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1. Polityka horyzontalna: Równość szans i 

niedyskryminacja 

Aktywni, potrzebni, kompetentni - kompleksowy program 

aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 30+ w Małopolsce 

(RPMP.08.02.00-12-0154/15) 

1. Polityka horyzontalna: Równość szans i niedyskryminacja 

2. Nazwa projektu, numer umowy: Aktywni, potrzebni, kompetentni - 

kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 30+ w 

Małopolsce (RPMP.08.02.00-12-0154/15) 

3. Beneficjent: STOWARZYSZENIE WIOSNA 

4. Wartość projektu: 1 575 726,33 zł  

5. Krótka charakterystyka projektu  

Głównym celem projektu było zwiększenie poziomu zatrudnienia oraz kwalifikacji i 

kompetencji u 120 osób (72K/48M) powyżej 30 r. ż. z niepełnosprawnością 

oddechowo-krążeniową (07-S), metaboliczną oraz endokrynologiczną (w 

szczególności os. chorujące na cukrzycę, astmę, choroby tarczycy), pozostających 

bez pracy, zamieszkujących obszar powiatów woj. małopolskiego: oświęcimski, 

wadowicki, chrzanowski, wielicki, brzeski, tarnowski, nowosądecki, myślenicki, 

limanowski, poprzez udzielenie zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia.  

W ramach grupy docelowej zakładany był udział także 15 os. (12,5%) - opiekunów 

osób zależnych. W ramach projektu został wykorzystany szeroki katalog 

zróżnicowanych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników form 

pomocy takich jak: 

• identyfikacja indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestnika,  

• opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),  

• poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe,  

• wsparcie psychologiczno-motywacyjne,  

• pośrednictwo pracy świadczone przez cały okres projektu, 

• warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania 

kompetencji kluczowych,  

• szkolenia specjalistyczne,  

• staże zawodowe,  

• wsparcie trenerów zatrudnienia wspieranego,  

• konsultacje ze specjalistami - wolontariuszami.  
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Każdy z odbiorców projektu skorzystał (oprócz identyfikacji indywidualnych potrzeb i 

stworzeniu IPD) z minimum dwóch form wsparcia. Zakładanym efektem projektu było 

podniesienie kwalifikacji i kompetencji u 120 os. z niepełnosprawnościami 

pozostających bez pracy oraz zwiększenie poziomu zatrudnienia osób znajdujących 

się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, przez osiągnięcie zakładanego poziomu 

wskaźnika efektywności na poziomie min. 20%. 

6. Działania/rozwiązania zastosowane w projekcie służące realizacji zasad 

polityki horyzontalnej. Identyfikacja i charakterystyka/opis. 

Realizacja studium przypadku pozwoliła wykazać pozytywny wpływ projektu 

„Aktywni, potrzebni, kompetentni - kompleksowy program aktywizacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych 30+ w Małopolsce” na zasadę równości 

szans i niedyskryminacji oraz dodatkowo na politykę równości płci kobiet i mężczyzn. 

1. Diagnoza sytuacji osób z niepełnosprawnościami 

Diagnoza przedstawiona w projekcie w szczegółowy sposób uwzględniała sytuację 

osób z niepełnosprawnościami w Małopolsce, zwłaszcza w ujęciu rynku pracy. 

Według niej 66% bezrobotnych z niepełnosprawnościami to osoby powyżej 30 r. ż. W 

celu identyfikacji problemu przeprowadzono pogłębione badania m.in. w postaci 

wywiadów indywidualnych z os. z niepełnosprawnościami (OzN). W wyniku diagnozy 

zdefiniowano obszary województwa, w których sytuacja OzN wymaga szczególnej 

poprawy (8 powiatów) oraz rozpoznano ważny problem jakim była sytuacja 

opiekunów osób zależnych. Z przeprowadzonych przez beneficjenta badań wynikało, 

że co piąty mieszkaniec województwa małopolskiego opiekuje się̨ osobą starszą lub/i 

/zależną̨, co daje liczbę̨ ok. 700 tys. opiekunów. Ponad 1/4 osób powyżej 30 r. ż. 

opiekuję się ok. 6 godz. dziennie os. zależnymi w swoich rodzinach1. Stanowi to 

ogromna barierę w aktywizacji zawodowej opiekunów. W tej grupie znajdują się 

również OzN 30+, którzy opiekują się członkami swoich rodzin i nie mają szansy na 

rozwój zawodowy oraz aktywność na rynku pracy. 

2. Rekrutacja uczestników 

W zakresie rekrutacji uczestników projektu zastosowano 3 rodzaje kryteriów, aby w 

najpełniejszy sposób umożliwić udział OzN w projekcie, tzn. kryterium: 

1. Dostępu 

2. Obligatoryjne 

3. Preferencyjne 

Kryterium dostępu dotyczyło kwestii formalnych tzn. przeprowadzono analizę 

formularza rekrutacyjnego, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, oświadczeń i 

innych dokumentów.  

 

1 Z badań Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego z 2014 r. 
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Beneficjent na tym etapie zastosował wystandaryzowane wywiady z 

kandydatami/kami prowadzone przez specjalistów ds. rekrutacji w mobilnych 

punktach rekrutacyjnych (spełniających standard architektoniczny), z których 

sporządzane były protokoły. Uwzględniono w ten sposób metodę dotarcia do OzN 

w ich najbliższym otoczeniu (8 powiatów). 

Kryteria obligatoryjne wiązały się z warunkami, jakie osoby musiały spełnić, aby 

zakwalifikować się do projektu. Uczestnikiem/uczestniczką projektu mogła być osoba 

fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki:  

• Wiek 30 lat i więcej;  

• Pozostawanie osobą niepełnosprawną;  

• Posiadanie statusu osoby pozostającej bez zatrudnienia (osoba bezrobotna 

lub bierna zawodowo);  

• Zamieszkiwanie (według K.C.) na terenie woj. małopolskiego.  

Natomiast kryteria preferencyjne umożliwiały kandydatom/kandydatkom uzyskanie 

dodatkowych punktów a mianowicie:  

• 5 pkt dla opiekunów osób zależnych, zwłaszcza matek i ojców (weryfikacja 

przebiegała na podstawie dokumentów poświadczających fakt sprawowania 

opieki nad osoba zależną);  

• 10 pkt dla osób długotrwale bezrobotnych i biernych zawodowo rozumianych, 

jako pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres 12 m-cy 

(weryfikacja na podstawie zaświadczenia z odpowiedniej instytucji i 

oświadczenie w przypadku osób biernych zawodowo);  

• 5 pkt dla osób o niskich kwalifikacjach (weryfikacja na podstawie 

oświadczenia);  

• 10 pkt dla osób wykazujących więcej barier, w tym: zdrowotne – 2 pkt, 

edukacyjne – 2 pkt, psychologiczne – 2 pkt, ekonomiczne – 2 pkt, społeczne – 

2 pkt) (weryfikacja odbywała się w trakcie wywiadu z 

kandydatem/kandydatką);  

• 15 pkt dla osób gotowych do podjęcia faktycznej zmiany w życiu, w tym pracy 

(niska – 5 pkt, średnia – 10 pkt, wysoka – 15 pkt, weryfikacja w trakcie 

wywiadu z kandydatem/kandydatką).  

W przypadku jednakowej liczby punktów u kilku osób (gdzie sytuacja była 

porównywalna) zastosowano kryterium kolejności zgłoszeń́. Formularz zgłoszeniowy 

można było pobrać ze strony internetowej beneficjenta oraz w mobilnych punktach 

informacyjno-promocyjnym (8 powiatów).  

Strona internetowa beneficjenta z informacjami o projekcie oraz dostępem do 

dokumentów rekrutacyjnych była dostosowana do OzN, co widać na poniższym 

rysunku. 

Rysunek 1. Print screen ze strony projektu w wersji kontrastowej 
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Źródło: Stowarzyszenie WIOSNA. Projekt "Aktywni, Potrzebni, Kompetentni 30+" 

(https://rynekpracy.wiosna.org.pl/aktywni/ dostęp: 26.04.2021 r.) 

3. Wparcie uczestników projektu 

Odpowiadając na potrzeby OzN zidentyfikowane w diagnozie, beneficjent przewidział 

w projekcie szereg metod wsparcia umożliwiających im rozwój i powrót na rynek 

pracy. 

W pierwszej kolejności na uwagę zasługuje zapewnienie w projekcie opieki nad 

os. zależnymi, którymi na co dzień zajmują się uczestnicy projektu, tak, aby 

mogli skorzystać z form wsparcia przewidzianych dla nich w projekcie.  

Opieka nad os. zależnymi zapewniona była przede wszystkim w trakcie staży, które 

odbywali uczestnicy projektu (od 3 do 6 miesięcy). Dzięki temu mogli wziąć w nich 

udział bez obawy o swoich podopiecznych. Opiekę sprawowali przeszkoleni 

specjaliści. 

Dobrym przykładem było promowanie w projekcie elastycznych form zatrudnienia i 

pracy zdalnej, m.in. dzięki wyposażeniu w laptopy osób potrzebujących takiej 

formy wsparcia (np. osób z cukrzycą czy astmą). Możliwość zdalnego 

uczestnictwa w projekcie sprawdzała się w odniesieniu do specjalistycznych 

konsultacji prowadzony dla uczestników, realizacji staży, pośrednictwa pracy i 

poradnictwa zawodowego uwzględniając potrzeby i możliwości czasowe 

uczestników, ich bariery związane z dojazdem czy obowiązkami rodzinnymi. 

Bardzo dobrym przykładem, wysoko ocenianym przez uczestników była 

realizacja staży u różnych pracodawców, mających na celu zdobycie 

doświadczenia zawodowego. Działanie to opierało się na wdrożeniu standardów 

stażu we współpracy z pracodawcą i przygotowanie ich do pracy z OzN m.in. 

poprzez niwelowanie negatywnego obrazu OzN jako pracownika, uwzględnienie w 

pracy specjalnych wymagań stażysty/ki np. żywieniowych (cukrzyca), zdrowotnych 

https://rynekpracy.wiosna.org.pl/aktywni/
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(astma), itp. Do tego działania zaangażowani zostali specjaliści ds. aktywizacji 

zawodowej, którzy pośredniczyli pomiędzy pracodawcami a odbiorcami 

projektu. Miejsca stażowe były weryfikowane również pod kątem barier 

architektonicznych. Uczestnicy projektu zwrócili uwagę, że nie byli pozostawieni 

sami sobie w poszukiwaniu i realizacji stażu, bowiem w projekcie uwzględniono im 

także wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego. Pracodawcy zostali wcześniej 

przygotowani przez pracowników Beneficjenta na przyjęcie stażystów z 

niepełnosprawnościami, przez co uczestnicy projektu nie odczuwali związanego z 

tym dyskomfortu. Dla pracodawców przygotowane zostały wytyczne dot. 

wdrożenia koncepcji uniwersalnego projektowania działań, mechanizmu 

racjonalnych usprawnień (np. skrócenie czasu pracy, spotkania osobiste bądź́ 

zdalne, proste i intuicyjne użytkowanie, tolerancja na błędy stażystów, pomoc 

na każdym etapie realizacji zadań).  

Staże w formie stacjonarnej odbywały się̨ jak najbliżej miejsca zamieszkania 

odbiorcy projektu (w sporadycznych przypadkach staże odbywały się poza 

powiatem zamieszkania uczestnika/czki, ale wówczas mieli oni zwracane koszty 

dojazdu).  

Dobrym pomysłem na aktywizację OzN było poradnictwo zawodowe grupowe. 

Spotkania te miały na celu wzmocnienia kompetencji OzN ułatwiających pełnienie ról 

społecznych i zawodowych, wzmocnienie procesu efektywnego uczenia się̨ i 

poszukiwania twórczych rozwiązań́ nt. rozwoju zawodowego i poszukiwania pracy. 

Spotkania te nie tylko zachęcały do aktywności w poszukiwaniu pracy, ale przede 

wszystkim umożliwiały nawiązanie kontaktów z innymi osobami i rozmowę na temat 

własnych doświadczeń. Materiały wykorzystanie w trakcie zajęć były dostosowane do 

potrzeb OzN (były intuicyjne i wygodne w użyciu, z zachowaniem prostego, 

zrozumiałego języka).  

Kolejnym dobrym przykładem realizacji zasady równych szans i niedyskryminacji w 

projekcie była organizacja specjalistycznego poradnictwa, np. w zakresie: 

• prawa,  

• zdrowia i rehabilitacji,  

• kosmetologii, 

• wizażu,  

• fizjoterapii, 

• organizacji opieki nad osobą zależną̨.  

Poradnictwo świadczone było na podstawie wcześniej wypracowanego przez 

beneficjenta modelu współpracy ze specjalistami w różnych dziedzinach na zasadzie 

wolontariatu. Dla wolontariuszy zostały opracowane szczegółowe wytyczne związane 

z pracą z OzN.  
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Dobrym przykładem okazało się również dostosowanie pośrednictwa pracy dla 

OzN. Miało ono na celu wsparcie indywidulanej ścieżki uczestników w połączeniu z 

możliwością̨ podjęcia przez nich zatrudnienia. Uczestnicy mieli dostęp do 

pośrednictwa pracy przez cały okres realizacji projektu w formie: 

• Indywidualnych spotkań ze specjalistą ds. aktywizacji zawodowej; 

• Otrzymywania ofert pracy; 

• Otrzymywania wykazu potencjalnych pracodawców; 

• Pomocy w wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych i przygotowaniu do 

rozmowy rekrutacyjnej; Możliwości skorzystania z infolinii; 

• Dostępu do bazy ofert pracy w formie online oraz stacjonarnie w biurze 

projektu; 

Pośrednictwo pracy dla OzN prowadzone było we współpracy z potencjalnymi 

pracodawcami, publicznymi służbami zatrudnienia, instytucjami pomocy społecznej 

oraz sektorem niepublicznych instytucji rynku pracy.  

Wszystkie zajęcia grupowe i indywidualne przewidziane w projekcie odbywały się̨ 

lokalnie (8 powiatów) w pomieszczeniach bez barier architektonicznych, w 

warunkach zapewniających komfort uczenia się̨, sale szkoleniowe spełniały warunki 

BHP oraz odpowiadały potrzebom grupy docelowej. Uczestnicy dojeżdżający na 

daną formę̨ wsparcia mieli zapewniony zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie 

dostosowane do ich wymogów zdrowotnych, np. cukrzycy.  

W analizowanym projekcie zidentyfikowano przykład zastosowanie mechanizmu 

racjonalnych usprawnień (1 MRU) w odniesieniu do dojazdu dwóch uczestników 

specjalistycznym transportem na doradztwo indywidualne w marcu 2018 r.  

4. Dodatkowy, pozytywny wpływ na realizację zasady równości płci. 

W projekcie uwzględniono również politykę równości szans kobiet i mężczyzn. 

Wszystkie materiały informacyjne, promocyjne i projektowe zostały dostosowane do 

standardu minimum. Zapisy w regulaminie, system komunikacji i procedury 

przyjmowania zgłoszeń́ odnosiły się do stosowania niestereotypowego, 

zróżnicowanego przekazu wrażliwego na płeć (np. używanie określenia 

kandydatów/kandydatek). Zajęcia grupowe były zróżnicowane pod względem płci. 

Realizacja staży uwzględniała godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym 

poprzez indywidualne dostosowanie do uczestnika, w tym zapewnienie opieki nad 

os. zależnymi, ale także dzięki zastosowaniu możliwości pracy zdalnej.  

7. Osiągnięte efekty projektu w kontekście realizacji zasad polityki 

horyzontalnej 

Do najważniejszych jakościowych efektów realizacji projektu należy zaliczyć ogólną 

zmianę sytuacji osób z niepełnosprawnościami powyżej 30 r. ż w woj. małopolskim. 
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Zmiana ta wiązała się nie tylko ze znalezieniem pracy, ale przede wszystkim ze 

zmianą samopoczucia, zwiększeniem wiary w siebie i swoje możliwości, poprawą 

kondycji psychicznej i pobudzeniem motywacji do działania. 

Z opinii jednej z uczestniczek projektu (kobieta, 53 lata) wynika, iż postrzegała swoje 

życie przed udziałem w projekcie jako „beznadziejne”. Podejmowała tylko doraźną 

pracę, tam, gdzie było to możliwe. Zawsze wielką wagę przywiązywała do rodziny i 

wychowania czwórki dzieci. Była samotna matką, która w pewnym momencie ciężko 

zachorowała i dodatkowo utraciła rentę. Nie miała ani okazji, ani szansy na rozwój 

osobisty czy zawodowy. Poprzez udział w projekcie poznała ludzi, którzy również 

poszukiwali zmiany w życiu i odkryła najważniejszą wartość określając ją mianem: 

„Siebie”. Dzięki projektowi otworzyła się na zmiany, zyskała nowe kompetencje 

uczestnicząc w szkoleniach i stażu, dowiedziała się również, że wiek czy choroba nie 

stanowią przeszkody w rozwoju i dalszej aktywności.  

