontaktu i przekonanie do 
uczestnictwa w projekcie było utrudnione.

W części przypadków wskazywano, że trudności przysparza konieczność realizacji projektu zgodnie z procedurami 
przyjętymi w ramach Programu, które, w opinii beneficjentów, są skomplikowane. Kwestia ta odnosiła się jednak 
nie do zasad horyzontalnych, ale do systemu realizacji projektów jako całości. 



Część spośród przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację Programu wskazywała, że konieczność 
uwzględniania zasad horyzontalnych miała pewien wpływ na obciążenie administracyjne reprezentowanej 
instytucji na etapie wdrażania Programu. Związane to było z koniecznością stałej analizy, weryfikacji, opiniowania 
dokumentów i wytycznych obejmujących zagadnienia kryteriów horyzontalnych. Jest to jednak trudność, które nie 
da się zminimalizować.

Rozwiązaniem trudności mogłaby być stałość dokumentów, jednak z uwagi na zmiany środowiska prawnego oraz 
stopień złożoności systemu realizacji Programu, stałość ta jest niemożliwa, a dokumentacja podlega sukcesywnym 
zmianom.

Pomimo zauważalnego obciążenia administracyjnego, wskazano, że względem efektów, jakie udało się osiągnąć, 
obciążenie to było adekwatne.



Pytanie badawcze nr 5

Jaki jest wpływ Programu, z uwzględnieniem wybranych 
projektów i ich rezultatów oraz działań beneficjentów, na 
realizację zasad horyzontalnych? 



Uczestnicy, będący odbiorcami wdrażanych działań, w niższym stopniu, niż beneficjenci, ocenili użyteczność zasad 
horyzontalnych w formie uwzględnianej w projektach.

Zestawiając oceny uczestników ze zdaniem beneficjentów należy uznać, że ci drudzy byli przekonani o dużym i 
bardzo dużym dopasowaniu wdrażanych przez nich przedsięwzięć do potrzeb uczestniczących w nich osób. 

Interpretować to należy jako brak właściwej diagnozy potrzeb osób, w tym osób z grup narażonych na 
dyskryminację przez beneficjentów. Wsparcie okazało się bowiem mniej użyteczne, niż przewidywali beneficjenci.



Odpowiedzi osób z niepełnosprawnością wskazują, że projekty realizowane w ramach Programu przyczyniły się do 
wyrównania szans takich osób, jak one w przeciętnym stopniu – stopień ten był jednak, zdaniem osób 
z niepełnosprawnością wyższy, niż postrzegał to ogół uczestników.  Projekty realizowane w ramach RPO WP 2014-
2020 w większym stopniu przyczyniały się do wyrównywania szans mężczyzn, niż kobiet.

Uzyskane wyniki świadczą nie tylko o braku właściwej diagnozy potrzeb uczestników, ale również o tym, że 
wdrażane rozwiązania są oczekiwane przez osoby z niepełnosprawnością. 

Pomimo, że ogół uczestników ocenił relatywnie nisko użyteczność projektów do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami, osoby takie wskazywały, że była ona wysoka. Nawet niewielkie wsparcie, polegające na 
ułatwieniu uczestnictwa w projekcie osobie z niepełnosprawnością, pomimo, że bywa niedostrzegalne, stanowi 
bardzo istotny element integrujący takie osoby z pełnosprawnymi uczestnikami.



Badani uczestnicy projektów wskazywali na to, że w większości przypadków, gdy istniała potrzeba, projektodawca 
elastycznie reagował na potrzeby uczestników. Brak takiego dostosowania zauważono jedynie w 2,5% przypadków. 

W przypadku osób z niepełnosprawnością występuje dużo większy odsetek przypadków, w których projektodawca, 
pomimo zgłoszenia takiej potrzeby, nie zareagował na potrzeby uczestników projektów związane z koniecznością 
dostosowania realizowanego przedsięwzięcia do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Uzyskane wyniki ukazują 
dużą potrzebę istnienia mechanizmu racjonalnych usprawnień. 

Z drugiej strony ukazane zostało, że wyniki badania z beneficjentami, wskazujące na brak konieczności 
zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości.