W przypadku innego uczestnika (mężczyzna, 48 lat), który przez większość życia 

ciężko pracował fizycznie na wsi, okazało się, że chorował na serce. Przeszedł ostry 

zawał, który ujawnił nieuleczalna wadę serca. Przeszedł od tamtej pory trzy operacje 

i przebywał w kilkunastu szpitalach. Przez to popadł w depresję, przestał wychodzić z 

domu, obsesyjnie bał się, że coś mu się stanie. Jednak zwrócił uwagę na informacje 

o projekcie przeglądając Internet i postanowił się do niego zgłosić. Jak wspomina 

uczestnik, nie chodziło mu nawet o znalezienie pracy, ale o przełamanie barier w 

sobie. Dzięki projektowi stał się pewniejszy siebie i odważniejszy. Udowodnił sobie, 

że mimo choroby i niepełnosprawności wciąż może „normalnie” funkcjonować. 

W odniesieniu do trzeciego przypadku (kobieta, 31 lat), uczestniczka stwierdziła, że 

jej życie przed projektem było bardzo monotonne (toczyło się tylko między domem, 

kliniką, szpitalem, poradniami specjalistycznymi a wizytami lekarskimi), ponieważ po 

wielu latach choroby przeszła przeszczep szpiku kostnego i zdrowie nie pozwalało jej 

na wiele aktywności. Po zgłoszeniu się do projektu zaczęła zupełnie inaczej 

postrzegać otoczenie, stała się bardziej elastyczną osobą i poznała wielu 

wspaniałych ludzi. Odbyła staż zawodowy w wydawnictwie. Lekarze nie chcieli 

wyrazić zgody na powrót do pracy, ale uczestniczka była na tyle zdeterminowana, że 

udało jej się i nadal pracuje. Przyznała, że „praca dodała jej skrzydeł”. 

Poza efektami indywidualnymi w projekcie należy zauważyć efekty w postaci zmiany 

postaw pracodawców, którzy umożliwili odbycie stażu OzN, ale również zgodzili się 

na dokonanie niezbędnych zmian ułatwiających im świadczenie pracy. W wyniku 

działań beneficjenta powstały dla pracodawców wytyczne w zakresie wdrożenia 

koncepcji uniwersalnego projektowania działań i mechanizmu racjonalnych 

usprawnień́.  

Wdrożenie standardów pracy zdalnej oraz świadczenie wsparcia na odległość 

dla OzN należy również potraktować jako wyraźny efekt projektu, a nie obowiązywały 

jeszcze wtedy obostrzenia związane z pandemią COVID (były to lata 2017 - 2018). 
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Uznano, że takie rozwiązanie jest znacznie skuteczniejsze w przypadku osób, które 

mają problemy z przemieszczaniem się, jak również niemożnością pozostawienia os. 

zależnych pod opieką innych osób.  

Bez wątpienia pozostaje fakt, iż zastosowanie w projekcie możliwości zapewnienia 

opieki nad os. zależnymi od uczestników, umożliwiło im aktywny udział w dowolnej 

formie wsparcia. Takie rozwiązanie powinno być uwzględniane przez pracodawców, 

co pozwoli godzić życie rodzinne OzN z zawodowym. W analizowanym projekcie 18 

OzN pozostawało opiekunami os. zależnych. Z uzyskanych danych wynika, iż 8 

spośród nich uzyskało dodatkową wiedzę nt. organizacji opieki nad os. zależną, którą 

wykorzystali w swoi codziennym życiu. 

Znacznym efektem projektu było wsparcie OzN w ramach konsultacji przez 

specjalistów – wolontariuszy w liczbie 1140 godz. Ta forma wsparcia spotkała się z 

dużym zainteresowaniem odbiorców, ponieważ dotyczyła wielu praktycznych 

aspektów funkcjonowania w różnych branżach i zawodach.  

Wsparcie w projekcie uzyskało łącznie 124 osoby z niepełnosprawnościami, czyli o 4 

więcej niż planował beneficjent. W odniesieniu do staży, ukończyło ich w projekcie 71 

osób, z czego ze wsparcia trenera wspomaganego skorzystało 38 osób. W wyniku 

projektu 124 osoby podniosły swoje kompetencje w zakresie identyfikacji 

indywidualnych potrzeb i predyspozycji, dzięki udziałowi w poradnictwie zawodowym 

i tworzeniu IPD. 

Efektywność zatrudnieniowa w projekcie wyniosła ponad 46,3%, a zakładano 

poziom 20%. Oznacza to, że zamiast 16 os., pracę dzięki udziałowi w projekcie 

uzyskały 53 osoby z niepełnosprawnościami. Wynik ten osiągnięto zapewne dzięki 

ścisłej współpracy z pracodawcami oraz dobrym przygotowaniu uczestników do 

powrotu na rynek pracy.  

8. Czynniki sukcesu. Problemy, bariery, trudności we wdrożeniu zasad polityki 

horyzontalnej. Podejmowane środki zaradcze. 

Z analizy przypadku wysuwa się wniosek, że tylko kompleksowe działania i 

zintegrowane za sobą formy wsparcia oraz dobrze zidentyfikowane potrzeby 

odbiorców gwarantują uzyskanie pożądanych efektów i odniesieniu sukcesu. 

Warunkiem sukcesu tego projektu była bez wątpienia intensywna współpraca 

beneficjenta z pracodawcami i zapewnienie wsparcia trenera wspomaganego, 

zwłaszcza osobom mającym problemy w kontaktach interpersonalnych. W ślad za 

tym staże okazały się sukcesem. Zostały wysoko ocenione przez uczestników, 

ponieważ były dobrze przygotowane wszystkie strony tego działania. W efekcie staży 

uczestnicy otrzymywali propozycje stałego zatrudnienia. 

Tylko dzięki zapewnieniu opieki nad os. zależnymi, 18 OzN otrzymało możliwość 

pełnego uczestnictwa w projekcie. Bez tego wsparcia byłoby to niemożliwe.  
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Poza standardowymi formami wsparcia, sukcesem okazały się konsultacje 

prowadzone dla OzN przez specjalistów - wolontariuszy w zakresie różnych dziedzin 

życia zawodowego, np.: 

• wizażu i kosmetologii, 

• medycyny, 

• prawa, 

• fizjoterapii. 

Dzięki temu odbiorcy mieli okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami 

odnoszącymi się do ww. dziedzin. 

W odniesieniu do barier czy problemów związanych z wdrażaniem polityki równych 

szans i niedyskryminacji na poziomie projektu pojawiały się sporadyczne przypadki 

kłopotów z dojazdem osób do wybranych form wsparcia lub kłopotami wynikającymi 

z barier architektonicznych, np. brakiem windy. Starano się jednak niwelować te 

problemy poprzez zapewnienie transportu dla OzN np. na szkolenia, a także 

odpowiedni dobór miejsc świadczonych usług, aby lepiej odpowiadały na potrzeby 

odbiorców. 

9. Propozycje innych działań/zmian w realizacji zasad polityk horyzontalnych 

Nie stwierdzono. 

Źródła danych: 

• Wniosek o dofinansowanie dla Projektu oraz wnioski o płatność 

• Wzór umowy uczestnictwa w projekcie 

• Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

• Zał. nr 1 do Regulaminu - Formularz zgłoszeniowy 

• Oświadczenie o spełnieniu kryteriów w projekcie 

• Wywiad telefoniczny z przedstawicielem Beneficjenta z dnia 19 marca 2021 r. 

• Wywiad telefoniczny z uczestnikiem z dnia 9 marca 2021 r. 

• Wywiad telefoniczny z uczestniczką z dnia 8 marca 2021 r. 

• Stowarzyszenie WIOSNA. Projekt "Aktywni, Potrzebni, Kompetentni 30+" 

(https://rynekpracy.wiosna.org.pl/aktywni/ dostęp: 26.04.2021 r.) 

 

MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ (RPMP.09.02.01-12-0388/17) 

1. Polityka horyzontalna: Równość szans i niedyskryminacja 

https://rynekpracy.wiosna.org.pl/aktywni/
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2. Nazwa projektu, numer umowy: MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ (RPMP.09.02.01-

12-0388/17) 

3. Beneficjent: WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 

4. Wartość projektu: 58 480 120,43 zł  

5. Krótka charakterystyka projektu: 

Celem głównym projektu „Małopolski Tele-Anioł” było zorganizowanie 

kompleksowego systemu opieki umożliwiającego osobom niesamodzielnym i z 

niepełnosprawnościami jak najdłuższe pozostanie w ich środowisku oraz miejscu 

zamieszkania.  

Cel ten został zrealizowany poprzez stworzenie innowacyjnego systemu wsparcia dla 

osób z niepełnosprawnościami (OzN) z terenu całego woj. małopolskiego z 

wykorzystaniem teleopieki oraz usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu 

zamieszkania odbiorców projektu. Projekt był skierowany do 10 tys. osób przez okres 

2 lat.  

Dla jego osiągnięcia zaplanowano następujące działania:  

• Przeprowadzenie oceny sytuacji materialnożyciowej (OMŻ) i stworzenie 

Indywidualnego Planu Wsparcia i Opieki (IPWiO), 

• Stworzenie Centrum Teleopieki (CT) dostępnego całą dobę, 7 dni w tygodniu, 

przez cały okres realizacji projektu, 

• Zapewnienie usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania 

odbiorcy projektu. 

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali opaski bezpieczeństwa, wyposażone w 

przycisk SOS i kartę SIM z możliwością połączenia głosowego z CT i instrukcję 

obsługi urządzenia oraz zostali przeszkoleni w zakresie korzystania z opaski i usług 

CT. Skala projektu oraz jego regionalny charakter miał za zadanie pozytywnie 

wpłynąć na poczucie bezpieczeństwa społecznego OzN oraz ich rodzin, które często 

nie mogły sprawować bezpośredniej opieki nad swoimi krewnymi. Wdrożenie 

systemu teleopieki w województwie małopolskim miało być uzupełnieniem 

dostępnych form wsparcia systemu pomocy społecznej, miało zapewnić poprawę 

komfortu życia, wydłużenie okresu niezależności i poprawę aktywności społecznej 

niesamodzielnych mieszkańców Małopolski.  

Projekt realizowany był przez Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas 

Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego 

(EIRR) z Suchej Beskidzkiej.  

6. Działania/rozwiązania zastosowane w projekcie służące realizacji zasad 

polityki horyzontalnej. Identyfikacja i charakterystyka/opis. 
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Realizacja studium przypadku pozwoliła wykazać pozytywny wpływ projektu 

„Małopolski Tele-Anioł” na zasadę równości szans i niedyskryminację oraz 

dodatkowo na politykę równości płci kobiet i mężczyzn. 

1. Diagnoza sytuacji osób z niepełnosprawnościami 

Zasada równości szans i niedyskryminacji została uwzględniona już na etapie 

identyfikacji i diagnozowania problemów oraz potrzeb OzN. Beneficjent powołał się w 

diagnozie na szereg danych wskazujących na pogarszającą się sytuację osób w 

podeszłym wieku, doświadczających niepełnosprawności ruchowej, wzrokowej, 

słuchowej oraz wielu chorób uniemożliwiających swobodną egzystencję w woj. 

małopolskim (wśród 60-latków odsetek pogorszenia zdrowia wyniósł 85%). 

Beneficjent słusznie zauważył, że dane demograficzne wskazują̨ na wydłużenie 

przeciętnego okresu życia. Wskaźnik dla mężczyzn wyniósł w 2014 r. w woj. 

małopolskim 75,3 lata, a dla kobiet 82,5 lat. Wzrasta również̇ odsetek osób w 

najstarszej grupie wiekowej tj. 85+. Wraz z wiekiem rośnie udział osób 

niesamodzielnych wymagających wsparcia w postaci usług opiekuńczych lub 

pomocy rodziny. Problemem jest jednak to, że zgodnie z nowym modelem rodziny 

młodzi ludzie nie mieszkają już z seniorami w jednym domu lub emigrują za pracą, 

przez co nie mogą sprawować bezpośredniej opieki nad swoimi krewnymi2.  

Z diagnozy można się również dowiedzieć, że projekt został zaplanowany dla osób 

niesamodzielnych, czyli takich, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub 

niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia wynikającego z niemożności 

samodzielnego wykonywania co najmniej 1 podstawowej czynności dnia 

codziennego, np.: robienie zakupów, przygotowywanie i spożywanie posiłków, 

sprzątanie, poruszanie się, wychodzenie z domu, ubieranie i rozbieranie, higiena 

osobista, kontrolowanie czynności fizjologicznych. 

2. Rekrutacja uczestników 

Na podstawie tak przeprowadzonej diagnozy opracowano na potrzeby realizacji 

projektu kryteria, którymi beneficjent kierował się przy kwalifikowaniu 

uczestników/czek do projektu.  

Podstawowe kryteria dotyczyły zamieszkania na terenie województwa małopolskiego 

oraz spełnienia definicji osoby niesamodzielnej jw. W rekrutacji wiek ani płeć nie 

miały znaczenia, musiała to być generalnie osoba dorosła. W projekcie uwzględniono 

jednak dodatkowe kryteria, które w zdecydowany sposób realizują zasadę równych 

szans i niedyskryminacji. 

Preferowane do objęcia wsparciem były: 

 

2 Srebrna Gospodarka szansą dla Małopolski. Poradnik, UMWM Dep. Pol. Reg., Kraków 2015. 
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a) osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie 

przekraczał 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie 

gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej); 

b) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako 

wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 

3 pkt 15 (współwystępowanie różnych przesłanek) Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020; 

c) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 

d) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z 

całościowymi zaburzeniami rozwojowymi; 

e) osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa (zakres wsparcia dla tych osób nie mógł powielać działań, które 

dana osoba otrzymała w ramach działań towarzyszących, o których mowa w 

Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa); 

f) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w 

związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o których mowa w 

Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-

2020. 

Beneficjent zastrzegł sobie, że wsparcie przewidziane w projekcie w pierwszej 

kolejności miało być udzielane osobom, które nie korzystały z systemu pomocy 

społecznej. W odniesieniu do osób korzystających z tego systemu, kierowane do 

nich wsparcie miało być komplementarne do dotychczasowego. 

Rekrutacja była trzystopniowa: 

1. Etap formalny obejmował weryfikację spełnienia kryteriów na podstawie 

formularza zgłoszeniowego; 

2. Etap podstawowej oceny sytuacji materialno-życiowej – prowadzony był przez 

partnera – Stowarzyszenie EIRR w miejscu zamieszkania osoby zgłoszonej do 

udzielenia wsparcia, pod kątem spełnienia kryteriów przyznania opaski 

bezpieczeństwa; 

3. Etap rozszerzonej oceny sytuacji materialno-życiowej – prowadzony był przez 

drugiego partnera – Caritas, pod kątem spełniania kryteriów przydzielania 

wsparcia opiekuńczego. 
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Ważne, że na etapie rekrutacji formalnej formularz dostarczany był do mieszkań 

potencjalnych uczestników oraz udzielana była pomoc przy jego wypełnianiu. W ten 

sposób zapewniono pełną dostępność dla osób, które nie miały możliwości lub nie 

potrafiły zrobić tego samodzielnie. 

Poza tym rekrutacja prowadzona była zgodnie ze standardem informacyjno-

promocyjnym uwzględniając możliwości poznawcze odbiorców projektu oraz przez 

dostosowanie kanałów dotarcia do tych osób. Strona internetowa informująca o 

projekcie dostosowana była do standardu dostępności. 

Rysunek 2. Plakat informacyjny projektu Małopolski Tele-Anioł 

 

Źródło: Projekt "Małopolski Tele-Anioł" (https://www.malopolska.pl/teleaniol dostęp: 

26.04.2021 r.)  

Najbardziej skuteczne okazały się jednak spoty radiowe, ponieważ większość 

seniorów słucha radia oraz bezpośrednie kontakty telefoniczne i spotkania OzN z 

przedstawicielami partnera. Pracownicy partnera – Stowarzyszenia EIRR 

odwiedzali potencjalnych uczestników w domach i prezentowali wsparcie 

zaplanowane w projekcie. Kampania skierowana była również do rodzin os. 

niesamodzielnych np. w mediach społecznościowych. Seniorzy wskazywali, że 

dowiadywali się o możliwości skorzystania z projektu w klubach seniora, stołówkach, 

gdzie chodzą spożywać obiady oraz podczas ogłoszeń parafialnych po 

nabożeństwach w kościele. Informacje o projekcie dostarczane były również do 

skrzynek pocztowych. Wydaje się, że w projekcie wykorzystano wszystkie możliwości 

dotarcia do osób potrzebujących wsparcia. 