Zdaniem przedstawicieli instytucji systemu realizacji Programu wpływ wsparcia na faktyczną poprawę sytuacji osób 
z grup marginalizowanych był istotny. Przede wszystkim zwrócono uwagę na zasadę równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadę równości szans kobiet 
i mężczyzn. 

Skierowanie projektu do społeczności nie powinno wykluczać jakiejkolwiek grupy, ponieważ sytuacje takie 
przeczyłyby idei powszechności wsparcia. Podobny efekt przynosi zastosowanie klauzul społecznych 
w zamówieniach publicznych udzielanych w ramach projektów i Programu. 



Pytanie badawcze nr 6

Jakie rozwiązania można byłoby zastosować w kontekście 
wdrażania zasad horyzontalnych w nowym okresie 
programowania?



DOBRE PRAKTYKI
Zasada zrównoważonego rozwoju

Przejście na 
korespondencję 
elektroniczną oraz 
drukowanie                        
w układzie 
dwustronnym, co 
pozwoliło wywrzeć 
pozytywny wpływ na 
środowisko poprzez 
ograniczenie zużycia 
papieru oraz 
wygenerowanie 
oszczędności dla 
beneficjenta

Wprowadzenie zajęć 
ekologicznych dla 
dzieci, opartych                  
o eksperymenty

Unikanie 
wykorzystania                         
w procesie 
produkcyjnym 
substancji 
chemicznych 
mających negatywny 
wpływ na środowisko 
przyrodnicze



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

Zatrudnienie asystenta 
osoby 
niepełnosprawnej dla 
osoby                                    
z niepełnosprawnością 
zatrudnionej w ramach 
projektu

Upowszechnienie  pracy 
zdalnej, dzięki czemu 
osoby z obszarów 
wykluczonych 
komunikacyjnie oraz 
osoby                                     
z niepełnosprawnością 
mogły być zarówno 
zatrudnione, jak                      
i uczestniczyć                         
w projekcie (znoszenie 
barier geograficznych 
oraz ograniczeń 
fizycznych)

Organizacja konkursów,  
w których brały udział 
osoby pełnosprawne  
oraz osoby                                     
z niepełnosprawnością, 
co pozwoliło osobom               
z niepełnosprawnościami 
uwierzyć we własne 
możliwości oraz 
przełamać stereotypy 
związane                                    
z niepełnosprawnością

Zastosowanie 
indywidualnego 
podejścia do 
uczestników projektów, 
dzięki czemu 
aktywizacja osób z grup 
narażonych na 
dyskryminację pozwoliła 
na osiągnięcie 
wymiernych efektów               
(w postaci znalezienia 
zatrudnienia dla dużej 
grupy osób)



DOBRE PRAKTYKI
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn

Przełamywanie 
stereotypów 
dotyczących płci 
poprzez wsparcie dla 
mężczyzn opiekujących 
się dziećmi poniżej                   
3 roku życia

Stosowanie elastycznego 
czasu pracy, co 
umożliwiało godzenie 
życia zawodowego                      
i rodzinnego

Zwrot kosztów opieki 
nad dzieckiem, co 
umożliwiło kobietom 
uczestnictwo                           
w projekcie, a tym 
samym powrót do pracy 
zawodowej po przerwie 
związanej                                  
z macierzyństwem



Propozycje zmian w przyszłej perspektywie finansowej

Konieczność 
dalszego 

poszerzania 
wiedzy 

beneficjentów 
oraz 

wnioskodawców 
w zakresie zasad 
horyzontalnych

Przeprowadzanie 
szkoleń dla 

wnioskodawców. 
Szkolenia takie 
powinny mieć 

formę 
warsztatową                     
i opierać się 
powinny na 
przykładach 
praktycznych

Uwzględnienie 
zasad 

horyzontalnych 
w ramach szkoleń 

i spotkań 
informacyjnych 

dotyczących 
Programu 

i planowanych 
naborów. 

W ten sposób 
informacje dotrą 

do możliwie 
szerokiego grona 

odbiorców

Sporządzenie listy 
sprawdzającej, 

która stanowiłaby 
narzędzie dla 
beneficjenta, 

umożliwiające 
weryfikację przez 
niego możliwości 

realizacji zasad 
horyzontalnych              
w planowanym 
projekcie oraz 

wystarczalności 
zastosowania 

zasad                                 
z perspektywy 

specyfiki 
planowanego 

przedsięwzięcia

Sporządzenie atlasu 
(księgi) dobrych 

praktyk w zakresie 
uwzględniania 

zasad 
horyzontalnych                    

w projektach



GŁÓWNE WNIOSKI I REKOMENDACJE



WNIOSEK REKOMENDACJA

Zarówno beneficjenci, jak i przedstawiciele 
instytucji systemu wdrażania Programu cechują się 
zróżnicowanym poziomem wiedzy w zakresie 
stosowania zasad horyzontalnych. Część spośród 
beneficjentów wdraża projekty we wzorcowy 
sposób uwzględniając zasady horyzontalne, w części 
natomiast obserwuje się duże braki w zakresie 
możliwości uwzględnienia tych zasad.

Zaleca się kontynuację wsparcia szkoleniowego 
kierowanego do przedstawicieli beneficjentów 
i wnioskodawców. W ramach szkoleń należy położyć 
duży nacisk na komponent dotyczący zasad 
horyzontalnych i ich praktycznej realizacji. 
Wnioskodawcy i beneficjenci posiadają wiedzę 
dotyczącą konieczności uwzględniania zasad 
horyzontalnych we wnioskach o dofinansowanie, 
nie posiadają jednak umiejętności dostosowania 
sposobu wdrożenia zasad do specyfiki projektu.
Zaleca się ponadto podjęcie działań szkoleniowych 
skierowanych do pracowników instytucji, które 
pozwolą na pogłębienie wiedzy z zakresu zasad 
horyzontalnych i umożliwią skonstruowanie 
przyszłego Programu Operacyjnego w sposób 
maksymalnie uwzględniający zasady horyzontalne.



WNIOSEK REKOMENDACJA

Obserwuje się wysoki odsetek przedsięwzięć 
neutralnych wobec zasady równości szans kobiet                
i mężczyzn wśród projektów wdrażanych ze 
środków EFRR. Analiza dokumentacji aplikacyjnej 
pozwala na stwierdzenie, że zapisy dotyczące 
sposobu uwzględniania zasady są nieadekwatne 
do projektów oraz stanowią powielenie treści 
zamieszczony w dokumentach programowych. 

Zaleca się sporządzenie księgi dobrych praktyk, 
ukazującej wzorcowe rozwiązania z zakresu 
wdrażania zasad horyzontalnych, przede wszystkim 
zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
projektów.



WNIOSEK REKOMENDACJA

Grupa Sterująca Ewaluacją jako gremium 
partnerskie cieszy się niewielkim 
zainteresowaniem ze strony partnerów spoza 
administracji publicznej. Przekłada się to na efekty 
jej działania. Funkcjonowanie gremium powoduje 
również zaangażowanie przedstawicieli Instytucji 
Zarządzającej, które wobec niewielkiego wpływu 
działalności Grupy na proces ewaluacji należy uznać 
za nieadekwatny.

Zaleca się zmianę przyjętej formuły realizacji zasady 
partnerstwa na etapie ewaluacji. Zaleca się, by                
w ramach przyszłej perspektywy nie powoływać 
Grupy Sterującej Ewaluacją (o ile nie będzie to 
gremium obligatoryjne).

Należałoby zaangażować partnerów spoza 
administracji publicznej (np. partnerów społeczno-
gospodarczych, środowisko akademickie itp.) w 
formule ekspertów bądź członków grup (zespołów) 
zadaniowych powoływanych ad hoc, w zależności 
od potrzeb.



WNIOSEK REKOMENDACJA

Przedstawiciele ekspertów zasiadający w Komisji 
Oceny Projektów wykazali się niewielkim zakresem 
wiedzy w dziedzinie zasad horyzontalnych. 
Niewielki zakres wiedzy wśród ekspertów 
oceniających wnioski o dofinansowanie nie 
gwarantuje właściwej oceny zasad horyzontalnych 
w projektach. 

Zaleca się położenie większego akcentu na poziom 
wiedzy, jakim powinni charakteryzować się 
kandydaci na ekspertów oceniających wnioski. 
Pozwoli to na zaangażowanie do oceny wniosków              
o dofinansowanie ekspertów, którzy będą posiadali 
relatywnie duży poziom wiedzy niezbędnej do 
oceny wniosków, również w zakresie zasad 
horyzontalnych.



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