3. Teleopieka  

https://www.malopolska.pl/teleaniol
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Najlepszym przykładem dobrych praktyk w zakresie realizacji zasady równych szans 

i niedyskryminacji było z pewnością stworzenie w woj. małopolskim systemu 

teleopieki. Na system ten składało się: 

• powołanie Centrum Teleopieki (CT) oraz 

• wyposażenie mieszkańców Małopolski w opaski bezpieczeństwa. 

Centrum Teleopieki (CT) dostępne było dla uczestników projektu cały czas, 24 godz. 

na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Pracownikami pierwszego kontaktu w CT 

byli wykwalifikowani ratownicy medyczni pracujący zmianowo w trybie 24/7/365. Do 

ich obowiązków należała ocena zgłoszenia pod względem ewentualnego zagrożenia 

zdrowia lub życia. W związku z COVID-19 pracownicy CT obsługujący linie tel. 

otrzymali możliwość pracy zdalnej.  

W CT dostępne były dla uczestników/czek projektu dodatkowe formy wsparcia, np. 8 

linii Asystentów Teleopieki. Ich pomoc polegała na: 

• informowaniu o możliwych formach pomocy społecznej, dostępnych formach 

aktywizacji społ.- ruchowej i kulturalnej w najbliższej okolicy, o zagrożeniach 

wynikających z wieku lub stanu zdrowia (np. przestępcach wykorzystujących 

niewiedzę osób starszych stosując tzw. metody „na wnuczka”, „na pana z 

gazowni”, „na policjanta” itp.); 

• udzieleniu pomocy telefonicznej w sprawach życia codziennego (np. 

zamawianiu specjalistów typu hydraulik, elektryk itp. usług naprawczych, 

rejestracji do lekarza, załatwianiu spraw w urzędach, wprowadzeniu rozmów z 

osobami sprzedającymi usługi lub towary tzw. domokrążcami); 

• realizacji potrzeby zwykłych kontaktów/rozmów na tematy codzienne (częsty 

problem – wynikający z osamotnienia osób niesamodzielnych lub z 

niepełnosprawnościami).  

Linie te nie były limitowane czasowo, a ich dostępność była przez min. 12 

godzin dziennie od pon. - pt., w weekendy w zależności od potrzeb odbiorców 

projektu. W trudnych przypadkach Asystenci Teleopieki przełączali lub 

umawiali uczestnika projektu z dostępnym w ramach CT psychologiem.  

Opaski bezpieczeństwa jako element systemu teleopieki, otrzymali wszyscy 

uczestnicy projektu bezpłatnie pod warunkiem zakwalifikowania się do projektu. 

Opaski te wyposażone były w prosty przycisk SOS i kartę̨ SIM z możliwością̨ 

połączenia głosowego z CT. Spełniały standardy dostępności dla większości typów 

niepełnosprawności. Jedyny problem pojawiał się w przypadku osób głuchych lub 

niedosłyszących, ale CT posiadając informacje o użytkowniku potrafiło odpowiednio 

zareagować, jeśli sygnał pojawił się od os. głuchoniemej. Opaski posiadały np. moduł 

GPS i detektor upadku oraz pomiar tętna. Każdy uczestnik projektu został 

wyposażony w instrukcję obsługi oraz przeszkolony w korzystaniu z pomocy CT w 
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swoim środowisku domowym. Opaski były wydawane uczestnikom po 

przeprowadzeniu oceny sytuacji mieszkaniowo-życiowej.  

Opaski mogły być wykorzystywane do kontaktów uczestników z CT w zakresie usług 

opiekuńczych, ale przede wszystkim miały zapewniać możliwość wezwania pomocy 

w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, w których decydujący wpływ ma szybkość 

reakcji. Żeby Centrum Teleopieki mogło działać sprawnie i szybko w razie potrzeby 

pracownicy CT posiadali pełen dostęp (zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa 

Informacji) do cyfrowej karty podopiecznego, zawierającej dane kontaktowe, numery 

telefonów osób do kontaktu, w tym opiekunów lub sąsiadów, IPWiO, historię 

kontaktów i zgłoszeń w trakcie korzystania z systemu, a pracownicy medyczni CT 

także dostęp do danych medycznych uczestnika/czki oraz do skanów dostarczonych 

dokumentów medycznych (zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, ocena stopnia 

sprawności wg skali Barthela). Karta uczestnika/czki wywoływana była 

automatycznie w razie pojawienia się alarmu z przycisku SOS opaski.  

CT w swoich działaniach stosowało hierarchizację problemów, tj.:  

• I – przypadki pilne (zagrożenia zdrowia i życia) – 24/7/365 – ratownicy 

medyczni w razie konieczności wysyłali karetki pogotowia i nawiązywali 

kontakt z rodziną lub opiekunem;  

• II – przypadki niepilne – pon. – pt. zgodnie z grafikiem pracy personelu – 

zgłaszane problemy rozwiązywali psychologowie i asystenci teleopieki.  

Obowiązkiem CT była współpraca z Systemem Państwowego Ratownictwa 

Medycznego, w razie konieczności z lekarzem i pielęgniarką POZ oraz z osobami 

prowadzącymi usługi opiekuńcze i sąsiedzkie w miejscu zamieszkania, zarówno w 

ramach projektu, jak również w ramach systemu pomocy społecznej. 

4. Usługi opiekuńcze i sąsiedzkie 

Drugim bardzo dobrym przykładem realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji było zaplanowanie w projekcie „Małopolski Tele-Anioł” unikatowego 

wsparcia dla 1800 uczestników/czek w postaci usług opiekuńczych i sąsiedzkich 

świadczonych w miejscu zamieszkania. O ile usługi opiekuńcze są standardowym 

działaniem, o tyle usługi sąsiedzkie stanowiły innowację w skali całego regionu. 

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze obejmowały wspieranie osoby niesamodzielnej i 

pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, w 

szczególności: 

• pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów; 

• pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków; 

• pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w domu/mieszkaniu; 

• pomoc w praniu odzieży i bielizny; 
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• pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym 

kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, 

towarzyszenie na spacerach; 

• informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub 

sytuacjach kryzysowych; 

• odwiedziny w szpitalu – zlokalizowanym do 50 km od miejsca zamieszkania; 

Decyzja o przyznaniu osobie niesamodzielnej usług sąsiedzkich w miejscu 

zamieszkania była poprzedzona każdorazowo indywidualną oceną sytuacji 

materialnej i życiowej (rodzinnej i zawodowej) danej osoby niesamodzielnej oraz 

opiekunów faktycznych tej osoby. 

Zakres wsparcia i wymiar godzinowy usług sąsiedzkich określany był indywidualnie 

dla każdego uczestnika/czki projektu w Indywidualnym Planie Wsparcia i Opieki, a 

następnie kontrakcie trójstronnym. 

Uczestnicy projektu sami wskazywali sąsiada do udziału w projekcie. Musiała to być 

osoba zaufana i chcąca się zaangażować. Sąsiedzi za dodatkowe wsparcie seniorów 

otrzymywali wynagrodzenie. 

5. Dodatkowe działania w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. 

Projekt z założenia skierowany był zarówno do kobiet i mężczyzn. Nie dyskryminował 

żadnej z płci. Wsparcie oferowane w projekcie dedykowane było każdemu bez 

względu na płeć. Statystycznie jednak kobiety skorzystały z większej ilości wsparcia, 

z uwagi na fakt, iż kobiety cechują się dłuższym okresem życia niż mężczyźni.  

Dokumenty rekrutacyjne i informacyjne stworzone w projekcie cechował język 

wrażliwy na płeć. W analizie problemu beneficjent zwrócił uwagę na fakt, że kobiety 

częściej niż mężczyźni zgłaszają występowanie długotrwałych chorób. Diagnozę 

sytuacji osób z niepełnosprawnościami i niesamodzielnych oparł na danych w 

podziale na płeć. Pracownicy CT oraz kadra projektu została przeszkolona w 

zakresie przestrzegania zasady równości płci oraz stosowania właściwego języka. 

Niestety żaden ze wskaźników przyjętych w projekcie nie został podany w podziale 

na płeć. 

7. Osiągnięte efekty projektu w kontekście realizacji zasad polityki 

horyzontalnej 

Realizacja projektu przyczyniła się̨ zdecydowanie do poprawy równego dostępu do 

innowacyjnych usług opiekuńczych w formie teleopieki dla osób niesamodzielnych i z 

niepełnosprawnościami, zarówno kobiet, jak i mężczyzn.  

Efekty jakościowe są nie do przecenienia w tym projekcie. Mianowicie dlatego, że 

zastosowane w projekcie formy wsparcia wielokrotnie uratowały życie uczestników 

projektu znajdujących się w sytuacji zagrożenia. Dzięki opasce wiele osób nadal 
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pozostaje przy życiu. Opaska doskonale spełniła swoją rolę nie tylko w aspekcie 

medycznym, ale również osobistym. Uczestnicy projektu podkreślali, że dzięki niej 

czuli się bezpieczniej, gdyż wiedzieli, że otrzymają niezbędną pomoc, jeśli będą jej 

potrzebować. Cytując uczestniczki projektu: 

„Nie wyobrażam sobie bez opaski dalszego życia, jestem szczęśliwa, że mogę mieć 

coś takiego. Moim zdaniem jest to niezbędnik każdej starszej, schorowanej, a przede 

wszystkim samotnej osoby”. 

„Ta opaska jest dla mnie jak osobisty opiekun, czuję się tak, jakbym miała przy sobie 

towarzysza. Jestem spokojna i zadowolona, że takie coś istnieje". 

„Mogę sobie przy niej (opasce) na więcej pozwolić, już nie muszę być przykuta do 

łóżka. To poczucie, że w każdej chwili mogę wcisnąć przycisk SOS daje mi więcej 

sił”. 

„Jestem zachwycona opieką. Mamy stały kontakt z centralą. Na bieżąco, bez 

wychodzenia z domu mogę uzyskać poradę. Często dzwonią z centrali, jeśli jest coś 

nie tak. Wytłumaczą wszystko i pomogą”. 

Potwierdzały to również rodziny i opiekunowie osób niesamodzielnych. Dzięki opasce 

rodziny również miały poczucie, że ich krewny jest bezpieczny. Zdarzały się 

przypadki, że senior nie odbierał telefonu i w takiej sytuacji córka bądź syn 

kontaktował się z CT, aby sprawdzić, czy rodzicowi nic się nie stało. CT 

powiadamiało seniora, że dziecko próbuje się z nim skontaktować telefonicznie. W 

efekcie z opaski bezpieczeństwa skorzystały w projekcie 5494 osoby3. 

Osoby samotne miały okazję skontaktować się z asystentami teleopieki, jeśli 

potrzebowały wsparcia, zarówno w zakresie życia codziennego, jak i wsparcia 

psychologa, czy zwykłej rozmowy. 

W odniesieniu do usług sąsiedzki efektami wartymi podkreślenia jest na pewno 

zacieśnienie więzi międzyludzkich, pojawienie się przyjaźni, niwelacja poczucia 

osamotnienia i zwiększenie dostępu do usług, które zapewniali sąsiedzi. W 

rezultacie w projekcie zrealizowano ponad 365 tys. godz. usług sąsiedzkich. 

Skorzystało z nich 1241 os. biorących udział w projekcie. 

Do spektakularnych efektów projektu należy zaliczyć nominację dla projektu 

„Małopolski Tele-Anioł” do prestiżowej europejskiej nagrody The Innovation in Politics 

w kategorii „Jakość życia”. Projekt ten był jednym z 9 projektów nominowanych z 

Polski. Nagrody za Innowację w Polityce przyznawane są od 2017 r., a otrzymują je 

najlepsze projekty, mogące służyć jako inspiracja dla innych, bez względu ich na 

przynależność polityczną, czy obszar którego dotyczą. 4 grudnia 2019 r. projekt 

„Małopolski Tele-Anioł” został wyróżniony Certyfikatem Innovation in Politics Awards 

 

3 Na podstawie bazy wskaźników projektu. 
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2019. Był to wielki sukces wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu 

oraz działań zmierzających do poprawy jakości życia starszych, chorych 

i niepełnosprawnych mieszkańców Małopolski. 

Rysunek 3. Odbiór wyróżnienia przez przedstawicieli Województwa Małopolskiego w 
zakresie innowacji w polityce. 

 

Źródło: Serwis Małopolska. The Innovation in Politics Awards 2019 – wielki sukces 

Małopolskiego Tele-Anioła (https://www.malopolska.pl/teleaniol/wydarzenia-1#the-

innovation-in-politics-awards-2019-wielki-sukces-malopolskiego-teleaniola dostęp: 

26.04.2021 r.) 

8. Czynniki sukcesu. Problemy, bariery, trudności we wdrożeniu zasad polityki 

horyzontalnej. Podejmowane środki zaradcze. 

Kluczowym czynnikiem sukcesu był dobrze i szczegółowo zaplanowany projekt 

przewidujący różne sytuacje związane z funkcjonowanie osób niesamodzielnych i z 

niepełnosprawnościami. 

Uruchomienie bardzo dużej ilości kanałów dotarcia do uczestników projektu 

spowodowało to, że projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem, które zgodnie z 

informacją uzyskaną od beneficjenta nadal się utrzymuje. 

Na początku wdrażania projektu system teleopieki był uczestnikom zupełnie 

nieznany. Mieli obawy przed uruchomieniem opaski, obawiali się pomyłki, tego, że 

przez przypadek zadzwonią po pogotowie. Nie budziła ona ich zaufania. Trudność 

sprawiała im również konieczność noszenia opaski przez całą dobę, w każdym 

miejscu, nawet w trakcie kąpieli. Obawiali się, że ją zniszczą, zaleją i nie będzie 

działać. Przekonanie uczestników do noszenia opaski i korzystania z niej zajęło 

https://www.malopolska.pl/teleaniol/wydarzenia-1#the-innovation-in-politics-awards-2019-wielki-sukces-malopolskiego-teleaniola
https://www.malopolska.pl/teleaniol/wydarzenia-1#the-innovation-in-politics-awards-2019-wielki-sukces-malopolskiego-teleaniola
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beneficjentowi dużo czasu. Była to jedna z barier, która pojawiła się w projekcie. 

Jednak z czasem uczestnicy przekonali się do jej użytkowania i poczuli się dzięki niej 

bezpiecznie. 

Z informacji uzyskanych od uczestników projektu opaska nie sprawdza się jednak w 

każdej sytuacji. Nie jest ona dedykowana dla OzN ze sprzężoną 

niepełnosprawnością, np. dla osób po porażeniu mózgowym. Osoby w takim stanie 

nie mają możliwości samodzielnie skorzystać z opaski. Z drugiej jednak strony osoby 

te nie pozostają same. W projekcie chodziło o to, aby osoby niesamodzielne i 

niepełnosprawne, często samotnie mieszkające, dzięki rozwiązaniom stworzonym w 

projekcie jak najdłużej pozostawały w swoim środowisku, a nie trafiały do ośrodków 

pobytu seniorów. 

Opaski odegrały szczególną rolę w czasie pandemii COVID. Dzięki niej uczestnicy 

nie musieli wychodzić do przychodni, bo opaska potrafiła zastąpić ośrodek zdrowia, 

mieli stały kontakt z centralą, gdzie dyżurują ratownicy i lekarze. Nie musieli 

wychodzi z domu po zakupy, bo w zakupach pomagały im opiekunki lub sąsiedzi.  

Usługi sąsiedzkie okazały się niewątpliwym sukcesem w projekcie. Była to również 

innowacja społeczna, niepraktykowana nigdzie wcześniej w Polsce. Jedynym 

mankamentem, który pojawił się projekcie było to, że czasami uczestnicy zaczynali 

więcej wymagać od sąsiadów, ponieważ byli oni za tą pomoc wynagradzani. Z 

czasem jednak relacje zyskały pozytywny wymiar i dziś uchodzą za 

najskuteczniejsze rozwiązanie oferowane przede wszystkim osobom mieszkającym 

samotnie. 

9. Propozycje innych działań/zmian w realizacji zasad polityk horyzontalnych 

W zakresie działań wzmacniających polityki horyzontalne w tym obszarze propozycji 

zmian nie stwierdzono.  

Wyjątek stanowi zalecenie, aby w przyszłości dane nt. uczestników projektu zbierać 

w podziale na płeć i taki wskaźnik przyjąć w projekcie. 

Dodatkowa propozycja dotyczy zmodyfikowania sposobu zapinania opasek, które 

pochodzi od jej użytkowników. Ich zdaniem powinny zapinać się jak zegarki. 

Źródła danych: 

• Wniosek o dofinansowanie dla Projektu oraz wnioski o płatność 

• Wzór umowy uczestnictwa w projekcie 

• REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. „Małopolski Tele-

Anioł” 

• Formularz zgłoszeniowy 

• Karta oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel 

• Wywiad telefoniczny z przedstawicielem Beneficjenta z dnia 19 marca 2021 r. 
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• Wywiad telefoniczny z przedstawicielem Realizatora z dnia 12 marca 2021 r. 

• Wywiad telefoniczny z uczestnikiem z dnia 8 marca 2021 r. 

• Wywiad telefoniczny z uczestniczką z dnia 9 marca 2021 r. 

• Projekt "Małopolski Tele-Anioł" (https://www.malopolska.pl/teleaniol dostęp: 

26.04.2021 r.) 

• Serwis Małopolska. The Innovation in Politics Awards 2019 – wielki sukces 

Małopolskiego Tele-Anioła (https://www.malopolska.pl/teleaniol/wydarzenia-

1#the-innovation-in-politics-awards-2019-wielki-sukces-malopolskiego-teleaniola 

dostęp: 26.04.2021 r.) 

 

Utworzenie zaplecza - centrum transportu komunikacji zbiorowej w 

Brzeźnicy poprzez przebudowę infrastruktury służącej obsłudze 

podróżnych (RPMP.07.02.04-12-0345/17) 

1. Polityka horyzontalna: równość szans i niedyskryminacja 

2. Nazwa projektu: Utworzenie zaplecza - centrum transportu komunikacji 

zbiorowej w Brzeźnicy poprzez przebudowę infrastruktury służącej obsłudze 

podróżnych, numer umowy: RPMP.07.02.04-12-0345/17 

3. Beneficjent: GMINA BRZEŹNICA 

4. Wartość projektu: 3 300 408,57zł 

5. Krótka charakterystyka projektu  

Projekt polegał na przebudowie zabytkowego, ale zrujnowanego Dworca kolejowego 

w Brzeźnicy i zagospodarowaniu terenów sąsiadujących. Poza remontem budynku 

dworcowego inwestycja objęła także stworzenie na terenach przyległych parkingu 

utwardzonego kostką brukową, przebudowę chodników i drogi dojazdowej do 

dworca, stworzenie przystanku autobusowego z wiatą oraz montaż systemu 

monitoringu, oświetlenia i ustawienie elementów małej architektury (ławki, kosze na 

odpady, miejsca na rowery). 

Realizacja projektu stworzyła możliwość obsługi podróżnych, w tym przesiadki z 

komunikacji indywidualnej na środek komunikacji zbiorowej.  

Obiekty powstałe w ramach projektu zostały przystosowane do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami oraz spełniają wytyczne ujęte w systemie Małopolska Karta 

Aglomeracyjna (MKA). 

We wrześniu 2018 r. oddano do użytkowania dworzec wraz z przylegającym doń 

centrum przesiadkowym komunikacji autobusowej. 

https://www.malopolska.pl/teleaniol
https://www.malopolska.pl/teleaniol/wydarzenia-1#the-innovation-in-politics-awards-2019-wielki-sukces-malopolskiego-teleaniola
https://www.malopolska.pl/teleaniol/wydarzenia-1#the-innovation-in-politics-awards-2019-wielki-sukces-malopolskiego-teleaniola
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Fotografia 1 Lokalizacja projektu na mapce poglądowej. 

 

Źródło: Wniosek o dofinansowanie projektu. 

Fotografia 2 Widok na budynek dworca (stan przed realizacją projektu). 
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Źródło: Dworzec kolejowy "Brzeźnica" 

(https://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Plik:Brzeznica1.JPG dostęp: 26.04.2021 

r.)  

Fotografia 3 Widok na budynek dworca (stan po realizacji projektu). 

 

Źródło: UG w Brzeźnicy. 

https://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Plik:Brzeznica1.JPG
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Fotografia 4 Widok na pomieszczenie wewnątrz dworca (bar). 

 

Źródło: UG w Brzeźnicy. 

Fotografia 5 Widok na pomieszczenie poczekalni oraz biletomat. 

 

Źródło: UG w Brzeźnicy. 
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Fotografia 6 Widok na pomieszczenie wewnątrz budynku dworca (pokój zabaw dla 

dzieci). 

 

Źródło: UG w Brzeźnicy. 

Fotografia 7 Widok z kamery budynku dworca (pętla autobusowa, a w tle parking 

samochodowy). 

 

Źródło: UG w Brzeźnicy. 

6. Działania/rozwiązania zastosowane w projekcie służące realizacji zasad 

polityki horyzontalnej. Identyfikacja i charakterystyka/opis 
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Realizacja studium przypadku pozwoliła wykazać pozytywny wpływ Projektu przede 

wszystkim na politykę równości szans i niedyskryminacji (jednak dodatkowo 

stwierdzono też pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju). 

Pozytywny wpływ na realizację polityki równości szans i niedyskryminacji 

opisano poniżej. 

Utworzone centrum transportu komunikacji zbiorowej w Brzeźnicy poprzez 

przebudowę infrastruktury służy obsłudze podróżnych (w tym osobom z 

niepełnosprawnościami, starszym, z ograniczeniami ruchowymi). Obiekt jest 

dostoswany do osób z niepełnosprawnościami poprzez zastosowanie odpowiednich 

szerokości drzwi, brak progów, dostosowanie toalet oraz wygospodarowanie miejsc 

postojowych. Działania związane z polityką horyzontalną zostały zrealizowane 

zgodnie z założeniami określonymi przez Beneficjenta we Wniosku o dofinansowanie 

projektu i informacjami wskazanymi w złożonych wnioskach o płatność. 

Projekt został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie ze 

zdiagnozowanymi potrzebami. Na etapie definiowania zakresu projektu beneficjent 

rozważał zastosowanie dodatkowych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami 

(np. przejście dla pieszych z sygnalizacją dźwiękowa), jednak z uwagi na niewielki 

ruch w okolicy ich montaż nie znalazł racjonalnego uzasadnienia. 

Obiekt dworca jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Pomieszczenia dworcowe są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami przez 

wejścia do budynków nr 1 i 2 od strony południowej. Przedmiotowe obiekty stacji 

kolejowej figurują w gminnej ewidencji zabytków, wobec tego wymagane było 

pozyskanie stosownego uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków 

(niestety z uwagi na ograniczenia związane z ochroną zabytków w projekcie nie 

można było zastosować przesuwnych drzwi automatycznych). Szerokość drzwi 

wejściowych w budynku została odpowiednio zaprojektowana tak, by umożliwić 

przejazd wózka inwalidzkiego (zarówno do budynku jak i wewnątrz budynku). 

Wejście do budynku odbywa się na równi z powierzchnią terenu przed dworcem 

(brak schodów, progów itp.). Krawężniki od strony dojścia z pętli autobusowej oraz 

parkingów są odpowiednio wyprofilowane i mają łagodne spadki umożliwiające wjazd 

i zjazd np. wózkiem inwalidzkim. 

W projekcie zastosowano także stosowne udogodnienia dla osób z 

niepełnosprawnościami w toaletach (baterie umywalkowe, przedłużone, 

jednouchwytowe, dostosowana umywalka, ustępy ze płuczką ustępową typu 

„kompakt”, instalacja przywoławcza toaletach). 

Przed budynkiem dworca przygotowano dwa większe miejsca postojowe (parkuj i 

jedź) dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu zamontowano także 

biletomat i system informacji pasażerskiej w postaci tablic multimedialnych. 
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Inne działania wdrożone w ramach projektu także są dostosowane do potrzeb osób z 

różnymi dysfunkcjami i niepełnosprawnościami (np. strona internetowa Urzędu 

Gminy w Brzeźnicy, na której znajdą się informacje na temat realizacji projektu, jest 

dostosowana do potrzeb osób niedosłyszących, niedowidzących i niewidomych - 

Screen Reader, regulacja głośności, wielkości czcionki, kontrastu). 

Fotografia 8 Widok na stronę www Urzędu gminy z informacją o Projekcie 

(dostosowana do standardów WCAG 2.0). 

 

Źródło: UG w Brzeźnicy, Projekt "Utworzenie zaplecza – centrum transportu komunikacji 

zbiorowej w Brzeźnicy poprzez przebudowę infrastruktury służącej obsłudze podróżnych" – 

(https://www.brzeźnica.pl/dla-firm-i-inwestorow/zakonczone/2018-rok dostęp 22.03.2021r.) 

Ponadto istotnym wpływ na realizację polityki równości szans i niedyskryminacji jest 

diametralna poprawa warunków korzystania z dworca i jego otoczenia nie tylko przez 

osoby z niepełnosprawnościami ale także np. osoby starsze czy rodziców z dziećmi. 

Przed realizacją projektu sam budynek dworca był dysfunkcyjny, a jego otoczenie 

cechowały niskie walory estetyczne (zdegradowana okolica). W praktyce obszar ten 

był wyłączony z użytkowania dla mieszkańców gminy (tereny mało atrakcyjne, 

stanowiące zagrożenie do czasowego przebywania – nierówna nawierzchnia, 

zdekapitalizowane elementy małej architektury, nienależyte oświetlenie, 

zakrzaczenia, pozostawione odpady itp.). Realizacja Projektu przyczyniła się zatem 

także do zaspokojenia potrzeb gospodarczych i społecznych (co potwierdza wywiad 

przeprowadzony z przedstawicielem Beneficjenta oraz przedstawicielem Centrum 

Kultury i Promocji w Brzeźnicy). 

Do momentu wybuchu pandemii COVID-19 w nowo oddanym budynku dworca 

organizowane były wydarzenia o charakterze lokalnym, w których głównie 

uczestniczyły osoby starsze (spotkania, wystawy, kina plenerowe itp.). Służyły one 

integracji oraz wymianie wiedzy i doświadczeń związanych z gminą (wymiana 

https://www.brzeźnica.pl/dla-firm-i-inwestorow/zakonczone/2018-rok
https://www.brzeźnica.pl/dla-firm-i-inwestorow/zakonczone/2018-rok
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poglądów, zdjęć, opowieści historycznych, wspomnień itp.). Dostęp był bezpłatny 

(równość szans) co miało pozytywny wpływ na przeciwdziałanie dyskryminacji ze 

względu na ubóstwo niektórych uczestników. 

W budynku utworzono także pokój dla rodziców z małym dzieckiem (możliwość 

nakarmienia, przewinięcia) oraz pokój zabaw dla dzieci. 

W budynku funkcjonuje bar „Stacja smaków” (z uwagi na aktualne obostrzenia 

sanitarne serwuje posiłki wyłącznie na wynos). 

W ramach projektu wskazać można na dodatkowe możliwości potencjalnego rozwoju 

działalności w celu pogłębienia wpisywania się projektu w politykę równości szans i 

niedyskryminacji. Chodzi tu głównie o możliwości rozwoju systemu informacji 

pasażerskiej w celu jego dalszej integracji (po uruchomieniu aktualnie remontowanej 

linii kolejowej) z systemami organizatorów transportu w aglomeracji krakowskiej 

(różni przewoźnicy, integracja usług, poprawa dostępności, bilety łączone itp.). 

Dodatkowy, pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju4 

Realizacja Projektu przełożył się na ograniczenie niskiej emisji poprzez integrację 

transportu indywidualnego (dojazdy samochodami osobowymi, rowerami) oraz 

komunikacji zbiorowej (autobusowej, kolejowej). Projekt ma pozytywny wpływ na 

czystość powietrza na terenie gminy poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych 

zanieczyszczeń do atmosfery pochodzącą z transportu indywidualnego. 

W ramach projektu wybudowano parking, który umożliwia (głównie mieszkańcom 

gminy) zaparkowanie samochodu i przesiadkę na transport zbiorowy np. celem 

dojazdu do pracy, czy szkoły (bliskie sąsiedztwo gminy Brzeźnica i aglomeracji 

krakowskiej). 

Pozytywne efekty w tym zakresie zostaną wzmocnione w momencie gdy w budynku 

dworca zaczną być obsługiwane połączenia z pobliskiej linii kolejowej (aktualnie linia 

jest w remoncie i nie obsługuje ruchu pasażerskiego). 

W ramach projektu zastosowano różne rozwiązania wpisujące się w politykę 

zrównoważonego rozwoju (budynek wyremontowano z zastosowaniem 

nowoczesnych materiałów budowlanych i wykończeniowych). Tego typu rozwiązania 

pozwalają na ograniczenie energo i zasobochłonności. W projekcie przeprowadzono 

roboty tynkarskie, murarskie, zaizolowano ściany, wymieniono konstrukcje i pokrycie 

dachu, wymieniono stolarkę zastosowano wydajny system ogrzewania, klimatyzacji i 

wentylacji. 

Bezpośrednie położenie Gminy Brzeźnica nad rzeką Wisłą oraz Kanałem 

Łączańskim Skawiny sprawia, że jest ona doskonałym miejscem do turystyki pieszej, 

 

4 Element ten został zidentyfikowany jako dodatkowy wpływ analizowanego projektu. Ocena ta nie 
była bowiem głównym celem analizowanego studium przypadku. 
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rowerowej, kajakowej (bliskie sąsiedztwo do wyremontowanego dworca). Taka 

turystyka to coraz bardziej popularny w kraju sposób na aktywne spędzanie wolnego 

czasu. Jest to także forma ruchu, która daje możliwość podziwiania piękna przyrody 

(szlaki i ścieżki przyrodnicze) i lokalnego dziedzictwa kulturalnego (np. szlak 

architektury drewnianej). Realizacja projektu (szczególnie w momencie gdy do użytku 

zostanie oddana aktualnie remontowana linia kolejowa) przyczyni się do poprawy 

dostępności transportowej w gminie a pośrednio dzięki temu do poprawy stanu 

wiedzy nt. zagadnień związanych z ochroną środowiska. Beneficjent w momencie 

realizowania studium przypadku jest w trakcie opracowywania szerszej koncepcji 

rozwoju turystyki w gminie (budowa m.in. ścieżek rowerowych oraz łączenia ich z 

budynkiem dworca). 

7. Osiągnięte efekty projektu w kontekście realizacji zasad polityki 

horyzontalnej  

Wszystkie produkty i rezultaty projektu są dostępne dla wszystkich osób, w tym 

również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Projekt został zrealizowany zgodnie z ośmioma regułami koncepcji uniwersalnego 

projektowania: 

• Użyteczność dla osób o różnej sprawności – projekt spełnia 

oczekiwania osób o rożnych potrzebach funkcjonalnych, przez co może 

służyć maksymalnie szerokiej liczbie osób. Osoby z 

niepełnosprawnością ruchową mają możliwość swobody 

przemieszczania, brak jest barier architektonicznych (progów itp.), 

wejścia mają odpowiednią szerokość, toalety są dostosowane do 

potrzeb (armatura). Projekt jest także dostosowany do potrzeb osób z 

ograniczeniami wzrokowymi. W ramach projektu zakupiono tablicę 

elektroniczną oraz biletomat (które prezentują treści w sposób 

zrozumiały, czytelny, o odpowiednim kontraście i rozmiarze 

wyświetlanych informacji). Strona internetowa urzędu gminy jest 

dostosowana do standardów WCAG 2.0 (na tej stronie internetowej są 

zamieszczane rozkłady jazdy przewoźników, którzy korzystają z 

wybudowanej infrastruktury dworcowej). Projekt jest również przyjazny 

seniorom, matkom i ojcom z wózkami dziecięcymi (wydzielone 

pomieszczenia np. do karmienia, przewijania dzieci, poczekalnia, mini 

bar). 

• Elastyczność w użytkowaniu – zasadniczą funkcją centrum jest 

zapewnienie możliwości interoperacyjności transportu indywidualnego i 

zbiorowego i aktualnie ta funkcja użytkowa jest w pełni realizowana. W 

ramach projektu nie było potrzeby zapewniania innych sposobów 

użytkowania wytworzonej infrastruktury (także w zakresie zapewnienie 

alternatywnych form przemieszczania się na terenie i w otoczeniu 
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dworca jak np. ruchome chodniki). W zakresie elastyczności 

użytkowania przestrzeń dworca jest wykorzystywana nie tylko na cele 

komunikacyjne, ale także na cele społeczno-gospodarcze (okazjonalne 

wystawy, spotkania, prelekcje, wykłady, pomieszczenia 

gastronomiczne). 

• Proste i intuicyjne użytkowanie - Produkty projektu nie zawierają 

elementów i cech stanowiących bariery w ich użytkowaniu dla osób z 

niepełnosprawnościami. Korzystanie z projektu jest proste i intuicyjne. 

Dostępne rozwiązania projektowe nie są skomplikowane (nie wymagają 

obsługi specjalistycznych urządzeń jak np. windy, elektryczne 

podnośniki itp.). Zastosowane rozwiązania mają charakter powszechnie 

dostępny i są zrozumiałe dla odbiorców. 

• Czytelna informacja – informacje udostępniane osobom 

korzystającym z Dworca są czytelne i zrozumiałe (po uruchomieniu 

połączeń kolejowych funkcje tę będzie pełnił także m.in. elektroniczny 

wyświetlacz oraz biletomat – z odpowiednią instrukcją użytkowania). Z 

uwagi na aktualny brak połączeń kolejowych informacja dla podróżnych 

dostarczana jest wyłącznie w formie pisemnej, z czasem jednak 

planowane jest także uruchomienie komunikacji głosowej).  

• Tolerancja na błędy – w projekcie uwzględniono pełną zgodność z 

przepisami prawa i normami technicznymi, która zapewnia pełną 

użyteczność i bezpieczeństwo rozwiązań dedykowanych osobom 

z niepełnosprawnością (odpowiednie oznaczenia, dostosowanie 

infrastruktury). W projekcie nie zastosowano takich urządzeń, które 

mogłyby wskutek przypadkowego lub zamierzonego działania 

spowodować negatywne skutki czy zagrożenie. 

• Wygodne użytkowanie bez wysiłku – udostępnione pomieszczenia 

Dworca są wygodne w użytkowaniu (brak barier). Dworzec został 

zaprojektowany w taki sposób, aby był efektywny, wygodny i wymagał 

minimalnego wysiłku użytkownika (obsługa drzwi, klamek, łazienek – 

odpowiednie uchwyty, brak progów). W projekcie nie było potrzeby 

stosowania np. podjazdów dla osób poruszających się na wózkach 

(które mogłyby być zbyt długie lub o zbyt wysokim kącie nachylenia, a 

przez to wymuszać nadmierny wysiłek w korzystaniu z nich). 

• Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania – 

wszystkie powierzchnie oraz pomieszczenia użytkowe dla pasażerów 

(poczekalnia, hol, bar, łazienki, wiata przystankowa) posiadają 

odpowiednią wielkość i przestrzeń umożliwiającą swobodę korzystania 

(niezależnie od mobilności użytkownika). Pomieszczenia, drzwi są 
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odpowiednio szerokie, zapewniają niezbędną przestrzeń do np. 

wykonania obrotu przez osobę na wózku inwalidzkim. 

• Percepcja równości (Projekt minimalizuje możliwość postrzegania 

indywidualnego jako dyskryminujące) – z uwagi na specyfikę 

projektu (ogólnodostępna przestrzeń użytkowa) zminimalizowana jest 

możliwości indywidualnego postrzegania projektu jako 

dyskryminującego. Zastosowane rozwiązania nie stygmatyzują np. 

osób z niepełnosprawnościami.  

Kluczowymi efektami, które wynikają z funkcjonowania Projektu jest wzrost liczby 

osób korzystających z infrastruktury służącej obsłudze podróżnych, w tym osób z 

niepełnosprawnościami (liczbę osób korzystających z infrastruktury służącej 

obsłudze podróżnych oszacowano na 36 500 osób/rok). 

Utworzono bezpłatny parking w formule „Park&Ride” o pojemności 41 miejsc 

postojowych (w tym 2 miejsca bezpośrednio przed wejście do budynku dworca dla 

osób z niepełnosprawnościami). Ponadto za parkingiem wybudowanym z projektu 

beneficjent ze środków własnych zorganizował parking na dodatkowe ok. 80 aut 

osobowych. 

8. Czynniki sukcesu. Problemy, bariery, trudności we wdrożeniu zasad polityki 

horyzontalnej. Podejmowane środki zaradcze. 

Kluczowym czynnikiem sukcesu była odpowiednia diagnoza potrzeb oraz wsparcie 

się beneficjenta firmą konsultingową (szczególnie w części finansowej i 

ekonomicznej, ale także w zakresie dostosowania do potrzeb wpisywania się w 

politykę równości szans i niedyskryminacji). Takie podejście pozwoliło odpowiednio 

zdefiniować zakres rzeczowy projektu i dostosować go do możliwości finansowych 

gminy wiejskiej Brzeźnica (dochody ogółem gminy w 2019 r. to 50,1 mln zł). 

Zastosowane w ramach projektu rozwiązania w pełni zaspokajają potrzeby 

użytkowników infrastruktury (w tym osób z niepełnosprawnościami, osób starszych). 

Kluczową barierą ograniczającą możliwości korzystania z projektu jest brak 

uruchomienia linii kolejowej funkcjonującej przy dworcu. Do momentu uruchomienia 

na linii kolejowej nr 94 ruchu pociągów osobowych brak będzie pełnej integracji 

transportu kolejowego i drogowego zgodnie z założeniami projektu. Jest to czynnik 

niezależny od beneficjenta (inwestorem na tej linii jest PKP PLK S.A.). Natomiast 

produkty projektu są w pełni wykorzystywane w zakresie w jakim jest to aktualnie 

możliwe tj. centrum komunikacji służy jako dworzec autobusów i busów (lokalni 

przewoźnicy oraz MPK Kraków). Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na potrzeby 

opracowania niniejszego studium Gmina Brzeźnica liczy na to, że do końca 2021 r. 

dworzec ponownie przyjmować będzie podróżujących koleją.  

Kolejną barierą w funkcjonowaniu projektu zgodnie z założeniami jest pandemia 

COVID. Z uwagi na okoliczności obiektywne możliwości podróżowania zmieniły się 
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(rozwój form telepracy, efekty tzw. „lockdown” ograniczające funkcjonowanie 

wybranych branż gospodarki, obawa przed zarażeniem się wirusem).  

9. Propozycje innych działań/zmian w realizacji zasad polityk horyzontalnych 

Nie stwierdzono. 

10. Źródła danych: 

• Wniosek o dofinansowanie (wraz z załącznikami) dla Projektu oraz 

wnioski o płatność 

• Dokumentacja projektowa (w zakresie: architektura, decyzje i 

uzgodnienia administracyjne, konstrukcja) 

• Informacja pokontrolna na zakończenie realizacji projektu (z 19 sierpnia 

2019 r.). 

• Wywiad telefoniczny z przedstawicielem Beneficjenta z dnia 11 marca 

2021 r.  

• Wywiad telefoniczny z Dyrektorem Centrum Kultury w Brzeźnicy z dnia 22 

marca 2021 r.  
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2. Polityka horyzontalna: Równość płci 

OIK całą dobę (RPMP.09.02.03-12-0438/16) 

1. Polityka horyzontalna: Równość płci 

2. Nazwa projektu, numer umowy: OIK całą dobę (RPMP.09.02.03-12-0438/16) 

3. Beneficjent: POWIAT BOCHEŃSKI 

4. Wartość projektu: 1 904 520,00 zł  

5. Krótka charakterystyka projektu 

Celem projektu było zapewnienie całodobowej pomocy dla mieszkańców powiatu 

bocheńskiego przeżywających kryzysy lub doświadczających przemocy. Cel ten 

realizowany był poprzez funkcjonowanie w trybie całodobowym Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej zapewniającego pomoc: 

• interwencyjną poprzez udzielanie natychmiastowej interdyscyplinarnej 

pomocy po rozpoznaniu sytuacji kryzysowej oraz związanych z tym 

ewentualnych zagrożeń, w tym pomoc w przypadku traumatycznych, 

urazowych zdarzeń (gwałt, napad, wypadek itp.), gwałtownej niekorzystnej 

zmiany życiowej, straty bliskiej osoby, żałoby, problemów rodzinnych, 

zagrożenia suicydalnego, zaburzeń psychicznych, a także poradnictwo 

telefoniczne w ramach CPR 112 oraz w merytorycznie uzasadnionych 

przypadkach udzielenie pomocy w terenie, na miejscu zdarzenia; 

• terapeutyczno-wspierającą polegającą na krótkotrwałym 

interdyscyplinarnym oddziaływaniu specjalistycznym, ukierunkowanym na 

poprawę funkcjonowania osób w kryzysie, a także łagodzenie ostrych lub 

przewlekłych zaburzeń będących skutkiem kryzysu i pomocy w osiągnięciu 

stanu umożliwiającego odzyskanie zdolności do samodzielnego pokonania 

kryzysu lub korzystania z innych form pomocy, 

• hostelową, czyli zabezpieczenia osobom noclegu w nagłych sytuacjach 

kryzysowych przez krótki okres czasu na podstawie opracowanych w 

projekcie procedur i regulaminów umożliwiających wsparcie osób w kryzysie, 

w tym także osób znajdujących się w hostelu (zgodnie z wymogami załącznika 

nr 11 do Regulaminu konkursu). 

Projekt skierowany był do 700 mieszkańców powiatu bocheńskiego (440 kobiet i 260 

mężczyzn), w tym 300 os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W 

ramach projektu realizowana była również działalność prewencyjna w postaci 

spotkań organizowanych w szkołach i szkoleń skierowanych do pracowników 

pomocy społecznej. 

6. Działania/rozwiązania zastosowane w projekcie służące realizacji zasad 

polityki horyzontalnej. Identyfikacja i charakterystyka/opis 
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W odniesieniu do realizacji polityki horyzontalnej zasadę równości płci uwzględniono 

w przygotowanej przez beneficjenta diagnozie projektu opisując sytuację 

problemową w odniesieniu do każdej z płci. Zawarto w niej m.in. statystyki dotyczące 

tego, którą płeć dotyka częściej problem przemocy w rodzinie. Na każdym polu 

przemocy, tj. fizycznej, seksualnej, psychicznej i ekonomicznej problem ten dotyka w 

większym stopniu kobiet, dlatego Beneficjent założył wsparcie większej grupy kobiet, 

niż mężczyzn, jednak na uwagę zasługuje to, że odsetek dotyczący mężczyzn 

również jest wysoki w przypadku obszaru, na którym realizowany był projekt. Dane 

monitoringowe dotyczące osób objętych pomocą OIK były gromadzone w podziale 

na płeć. 

Realizacja zasady równości płci w omawianym projekcie polegała przede wszystkim 

na zapewnieniu całodobowej formy wsparcia dla wszystkich mieszkańców 

powiatu bocheńskiego bez względu na płeć, stopień niepełnosprawności czy 

status zawodowy, których dotknęły problemy i sytuacje kryzysowe takie jak: 

• przemoc,  

• konflikty małżeńskie/partnerskie, 

• trudności wychowawcze,  

• uzależnienia,  

• przeciążenie psychiczne i przewlekły stres,  

• wypadki losowe, 

• katastrofy. 

Z uwagi na specyfikę działalności OIK nie było możliwe prowadzenie klasycznej 

rekrutacji, gdyż istotą działań była natychmiastowa pomoc w przypadku 

przemocy/kryzysu. Nie obowiązywały również żadne kryteria uczestnictwa w 

projekcie.  

Istotą funkcjonowania takich ośrodków jest zapewnienie natychmiastowej 

pomocy w przypadku kryzysu, dlatego też wsparcie uzyskała KAŻDA 

osoba/rodzina, której pomoc była niezbędna, w szczególności jednak osoby, 

dla których założona została Niebieska Karta5 oraz doświadczające kryzysu ze 

względu na niepełnosprawność. Każdy mieszkaniec powiatu miał równy dostęp do 

pomocy psychologicznej 24 godz. na dobę.  

 

5 „Niebieska Karta” jest dokumentem służbowym wypełnianym przez funkcjonariusza policji w 
przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie. "Niebieska Karta" służy dokumentowaniu faktów 
związanych z przemocą w danej rodzinie, ocenie zagrożenia dalszą przemocą. Jest także dowodem w 
sprawach sądowych. 
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Zapisy obowiązywały tylko na zajęcia grupowa, choć były one otwarte i każdy miał 

prawo z nich skorzystać. Istotne było to, że grupy psycho-edukacyjne były 

organizowane osobno dla mężczyzn i kobiet. 

Mieszkańcy powiatu informowani byli o projekcie poprzez media lokalne, ośrodki 

pomocy społecznej, ZOZ-y, szpitale i szkoły. OIK podejmował również ścisłą 

współpracę z Policją, Prokuraturą i sądami.  

W działaniach informacyjno-promocyjnych i dokumentacji projektowej nie stosowano 

języka wrażliwego na płeć. 

W ramach projektu, każdy uczestnik był objęty diagnozą (miał zakładaną tzw. kartę 

projektu), która pokazywała jakiego faktycznie wsparcia potrzebował. Wsparcie 

dedykowane było potrzebom uczestnika i dostosowywane do jego możliwości 

czasowych i innych zobowiązań (np. godzin pracy). Spotkania z psychologiem czy 

terapeutą możliwe było o każdej porze. Z uzyskanych danych wynika, iż uczestniczki 

projektu preferowały kontakt z kobietą psychologiem. W przypadku mężczyzn nie 

pojawiała się sytuacja decydowania o doborze terapeuty czy psychologa ze względu 

na płeć. 

W OIK realizowana była grupa psycho-edukacyjna dla osób doświadczających 

przemocy w rodzinie, której celem było zatrzymanie przemocy, obalenie mitu o 

wszechmocy sprawcy, zbudowanie przekonania, że stosujący przemoc musi przyjąć 

odpowiedzialność za szkody, jakie wyrządził oraz że stosowanie przemocy jest 

przestępstwem, które nie uchodzi bezkarnie. Uczestnictwo w zajęciach grupowych 

dawało szansę na obronę swojej godności i prawo do życia w poczuciu 

bezpieczeństwa. Zajęcia grupowe były idealnym uzupełnieniem spotkań 

indywidualnych.  

Z kolei w ramach działań profilaktycznych zapobiegających występowaniu sytuacji 

kryzysowych organizowane były cyklicznie spotkania środowiskowe na temat 

przemocy w rodzinie, uzależnień i innych zagrożeń, a także innych tematów 

zgłaszanych przez zainteresowane podmioty. Działania te adresowane były w 

szczególności do rodziców uczniów szkół z powiatu bocheńskiego, pracowników 

oświaty, służby zdrowia, policji i innych grup zawodowych. W ramach działań 

profilaktycznych realizowany był przez pracowników OIK warsztat profilaktyczny pt. 

"Złość, agresja, przemoc" który adresowany był do uczniów ostatnich klas szkół 

podstawowych oraz klas wówczas jeszcze gimnazjalnych.  

Organizowano również w ramach projektu szkolenia dla pracowników pomocy 

społecznej z powiatu, kadry szkół, w tym: pedagogów szkolnych nt. procedury 

Niebieskiej Karty. 

Beneficjent zapewnił w projekcie realizację równościowego zarządzania, tj. zatrudniał 

kobiety i mężczyzn wg poziomu ich kompetencji, przeszkolił pracowników w zakresie 

wrażliwości na potrzeby płci. Umożliwił godzenie życia zawodowego z obowiązkami 
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rodzinnymi poprzez stosowanie elastycznych form zatrudnienia i godzin pracy. 

Zatrudnienie profesjonalnej kadry było bardzo istotne w ramach analizowanego 

przypadku. 

Działania w obszarze polityki równych szans i niedyskryminacji osób 

niepełnosprawnościami 

Beneficjent przewidział w realizacji projektu udział os. z niepełnosprawnościami. 

Zagwarantował w związku z tym udzielanie pomocy i organizację spotkań w 

miejscach dostępnych architektonicznie. Wsparcie świadczył we współpracy z 

PCPR-em działającym w Bochni w zakresie niepełnosprawności.  

Strona internetowa OIK została dostosowana do osób z problemami wzroku. 

W sytuacjach kryzysowych dotyczących osób głuchych, angażowany był tłumacz j. 

migowego. 

Rysunek 4. Print screen strony internetowej OIK 

 

Źródło: OIK Bochnia (https://www.oik-bochnia.pl/ dostęp: 26.04.2021 r.) 

7. Osiągnięte efekty projektu w kontekście realizacji zasad polityki 

horyzontalnej 

Omawiany przypadek przyczynił się do wyrównywania szans, zarówno kobiet, jak i 

mężczyzn w powiecie bocheńskim. Wsparcie oferowane w OIK dostosowywane było 

do każdej osoby znajdującej się w kryzysie.  

Ostatecznie z pomocy ośrodka skorzystało 1140 os., czyli o 63% więcej niż 

zakładano, z czego 400 os. to mężczyźni. 1/3 uczestników projektu pochodziła z 

terenów wiejskich, z czego blisko 40% to byli mężczyźni. Znaczną grupę odbiorców 

działań stanowiły osoby młode, poniżej 25 r.ż., wśród których proporcja pomiędzy 

płciami była dużo mniejsza, niż prezentowania w przytaczanych przez beneficjenta 

statystykach. 

https://www.oik-bochnia.pl/
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Po analizie danych i rozmowach z uczestnikami projektu łatwo jest wywnioskować, iż 

funkcjonowanie takiego ośrodka jest niezmiernie potrzebne w każdym powiecie.  

Niewątpliwie szerokie oddziaływanie również na upowszechnianie równości płci miały 

prowadzone w OIK grupy psycho-edukacyjne dla osób doświadczających przemocy 

oraz działania prewencyjne. Poprzez udział w tych zajęciach uczestnicy projektu: 

• zdobyli wiedzę, czym jest przemoc domowa i jak można się przed nią 

skutecznie bronić w zależności od tego kto jest sprawcą przemocy, 

• uczyli się rozpoznawać mechanizmy blokujące zatrzymanie przemocy w 

rodzinie, 

• dokonywali zmiany stereotypowego myślenia na temat przemocy, 

• poznali własne prawa i uczyli się ich egzekwowania, 

• przekonali się, że osoba doświadczająca przemocy jest pod prawną ochroną i 

sprawca musi być postawiony w stan oskarżenia, 

• zdobyli wiedzę, jakie skutki w psychice i zachowaniu dziecka może wywołać 

doświadczanie przez niego przemocy. 

Szczególnym efektem pracy ośrodka okazały się działania prewencyjne, w tym 

spotkania i szkolenia, które objęły aż 1040 osób przy początkowym założeniu 

200 os. 

Projekt z pewnością przyczynił do zwiększenia świadomości mieszkańców powiatu 

na temat możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnej życiowej sytuacji bez 

względu na płeć. Możliwe to było min. przez organizację zajęć grupowych 

dedykowanych określonej płci. Osobno prowadzono zajęcia dla kobiet i osobno dla 

mężczyzn. Dzięki uczestnicy odczuwali większy komfort pracy. Ponadto prowadzone 

indywidualne wsparcie psychologiczne oraz poradnictwo prawne przyczyniało się do 

poprawy sytuacji osób w kryzysie.  

Patrząc przez pryzmat działalności OIK można mówić o efektach zarówno 

społecznych, jak i gospodarczych. Osoby korzystające z pomocy i wsparcia ośrodka 

zaczęły radzić sobie w życiu. Dzięki kompleksowej pomocy związanej z 

wychodzeniem z przemocy domowej osoby, które przez wiele lat w niej 

funkcjonowały, zaczęły z „przemocowych” związków wychodzić. Poprawa sytuacji 

uczestników w ujęciu gospodarczym dotyczyła przede wszystkim uwolnienia się spod 

przemocy ekonomicznej partnera, powrotu do pracy i zarządzania własnymi 

finansami. Takie sytuacje najczęściej dotykały kobiet, które zajmowały się domem i 

rodziną przez długi okres swojego życia, pozostając biernymi zawodowo i bez 

własnych zasobów finansowych. 

Czasami trudno jest jednak mówić o poprawie sytuacji uczestników w tego typu 

projektach, gdyż uczestników zazwyczaj dotykają problemy długofalowe, np. toczące 



39 

się przez lata sprawy sądowe, czy zamieszkiwanie we wspólnym gospodarstwie 

domowym z powodu problemów finansowych, mimo konfliktów i przemocy.  

W ramach analizowanego przypadku pojawiła się historia mężczyzny, który od 2013 

r. zmaga się z przemocą stosowaną na nim przez współmałżonkę oraz dorosłe 

dzieci. Mężczyzna do dziś zamieszkuje w piwnicy swojego domu, ponieważ tylko tam 

wolno mu przebywać i co jakiś czas jest okradany przez swoją rodzinę. Skorzystał z 

pomocy OIK, doprowadził do rozwodu, ale nie zgadza się na opuszczenie domu i 

zamieszkanie w lepszych warunkach.  

W innym przypadku mowa była o niemożności zmuszenia dorosłego dziecka (19 lat) 

do leczenie od uzależnień, o którym opowiadała jego matka. Mimo wielokrotnych 

prób uczestniczka projektu, która była nękana przez mieszkającego z nią syna nie 

uzyskała wystarczającej pomocy.  

Projekt pokazał, że w grupie korzystającej z pomocy OIK dominowały kobiety, ale 

pokazał również, że mężczyźni nie są traktowani na takich samych zasadach jak 

kobiety przez inne służby zajmujące się problematyką przemocy w rodzinie, np. 

Policję czy OPS. W dodatku w małych społecznościach obowiązują w większym 

stopniu „znajomości” niż w dużych anonimowych miastach. W związku z tym wiele 

osób wie o sytuacjach problemowych, ale nie reaguje lub opowiada się za jedną ze 

stron konfliktu i udziela pomocy tylko kobietom, nawet jeśli to one są sprawcami. 

8. Czynniki sukcesu. Problemy, bariery, trudności we wdrożeniu zasad polityki 

horyzontalnej. Podejmowane środki zaradcze. 

Kluczowym czynnikiem sukcesu we wdrażaniu polityki równych szans kobiet i 

mężczyzn było wieloletnie doświadczenie Beneficjenta (OIK istnieje od 2012 r.) oraz 

wykwalifikowana kadra pracowników.  

Czynnikiem wpływającym na sukces projektu była możliwość zatrudnienia 

wystarczającej liczby specjalistów, która pozwalała na prowadzenie ośrodka 

całodobowo i zgodnie z potrzebami odbiorców. Całodobowość działania ośrodka 

miała tu niebagatelne znaczenie. Ten cel przyświecał przede wszystkim 

beneficjentowi, żeby stworzyć miejsce i możliwości udzielania pomocy 

każdemu o dowolnej porze.  

Zaskoczeniem w ramach tego projektu okazała się ilość zgłoszeń związanych z 

warsztatami profilaktycznymi. Beneficjent nie spodziewał się takiego zainteresowania 

i już po pół roku realizacji projektu osiągnął wskaźnik zakładany na 3 lata. Realizacja 

działań prewencyjnych możliwa była tylko dzięki posiadaniu przez OIK odpowiedniej 

ilości oraz odpowiednio przygotowanej kadry. Wcześniej nie było takich możliwości. 

Do sukcesów należy zaliczyć również stworzenie miejsca hostelowego i 

dostosowanie go do potrzeb ofiar przemocy, w szczególności kobiet z dziećmi. 

Czynnikiem sukcesu w projekcie było niewątpliwie otwarcie się mieszkańców 

powiatu, zwłaszcza mężczyzn na możliwość poproszenia o pomoc. Generalnie 
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kobiety łatwiej proszą o pomoc, mężczyźni częściej unoszą się honorem i tej pomocy 

nie szukają.  

Problemem, który zauważono w kontekście równych szans płci jest pewna 

specyficzna „mentalność miejsko-wiejska” stanowiąca rodzaj blokady na publiczne 

ujawnienie się ze swoimi problemami. Mieszkańcy wsi i mniejszych miast odczuwają 

lęk i wstyd przed pójściem do psychologa czy innego rodzaju specjalisty. Niechętnie 

korzystają z pomocy, chyba, że wydarzy się coś bardzo krytycznego, wtedy szukają 

pomocy. Są takie punkty na mapie powiatu, gdzie jest to szczególnie silnie 

zakorzenione i dotarcie tam z ofertą pomocy było wyjątkowo trudne. 

W trakcie realizacji projektu beneficjent napotkał na problemy związane z 

możliwością weryfikacji osób korzystających z usług ośrodka, pod kątem ich 

wykluczenia społecznego. Specyfiką działalności OIK jest fakt, iż nie każdy odbiorca 

wsparcia zgadza się na podanie danych osobowych, zwłaszcza w zakresie 

wymaganym przez wytyczne dot. sprawozdawczości, podpisując się jako „NN”. 

Dlatego też ilość odbiorców wparcia dotyczyła wyłącznie osób, które zgodziły się na 

podanie pełnych danych osobowych i wyraziły zgodę na ich przetwarzanie w ramach 

systemu monitoringu RPO. Co oznacza, że z projektu mogło skorzystać więcej osób 

niż wskazują na to dane w systemie SL2014. Z uwagi na ww. poruszone kwestie nie 

wiadomo, jaki odsetek NN to mężczyźni, a jaki kobiety.  

Problemem okazała się także współpraca ośrodka z instytucjami zaangażowanymi w 

prowadzenie procedury Niebieskiej Karty. Z tego powodu beneficjent podjął szerszą 

współpracę z KPP6 w Bochni oraz Szpitalem Powiatowym w Bochni mającą na celu 

wypracowanie mechanizmów pozwalających na właściwą realizacje nakazów ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Z informacji uzyskanych od uczestników 

projektu (25 os.) wynika, iż Policja nie reaguje na przemoc, której sprawcami były 

kobiety, działa stereotypowo w przekonaniu, że mężczyzna nie może być ofiarą, 

ponieważ jest silniejszy. Częściej w związku z tym zakłada się karty mężczyznom niż 

kobietom. 

W trakcie realizacji projektu OIK w Bochni wyznaczony został przez Sądy Apelacji 

Krakowskiej jako miejsca odbywania się spotkań rodzinnych rodziców z ich 

małoletnimi dziećmi. Ilość wyznaczanych przez sądy powszechne spotkań oraz ich 

częstotliwość, a co za tym idzie konieczność udostępniania przez OIK pomieszczeń, 

wymusiła na pracownikach OIK dostosowywanie terminów spotkań z klientami 

ośrodka, do zaistniałych warunków. Celem zapobiegnięcia w przyszłości paraliżu 

pracy OIK (brak wolnych gabinetów), ośrodek zwrócił się do Sądu Rejonowego w 

Bochni z wnioskiem o każdorazowe konsultowanie z OIK możliwości wyznaczania w 

siedzibie ośrodka spotkań rodzinnych. 

 

6 KPP – Komenda Powiatowa Policji. 
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Głównym problemem, z którym borykał się OIK była pandemia obejmująca cały 

obszar Polski. Problem ten wymusił zmianę sposobu pracy OIK, tj. zastąpienie 

spotkań i bezpośrednich kontaktów z klientami - pracą zdalną, to jest kontaktem 

telefonicznym i przy pomocy poczty elektronicznej, po to by nadal zapewnić pełen 

dostęp do wsparcia oferowanego w ośrodku dla każdej potrzebującej osoby. 

9. Propozycje innych działań/zmian w realizacji zasad polityk horyzontalnych 

Wydaję się, że w tym zakresie wskazana będzie edukacja prowadzona od 

najmłodszych lat, czyli pokazywanie dzieciom, że kobiety i mężczyźni są równi, że 

wszyscy mogą przeżywać złość i mogą nauczyć się radzić sobie z agresją.  

W odniesieniu do równości szans trzeba głośno mówić również o roli kobiet jako 

sprawców przemocy. Instytucje, takiej jak OIK prowadzą programy profilaktyczno-

edukacyjne dla sprawców przemocy, które w 100% zasilane są przez mężczyzn. Dla 

kobiet, sprawców przemocy takich grup się nie organizuje. Istnieje społeczna 

akceptacja dla kobiet i postrzeganie ich jako słabszej płci, która wymaga większego 

wsparcia. Niestety projekt ten pokazał, że w ponad 33% przypadków, to mężczyźni 

doświadczyli przemocy, a ich sprawcami były kobiety lub/i ich dzieci. 

Źródła danych: 

• Wniosek o dofinansowanie dla Projektu oraz wnioski o płatność 

• Umowa o dofinansowanie projektu 

• Wywiad telefoniczny z przedstawicielem Beneficjenta z dnia 16 marca 2021 r. 

• Wywiad telefoniczny z uczestniczką projektu z dnia 10 marca 2021 r. 

• Wywiad telefoniczny z uczestnikiem projektu z dnia 16 marca 2021 r. 

• Wywiad telefoniczny z uczestniczką projektu z dnia 12 marca 2021 r. 

• OIK Bochnia (https://www.oik-bochnia.pl/ dostęp: 26.04.2021 r.) 

 

Daj szansę! (RPMP.08.05.00-12-0079/17) 

1. Polityka horyzontalna: Równość płci 

2. Nazwa projektu, numer umowy: Daj szansę! (RPMP.08.05.00-12-0079/17) 

3. Beneficjent: GMINA MIEJSKA KRAKÓW 

4. Wartość projektu: 7 716 504,42 zł  

5. Krótka charakterystyka projektu 

Głównym celem projektu było podjęcie lub powrót do pracy rodziców dzieci do lat 3, 

w szczególności rodziców dzieci z niepełnosprawnościami lub zagrożonych 

niepełnosprawnością, poprzez zapewnienie opieki ich dzieciom w okresie realizacji 

projektu oraz trwałości w 6 żłobkach na terenie miasta Krakowa.  

https://www.oik-bochnia.pl/
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Celami szczegółowymi projektu było:  

• zapewnienie miejsc w żłobkach dzieciom osób powracających na rynek pracy 

lub poszukującym pracy,  

• zapewnienie miejsc dzieciom z niepełnosprawnościami poprzez dostosowanie 

istniejących miejsc do ich potrzeb..  

W ramach projektu zaplanowano realizację 2 głównych zadań tj.  

• stworzenia nowych miejsc w 2 żłobkach samorządowych 

• dostosowanie istniejących miejsc w 6 żłobkach samorządowych do potrzeb 

dzieci z niepełnosprawnościami 

Głównym rezultatem projektu było zwiększenie liczby osób, które powróciły na rynek 

pracy po przerwie związanej z urodzeniem, wychowaniem dziecka po opuszczeniu 

programu oraz osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują 

pracy po opuszczeniu programu. 

Żłobki realizujące Projekt „Daj Szansę” w Krakowie: 

1. Żłobek Samorządowy nr 18; 30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 30a 

2. Żłobek Samorządowy nr 19; 31-563 Kraków, ul. Świtezianki 7 

3. Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 20 „Pluszowy Miś”; 30-684 Kraków, 

ul. Okólna 6  

4. Żłobek Samorządowy nr 23; 30-316 Kraków, ul. Słomiana 7 

5. Żłobek Samorządowy nr 27; 31-843 Kraków, os. Kazimierzowskie 28 

6. Żłobek Samorządowy nr 30; 31-423 Kraków, ul. Majora 18 

6. Działania/rozwiązania zastosowane w projekcie służące realizacji zasad 

polityki horyzontalnej. Identyfikacja i charakterystyka/opis 

Realizacja studium przypadku pozwoliła wykazać pozytywny wpływ projektu „Daj 

szansę!” na zasadę równości szans kobiet i mężczyzn oraz dodatkowo na politykę 

równości szans i niedyskryminację ze względu na niepełnosprawność. 

Pozytywny wpływ na realizację polityki różności szans kobiet i mężczyzn 

opisano poniżej. 

1. Diagnoza sytuacji K/M 

Diagnoza sytuacji opisana w projekcie została przeprowadzona z uwzględnieniem 

sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy, zwłaszcza w kontekście pełnienia roli 

rodzica. Uczestnikami projektu były w 95% kobiety, co wynika z uwarunkowań 

społecznych, jak również z danych statystycznych. Grupa docelowa została 

określona na podstawie danych z krakowskich żłobków oraz danych statystycznych z 

GUS, ZUS i UMK.  
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Po urodzeniu dziecka to głównie matki przejmują opiekę nad dzieckiem, zwłaszcza 

kiedy jest chore lub niepełnosprawne (wynika to także z polskiej tradycji rodzinnej), 

najpierw po urlopie macierzyńskim, a potem wychowawczym (tylko ok. 2% mężczyzn 

korzysta z urlopu wychowawczego) i dlatego to głównie kobiety mają utrudniony 

dostęp do rynku pracy.  

2. Kryteria przyjęcia do projektu 

W analizowanym projekcie kryterium płci nie wpływało na kwalifikację do projektu. 

Wszyscy, którzy zgłosili się do projektu, skorzystali z oferowanego wsparcia. W 

projekcie zastosowano trzy rodzaje kryteriów opisanych poniżej w tabeli: 

1. Podstawowe  

2. Obowiązkowe – punktowane 

3. Dodatkowe - punktowane 

Tabela 9. Zestawienie kryteriów udziału w projekcie „Daj szansę” 

II. Kryteria podstawowe – niezbędne do udziału w projekcie „Daj szansę!” 

1. Zamieszkanie w Krakowie,  

2. Bycie rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku do lat 3,  

3. Bycie osobą bezrobotną lub bierną zawodowo i poszukującą pracy lub przebywającą na urlopie 

macierzyńskim/ wychowawczym/ tacierzyńskim/ rodzicielskim,  

4. Złożenie zaświadczenia lub oświadczenia o planowanym powrocie/ podjęciu pracy/ poszukiwaniu 

pracy. 

Pozycja Kryteria obowiązkowe Nominalna 

liczba pkt. 

1. 
Rodzic niepracujący wracający do pracy lub poszukujący pracy z KKR 3+ 

Dziecko niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności  
25 

2. 
Rodzic niepracujący wracający do pracy lub poszukujący pracy. 

Dziecko niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności 
15 

3. 

Rodzic niepracujący wracający do pracy lub poszukujący pracy. 

Dziecko w trakcie diagnozowania lub zagrożone niepełnosprawnością 

(zaświadczenie lekarskie) 

10 

4. 

Rodzic niepracujący wracający do pracy lub poszukujący pracy.  

Rodzic niepełnosprawny. 

Dziecko niepełnosprawne z orzeczeniem 

20 

5. Rodzic niepracujący wracający do pracy lub poszukujący pracy.  18 
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Rodzic niepełnosprawny. 

Dziecko w trakcie diagnozowania lub zagrożone niepełnosprawnością 

Kryteria dodatkowe wszystkie żłobki 

6. 
Dzieci z rodziny spełniającej kryteria podstawowe, w której znajduje się 

rodzeństwo z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością. 
10 

7. 

Dziecko niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością matek lub 

ojców samotnie je wychowujących (przez osobę samotną rozumie się: pannę, 

kawalera, wdowę, wdowca, przez osobę pozostającą w separacji rozumie się 

orzeczenie jej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną) 

2 

Kryteria do nowo utworzonych miejsc w Żłobkach Nr 19 i Nr 30 – Kryteria podstawowe oraz: 

8. Rodzic nie pracujący wracający do pracy lub poszukujący pracy z KKR 3+ 10 

9. 

Rodzic nie pracujący wracający do pracy lub poszukujący pracy.  

Rodzic niepełnosprawny.  

Dziecko zdrowe 

8 

 Kolejność zgłoszeń z listy rezerwowej żłobka**  

Źródło: Regulamin projektu 

Pierwszeństwo udziału w projekcie mieli rodzice (opiekunowie prawni) nie pracujący, 

których dziecko jest niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością oraz 

posiadający troje i więcej dzieci. Do projektu kwalifikowały się osoby z największą 

liczbą punktów. 

W przypadku dużej liczby zgłoszeń tak samo ocenionych przez Komisję 

Rekrutacyjną, o przyjęciu do projektu decydowała kolejność zgłoszeń (jeżeli osoba 

biorąca udział w rekrutacji znajdowała się na liście rezerwowej do przyjęcia dziecka 

do żłobka utworzonej przed realizacją projektu, brana była pod uwagę kolejność 

zgłoszeń na w/w listę). Osoby, które spełniły wszystkie kryteria rekrutacji, a nie 

zakwalifikowały się ze względu na brak miejsc, zostały wpisane na listę rezerwową 

projektu.  

3. Używanie języka wrażliwego na płeć 

Rekrutacja prowadzona była z uwzględnieniem języka wrażliwego na płeć i 

prowadzona, tak aby dotrzeć zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn i objąć 

wsparciem jedną i druga płeć. W regulaminie naboru do projektu stosowane były 

końcówki odnoszące się do płci np. „Uczestnika/czki Projektu” czy 

„kandydatów/ek”. Na ulotkach było wyraźnie zaznaczone, że projekt skierowany 

jest zarówno do kobiet, jak i mężczyzn.  

Rysunek 5. Ulotka informacyjna dla rodziców 
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Źródło: Ulotka informacyjna programu "Daj szansę" 

(https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/217361/karta dostęp: 26.04.2021 r.)  

W projekcie stosowano jednak częściej określenie „rodzic”, aby w ten sposób nie 

dyskryminować żadnej z płci. Ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach należy 

przez to rozumieć matkę, ojca lub opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd 

powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. 

Również w sprawozdawczości (WoP) beneficjent stosował zunifikowaną formę 

„rodzic”, np.  

• 1 rodzic nie powrócił do pracy w związku z zajściem w ciążę z kolejnym 

dzieckiem;  

• 1 rodzic nie podjął pracy, jest nadal zarejestrowany w urzędzie pracy i objęty 

programem aktywizacji zawodowej; 

• rodzic dziecka przystępując do projektu przebywał na urlopie tacierzyńskim 

(...). 

4. Dodatkowy, pozytywny wpływ na realizację zasady równości szans i 

niedyskryminacji7 

 

7 Element ten został zidentyfikowany jako dodatkowy wpływ analizowanego projektu. Ocena ta nie 
była bowiem głównym celem analizowanego studium przypadku. 

https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/217361/karta
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Projekt przyczynia się również do poprawy sytuacji osób z 

niepełnosprawnościami, ponieważ pierwszeństwo skorzystania z miejsca w 

żłobkach miały dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ruchowej, 

intelektualnej, wzrokowej i słuchowej. Poprawa ich sytuacji wiązała się z udziałem w 

zajęciach rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych, które oferowały żłobki. 

Dostosowano odpowiednio sale w żłobkach do potrzeb dzieci z dysfunkcjami oraz 

zakupiono niezbędne zabawki i sprzęt. W żłobkach została zatrudniona również 

dodatkowa kadra o specjalnościach rehabilitacji i fizjoterapii dzieci. Ćwiczenia 

były dedykowane konkretnym dysfunkcjom dzieci. Dzieci mogły wzmocnić terapię, 

którą miały wcześniej realizowaną poza żłobkami, np. w domach. Projekt obejmował 

także możliwość kontaktu rodziców z terapeutami, omówienie postępów 

rozwoju dziecka, uzyskanie wskazówek do dalszego wsparcia dziecka. 

Wczesna rehabilitacja zapobiega problemom zdrowotnym w dalszym, dorosłym 

życiu, dlatego wskazane jest, aby rozpocząć ją jak najwcześniej. W projekcie wzięło 

udział również 4 rodziców z niepełnosprawnościami. 

Rysunek 6. Sala zabaw i rehabilitacji w Żłobku nr 27 w Krakowie 

 

Źródło: Żłobek Samorządowy Nr 27  

(http://www.zlobek27.pl/zlobek27_grupa_Daj%20szanse.html dostęp: 26.04.2021 r.) 

Zakupione sprzęty, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz inne wyposażenie umożliwiło 

korzystanie z nich zarówno przez dziewczynki, jak i chłopców (były uniwersalne pod 

względem płci).  

5. Dodatkowe wsparcie rodziców 

Projekt nie ograniczył się tylko do zapewnienia opieki nad małym dzieckiem czy zajęć 

rehabilitacyjnych.  

Osoby pracujące w żłobkach reagowały również na bieżące potrzeby rodziców. 

Rodzice zgłaszali się do żłobków z różnymi problemami i w różnych sytuacjach. 

Organizowano w związku z tym spotkania indywidualne z psychologiem oraz 

przeprowadzano rozmowy na tematy interesujące rodziców. Brali w nich udział 

http://www.zlobek27.pl/zlobek27_grupa_Daj%20szanse.html
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zazwyczaj oboje rodzice, pomijając sytuację, w których rodzic był samotny. 

Pojawiała się konieczność aktywizacji kobiet i mężczyzn w zakresie opieki nad 

dzieckiem. Rodzicami często były osoby młode, które kupiły mieszkanie w Krakowie i 

nie posiadały bliskiej rodziny w pobliżu, nie posiadali wiedzy, kogo się poradzić. 

Potrzebowali przyjaciół, którzy potrafią im wszystko wytłumaczyć i taką rolę pełnili 

pracownicy żłobków.  

Z uzyskanych informacji wynika, że rodzice wstydzili się swojej sytuacji i obwiniali się 

za problemy zdrowotne dzieci, najczęściej były to kobiety. Dlatego żłobki prowadziły 

często wsparcie samych rodziców w postaci motywowania ich, podnoszenia ich 

poczucia wartości, tłumacząc, że „choroba dziecka czy brak pracy nie stanowi 

tragedii”. Pracownicy żłobków spotykali się też z problemami rodzin, które odbijały się 

na dzieciach, np. odrzucona po porodzie przez partnera matka z dzieckiem, samotny 

ojciec, któremu żona zmarła na nowotwór. Były też kobiety, które nie radziły sobie z 

dziećmi, np. w depresji poporodowej.  

Żłobki nie zajmowały się tylko kobietami w roli matki, ale angażowały w opiekę i 

wychowanie dzieci także ojców. 

Z badania wynika również, że mężczyźni są bardziej otwarci w kontaktach, chwalą 

się tym, że dziecko dostało się do żłobka. Coraz więcej jest takich ojców, którzy 

kontaktują się ze żłobkiem, załatwiają wszystkie sprawy formalne, dzwonią pytają się 

o miejsce dla dziecka. Dowiadują się o takich możliwościach od kolegów. Dotychczas 

było to zadanie zazwyczaj matek.  

7. Osiągnięte efekty projektu w kontekście realizacji zasad polityki 

horyzontalnej 

Głównym rezultatem projektu była poprawa sytuacji społeczno-zawodowej 

rodziców dzieci, które zostały objęte opieką żłobkową i wsparciem 

rehabilitacyjnym. Projekt objął wsparciem 207 os. opiekujących się dziećmi. 

Powstało w nim 7 miejsc opieki dla małych dzieci.8. 

Przez to, że dzieci do 3 r.ż. miały zapewnioną opiekę i rehabilitację w 6 placówkach 

żłobkowych należących do miasta Krakowa, rodzice tych dzieci: 

• mogli poszukiwać aktywnie pracy, 

• zyskali możliwość realizowania się na polu zawodowym, 

• wrócili do pracy po urlopie macierzyńskim/ tacierzyńskim lub wychowawczym, 

• założyli własną działalność gospodarczą, 

• mogli rozwijać swoją karierę, 

• mogli podjąć dodatkowe kształcenie. 

 

8 Na podstawie bazy wskaźników projektu. 
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Przez pobyt dzienny dzieci w żłobkach projekt ułatwił również godzenie życia 

zawodowego i rodzinnego. Dzięki temu, że terapia dzieci odbywała się w ciągu 

dnia, kiedy dziecko miało dużo energii i nie było zmęczone, rodzice nie musieli już 

poświęcać tyle czasu na ćwiczenia w domu, po pracy, przez co cała rodzina 

miała więcej czasu na inne aktywności czy chociażby odpoczynek.  

Poprzez skierowanie projektu zarówno do niepracujących kobiet, jak i mężczyzn, 

projekt przyczynił się do zwalczania stereotypów związanych z płcią na rynku 

pracy. Widać to było na przykładzie analizy kilku rodzin, w którym to kobieta była 

osobą utrzymującą rodzinę, a mężczyzna był niepracujący. Osoby pracujące w 

żłobkach poprzez swoje działania, spotkania i rozmowy z rodzicami 

propagowały równość podziału obowiązków opiekuńczych pomiędzy kobietami 

a mężczyznami. Poprzez zaangażowanie mężczyzn do projektu, ale również 

przyjęte zasady w rodzinie, to ojcowie najczęściej zajmowali się transportem dzieci 

do i ze żłobka. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni angażowali się w życie dziecka i 

żłobka. Rodzice często dzielili się opieką, zwłaszcza, jeśli w rodzinie było więcej 

dzieci. 

Analizowany projekt odpowiedział także na trudną sytuację samotnych rodziców, 

zarówno kobiet, jak i mężczyzn, którzy w wyniku braku możliwości opieki nad 

dzieckiem nie byli w stanie powrócić na rynek pracy. 

Promocja projektu przyczyniła się przede wszystkim do podniesienia świadomości 

mężczyzn w zakresie możliwości ich zmiany sytuacji zawodowej, poprzez 

zapewnienie opieki dzieciom w żłobkach na czas pracy. 

„Mężczyźni byli zdziwieni, że mogli brać udział w projekcie”. Mimo, iż niewielu 

mężczyzn skorzystało ostatecznie z projektu, informacja o takiej możliwości rozeszła 

się w przestrzeni publicznej - że dzięki takim formom wsparcia jak oferowane w 

projekcie „Daj szansę!” również mężczyźni mogą zmienić swoją sytuację 

zawodową. Efektem takiego projektu jest niewątpliwie walka ze stereotypowym 

pojmowaniem roli ojca i matki, miejsca obojga rodziców w kontekście wychowywania 

dziecka i tego kto powinien rezygnować z pracy zawodowej w tym celu.  

Istotnym efektem projektu było również uzyskanie poczucia bezpieczeństwa u 

rodziców, ponieważ ich dziecko było zaopiekowane w żłobku i dodatkowo miało 

zorganizowane zajęcia usprawniające pod okiem wykwalifikowanych specjalistów. 

Projekt w opinii badanych9 w bardzo dużym stopniu zmienił życie zarówno 

kobiet, jak i mężczyzn biorących w nim udział (zmiana o 90% i jest to zmiana 

trwała), a także ich dzieci. Z danych wynika, że niewiele osób pozostało bez 

pracy (wg wskaźnika - 62 os.), co więcej większość rodziców wróciła do pracy 

 

9 Z opinii respondentów wywiadów oraz respondentów badania CATI. 
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(wg wskaźnika - 128 os.). Dotyczy to przede wszystkim kobiet, co wynika ze 

struktury uczestników projektu. 

Dodatkowym efektem była znacząca poprawa zdrowotna dzieci z 

niepełnosprawnościami, m.in. dzięki dostosowaniu 6 obiektów do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami oraz zatrudnieniu wykwalifikowanej kadry terapeutów. 

Odnotowano przede wszystkim poprawę sprawności ruchowej. 

8. Czynniki sukcesu. Problemy, bariery, trudności we wdrożeniu zasad polityki 

horyzontalnej. Podejmowane środki zaradcze. 

Kluczowym czynnikiem sukcesu była dobrze przeprowadzona diagnoza 

sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz doświadczenie praktyczne 

beneficjenta i realizatorów (żłobków), które odpowiedziało na realne potrzeby 

odbiorców – rodziców nie mogących podjąć pracy z uwagi na brak opieki nad małym 

dzieckiem. 

Za czynnik sukcesu należy uznać bezpośredni kontakt osobisty pracowników 

żłobków, w tym psychologów z rodzicami. Wsparcie w postaci rozmowy, również 

psychologiczne, było wielu rodzicom bardzo potrzebne i odegrało dużą rolę w ich 

życiu. Ponadto rekrutacja prowadzona w formie telefonicznej na podstawie listy 

rodziców oczekujących na przyjęcie dziecka do żłobka okazała się najskuteczniejsza. 

W trakcie rozmów telefonicznych wyjaśniano, że projekt skierowany jest do 

wszystkich rodziców, w szczególności pozostających bez pracy, bez względu na 

płeć.  

W realizacji projektu nie wystąpiły bezpośrednie trudności we wdrożeniu zasady 

równości płci. 

W związku z zamknięciem Żłobka nr 18 w Krakowie z powodu pandemii COVID 

wystąpiły problemy z możliwością osiągnięcia wartości wskaźników w związku z 

trudną sytuacją na rynku pracy. Środkami zaradczymi jakie podjęto po powrocie 

dzieci do placówki były rozmowy z rodzicami w celu zbadania ich obecnej i przyszłej 

sytuacji na rynku pracy. 

Część rodziców rezygnowała z uczestnictwa w projekcie z powodu pandemii, w 

związku z tym monitorowano listy oczekujących i informowano nowo zgłaszających 

się do żłobka o zasadach i możliwości uczestnictwa w projekcie (służyło temu np. 

przekazywanie ulotek).  

W trakcie realizacji projektu w 2020 r., z powodu pandemii COVID -19 utrudniony był 

kontakt z uczestnikami projektu. Sytuacja epidemiologiczna miała wpływ na 

realizację projektu i osiągnięcie wskaźników. Z powodu pandemii kilka osób straciło 

pracę lub nie mogło jej znaleźć. Sytuacja na rynku pracy się zmieniła i trudno było 

przewidzieć jej rozwój i znaleźć środki zaradcze. Z powodu pandemii wiele osób nie 

zdecydowało się na zapisanie swojego dziecka do żłobka. Utrudnione było 

pozyskiwanie zaświadczeń o sytuacji zawodowej uczestników na zakończenie 
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projektu spowodowane w większości pracą zdalną w czasie epidemii, utrudnioną 

komunikacją uczestników z pracodawcami, długim czasem oczekiwania na 

przesłanie zaświadczeń. Środkiem zaradczym zastosowanym w tej sytuacji był 

wzmożony kontakt mailowy i telefoniczny z rodzicami. 

9. Propozycje innych działań/zmian w realizacji zasad polityk horyzontalnych 

Plakaty informujące o projekcie powinny być w przyszłości umieszczane w 

poradniach dziecięcych, tam, gdzie uczęszczają rodzice. Ważne, żeby 

współpracować przy takich projektach z lekarzami w poradniach, którzy specjalizują 

się w rehabilitacji dzieci. Z pewnością warto planować takie działania w kolejnych 

projektach. 

W przyszłości istotna wydaje się zmiana uchwały Rady Miasta Krakowa o karcie 

rodziny 3+. Zapisy tej uchwały nie wspierają bowiem aktywizacji zawodowej 

rodziców, co nie do końca pozwala realizować założenia polityki równości płci w 

aspekcie godzenia życia zawodowego z prywatnym. Zgodnie z aktualną treścią 

Uchwały, rodziny 3+ mają pierwszeństwo w umieszczeniu dziecka w żłobku, ale 

rodzice tacy nie muszą podejmować pracy, a co więcej nie ponoszą opłat za żłobek. 

Na miejsca w żłobkach natomiast oczekuje wielu rodziców, niektórzy nawet 2 lata, 

którzy chętnie podjęliby zatrudnienie, ale nie mogą tego zrobić z uwagi na 

sprawowaną opiekę nad dzieckiem. Należałoby zmienić kryteria w uchwale Rady 

Miasta, aby nie dyskryminować aktywnych rodziców i umożliwić im podjęcie pracy.  

Źródła danych: 

• Wniosek o dofinansowanie dla Projektu oraz wnioski o płatność 

• KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO NR 18 w 

KRAKOWIE 

• REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU „Daj szansę” RPMP.08.05.00-

IP.02-12-022/17 

• Wywiad telefoniczny z przedstawicielem Beneficjenta z dnia 9 marca 2021 r. 

• Wywiad telefoniczny z przedstawicielem podwykonawcy z dnia10 marca 2021 r. 

• Wywiad telefoniczny z rodzicem płci żeńskiej z dnia 9 marca 2021 r. 

• Wywiad telefoniczny z rodzicem płci męskiej z dnia 9 marca 2021 r. 

• BIP Kraków. Projekt „Daj szansę!” (https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=96453 

dostęp: 26.04.2021 r.)  

  

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=96453
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Projekt zwiększenia zgłaszalności kobiet w wieku 50-69 lat do 

populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi 

prowadzonego metodą mammografii przesiewowej na terenach 

wiejskich i małomiasteczkowych województwa małopolskiego 

(RPMP.08.06.02-12-0230/16) 

1. Polityka horyzontalna: Równość płci 

2. Nazwa projektu, numer umowy: „Projekt zwiększenia zgłaszalności kobiet w 

wieku 50-69 lat do populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi 

prowadzonego metodą mammografii przesiewowej na terenach wiejskich i 

małomiasteczkowych województwa małopolskiego” (RPMP.08.06.02-12-

0230/16) 

3. Beneficent: GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. 

4. Wartość projektu: 2 852 310,51 zł  

5. Krótka charakterystyka projektu: 

Realizacja projektu miała za zadanie rozwiązanie w określonym stopniu problemu 

dotyczącego niskiej zgłaszalności kobiet w wieku 50-69 lat z województwa 

małopolskiego na profilaktyczne badania mammograficzne (województwo 

małopolskie było najsłabiej przebadanym ze wszystkich województw w Polsce). 

Przyczynami tego były m.in.: duże rozproszenie populacji (ponad połowa kobiet 

kwalifikujących się do udziału w programie mieszka na wsi), która często nie ma 

możliwości skorzystania z pobliskiego stacjonarnego mammografu oraz brak 

elementarnej wiedzy dotyczącej profilaktyki raka piersi.  

W związku z powyższym w ramach Projektu przewidziano do realizacji: 

• Identyfikację, we współpracy z poszczególnymi gminami, wszystkich kobiet na 

danym obszarze objętych programem profilaktyki raka piersi w 

zindywidualizowanej bazie danych celem dokładnego pomiaru danych 

statystycznych, 

• Przygotowanie w porozumieniu z NFZ harmonogramu pobytów mammobusów 

w poszczególnych gminach, 

• Zwiększenie bezpośredniej dostępności do badań mammograficznych 

poprzez przyjazd mammobusu z cyfrowym aparatem do każdej wytypowanej 

gminy, co najmniej 2 razy po 5 dni w roku, 

• Przygotowanie zaproszeń, plakatów i ulotek zachęcających do wzięcia udziału 

w programie, 

• Wysyłanie zaproszeń do jak największej liczby kobiet w danej gminie co 

najmniej 2 razy w roku, 

• Rozdysponowanie plakatów oraz ulotek informacyjnych m.in do sołectw, w 

aptekach oraz placówkach religijnych, 
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• Aktywizowanie lokalnych POZ poprzez dystrybucję podręcznego przewodnika 

dla lekarzy dotyczącego problematyki raka piersi oraz zaangażowanie 

pielęgniarek środowiskowych do bezpośredniego kontaktu z kobietami 

zakwalifikowanymi do udziału w programie, 

• Zorganizowanie pracy Call Center w celu zwiększenia zgłaszalności oraz 

rejestracji uczestniczek programu, 

• Nawiązanie współpracy z dużymi zakładami pracy i organizację badań 

mammograficznych podczas badań okresowych, 

• Przygotowywanie co roku analizy podsumowującej prace. 

Projekt skierowano do 15 tys. osób. 

W realizację projektu zaangażowanych zostało dwóch partnerów: 

• Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żegocinie – odpowiedzialny za 

zatrudnianie pielęgniarek środowiskowych prowadzących rekrutację kobiet do 

udziału w badaniach oraz 

• Stowarzyszenie "Moja Mammografia" z Gdańska odpowiedzialne było za 

logistykę, umawianie terminów badań, prowadzenie Call Center. 

6. Działania/rozwiązania zastosowane w projekcie służące realizacji zasad 

polityki horyzontalnej. Identyfikacja i charakterystyka/opis. 

Równość szans w projekcie odnosi się przede wszystkim do zwiększenia liczby 

aktywnych zawodowo kobiet dzięki włączeniu ich do programu profilaktyki raka piersi 

(stąd objęcie wsparciem kobiet w wieku aktywności zawodowej). Rak piersi jest 

nowotworem dotykającym w przeważającej większości kobiety, jest on także 

najczęstszym nowotworem występującym wśród kobiet. Według danych wskazanych 

przez beneficjenta rak piersi u mężczyzn stanowi około 1% wszystkich nowotworów 

złośliwych piersi czyli dużo rzadziej, niż w przypadku kobiet, u których ten odsetek 

wynosi 24%. W populacji kobiet obserwuje się od wielu lat wzrost zachorowań na 

raka piersi, natomiast wśród mężczyzn od około 40 lat liczba nowych zachorowań 

utrzymuje się na stałym poziomie. Rokowanie u mężczyzn chorych na raka piersi jest 

podobne, jak u kobiet.  

Wdrożenie skutecznej profilaktyki (badań mammograficznych) umożliwia zwiększenie 

aktywności zawodowej kobiet. Leczenie wcześnie wykrytego raka piersi jest mniej 

inwazyjne, co przekłada się na. większą aktywność zawodową kobiet (Cel 

podziałania 8.6.2 to: Zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności 

zawodowej w programach zdrowotnych). 

Kryteria doboru uczestniczek do projektu uwzględniały tą płeć, która znajduje się w 

gorszej sytuacji pod względem zachorowań na raka piersi, czyli kobiety w wieku 50-

69 lat.  

Zgodnie z wytycznymi w obszarze zdrowia (i Regulaminem konkursu), działania 

realizowane w ramach projektów miały służyć zwiększeniu zgłaszalności do udziału 
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w świadczeniach zdrowotnych realizowanych w ramach (w przypadku tego 

konkretnego projektu) Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi.  

Grupę docelową stanowiły osoby w wieku aktywności zawodowej, spełniające 

warunki uczestnictwa we właściwym krajowym programie zdrowotnym dotyczącym 

realizacji badań przesiewowych. Stąd, możliwość udziału w Populacyjnym programie 

wczesnego wykrywania raka piersi w projekcie miały (zgodnie z zapisami programu) 

wyłącznie: 

• kobiety w wieku od 50 do 69 lat – badanie raz na 2 lata, 

• kobiety w wieku od 50 do 69 lat, u których wystąpił rak piersi wśród członków 

rodziny (matki, siostry lub córki) – badanie raz na rok, 

• kobiety w wieku od 50 do 69 lat, u których występują mutacje w obrębie 

genów BRCA1 lub BRCA2 – badanie raz na rok.  

Z grupy docelowej program wyłączył kobiety, u których wcześniej zdiagnozowano w 

piersi zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym. 

Ważnym aspektem realizacji zasady równych szans były kryteria zastosowane w 

projekcie dotyczące miejsca zamieszkania odbiorczyń projektu. Koncentracja, 

zgodnie z brzmieniem wytycznych w obszarze zdrowia i Regulaminem konkursu, 

obejmowała:  

• osoby zamieszkałe w miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców, w tym w 

szczególności na obszarach wiejskich (minimum 20% uczestniczek projektu), 

• powiaty lub gminy o szczególnie niskim poziomie zgłaszalności na badania 

mammograficzne, tj. o poziomie zgłaszalności poniżej 30% (minimum 20% 

uczestniczek projektu. 

Istotne z punktu widzenia zapewnienia równych szans było również pierwszeństwo w 

skorzystaniu kobiet, które nigdy wcześniej nie poddały się profilaktycznym badaniom 

piersi za pomocą mammografu. Koncentracja, zgodnie z brzmieniem wytycznych w 

obszarze zdrowia i Regulaminem konkursu, obejmowała bowiem kobiety, które na 

podstawie SIMP nigdy nie wykonywały badań profilaktycznych w kierunku wykrycia 

raka piersi, a które kwalifikują się do udziału w programie (minimum 20% 

uczestniczek projektu).  

Zaplanowane w projekcie metody dotarcia do grupy docelowej gwarantowały 

realizację zasady równych szans. Rekrutacja prowadzona była na wiele sposobów i 

różnymi kanałami, aby dotrzeć do jak najbardziej oddalonych miejsc w woj. 

małopolskim. Dobrą praktyką okazało się skierowanie do 15 tys. kobiet zaproszeń 

dostarczanych pocztą bezpośrednio do ich domów. 

Dzięki współpracy z Gminnym Ośrodkiem POZ w Żegocinie rekrutacja prowadzona 

była przez pielęgniarki środowiskowe, które docierały osobiście do kobiet w ich 

miejscu zamieszkania zwłaszcza do tych, które nie odpowiedziały na zaproszenia i 
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nie badały się wcześniej. Celem ich pracy była bezpośrednia edukacja w formie 

rozmowy o potrzebie wykonania badania mammograficznego i odpowiedź na 

ewentualne pytania. Pielęgniarki zostawiały ulotki i zaproszenie na badanie ze 

wskazaniem dnia postoju mammobusu w danej miejscowości. 

Dodatkowo w projekcie zostało uruchomione Call Center, które odpowiadało za 

kontakt z kobietami i wysyłało im na telefon najpierw zaproszenie, a po rejestracji 

przypomnienie o terminie badania.  

Beneficjent w ramach projektu przewidział również darmowy dowóz dla osób z 

niepełnosprawnościami na badania, przez co zapewnił pełen dostęp również dla 

kobiet z dysfunkcjami fizycznymi lub z niepełnosprawnością intelektualną. Żeby 

zwiększyć dostęp do badań beneficjent przewidział w projekcie zwrot kosztów 

dojazdu na badania, w szczególności kobietom, które mają ograniczone środki 

finansowe na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z transportem. 

Ciekawym rozwiązaniem, aby zachęcić kobiety do badań mammograficznych były 

seminaria organizowane lokalnie na poziomie gmin. Spotkały się one z dużym 

zainteresowaniem. Seminaria dla kobiet organizowane były w pomieszczeniach 

gminnych, a tematyka seminariów dotyczyła, min.: 

• etiologii raka piersi,  

• skali zachorowań na świecie i w Polsce, 

• profilaktyki pierwotnej, czyli zdrowego stylu życia, przyzwyczajeń 

żywieniowych oraz aktywności fizycznej, 

• profilaktyki wtórnej tj. kwestii samobadania oraz badania mammograficznego, 

• lęku egzystencjonalnego oraz obaw przed badaniem. 

Na zakończenie podawano uczestniczkom dane z innych krajów i zachęcano do 

uczestnictwa w badaniach mammograficznych odnosząc się do dobrostanu jednostki 

oraz jej najbliższego otoczenia.  

W seminariach często brali udział mężczyźni, towarzysząc swoi żonom czy 

partnerkom. Co raz więcej mężczyzn wspiera kobiety w profilaktyce zdrowotnej i 

interesuje się zagadnieniami zdrowia. 

Seminaria te nie tylko były przyjętą metodą rekrutacji, ale również przyczyniały się do 

wyrównywania szans kobiet w dostępie do wiedzy, zwłaszcza tych mniej zamożnych 

lub mniej wykształconych. 

Najważniejszym rozwiązaniem zastosowanym w projekcie wpływającym na 

wyrównanie szans kobiet było wykorzystanie mobilnego mammobusa, w którym 

wykonywane były badania. Warto zaznaczyć, że mammobusy (mobilne pracownie 

mammograficzne) były kontraktowane przez MOW NFZ, liczba badań 

przesiewowych nie była limitowana – MOW NFZ finansował wszystkie badania 
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przesiewowe wykonane w ramach programu. W ramach projektu po woj. 

małopolskim przemieszczały się dwa mammobusy10. Ich oznakowanie bardzo 

pomagało kobietom w ich rozpoznaniu. Mammobusy stawały w różnych miejscach, 

np. na parkingach przy centrach handlowych, po to, by więcej kobiet mogło 

skorzystać z badań.  

Obowiązywały zapisy ale harmonogram terminów badań był dostosowany do potrzeb 

kobiet, tzn. badanie można było zrealizować o każdej porze, z wyjątkiem godzin 

nocnych. Tak więc skorzystać z mammobusa mogły zarówno kobiety pracujące, jak i 

pozostające na emeryturze lub rencie. 

Istotne z punktu widzenia równości szans było także przygotowanie i wyposażenie 

mammobusów. Oprócz kluczowego sprzętu do wykonywania badań, mammobus 

zapewniał klimatyzację, minimum dwie przebieralnie, pomieszczenie - poczekalnię 

do rejestracji dla 6 kobiet oraz urządzenie do transportu osób z 

niepełnosprawnościami. Uczestniczki projektu zgłaszające się na badanie nie 

odczuwały dzięki temu dyskomfortu i wysoko oceniały jakość przeprowadzanych 

badań. 

Dodatkowa realizacja polityki równych szans i niedyskryminacji w projekcie 

Realizacja projektu miała również pozytywny wypływ na zwiększanie szans kobiet z 

niepełnosprawnościami, bowiem umożliwiła realizację badań mammograficznych 

m.in. mieszkankom Domów Pomocy Społecznej, do których jeździł mammobus. 

Ponadto sam mammobus dostosowany był do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami, m.in. poprzez urządzenie do transportu osób z 

niepełnosprawnościami oraz mobilność mammografu. Do tego w przypadku kobiet 

niedowidzących ankiety i formularze były wypełniane przy pomocy pracownika 

administracyjnego, który również poruszał się mammobusem. 

7. Osiągnięte efekty projektu w kontekście realizacji zasad polityki 

horyzontalnej 

Kluczowym efektem projektu było objęcie badaniami mammograficznymi 14898 

kobiet, z czego 5650 z trenerów wiejskich.  

Efektem projektu była: 

• poprawa populacyjnych wskaźników umieralności oraz jakości życia związanej 

z nowotworem raka piersi w województwie małopolskim;  

• poprawa poziomu zgłaszalności na badania mammograficzne w woj. 

małopolskim (wzrost wskaźnika zgłaszalności z poziomu ok 31,7% do 

poziomu ok. 42,5% w analizowanym okresie) dzięki zwiększeniu 

 

10 Warto zaznaczyć bowiem, że ogólnie w regionie, zakontraktowanych przez MOW NFZ, 
mammobusów było więcej. 
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bezpośredniej dostępności do świadczeń zdrowotnych skoordynowanej z 

wysyłką zaproszeń i pracą Call Center; 

• objęcie badaniami mammograficznymi 536 kobiet z niepełnosprawnościami; 

• zgłoszenie się o 26 punktów procentowych więcej kobiet niż zakładano z 

grupy SIMP, czyli takich, które nigdy nie wykonywały mammografii (wartość 

docelowa została przyjęta na poziomie 60% a zgłosiło się 86,89%). 

Projekt przyczynił się niewątpliwie do podniesienie świadomości prozdrowotnej w 

badanych grupach wiekowych poprzez prowadzenie skoordynowanych z realizacją 

świadczeń zdrowotnych, cyklicznych seminariów dotyczących szeroko pojętej 

pierwotnej profilaktyki nowotworowej. Dotyczyło to zarówno kobiet, jak i mężczyzn, 

gdyż w seminariach organizowanych przez beneficjenta i partnera brali udział 

również mężczyźni (mimo, że nie byli oni wliczani, jako grupa niekwalifikująca się do 

objęcia wsparciem w Populacyjnym programie wczesnego wykrywania raka piersi, do 

wskaźników kluczowych realizowanych w ramach projektu. Rozwiązanie to jednak 

jest oczywiste, ponieważ grupę docelową projektu stanowią kobiety – wliczanie 

mężczyzn do wskaźników kluczowych byłoby nieuzasadnione).  

8. Czynniki sukcesu. Problemy, bariery, trudności we wdrożeniu zasad polityki 

horyzontalnej. Podejmowane środki zaradcze. 

Kluczowym czynnikiem sukcesu było zaprojektowanie i dotarcie z informacją o 

możliwości badań mammograficznych do szerokiego grona odbiorczyń na terenie 

woj. małopolskiego.  

Na przykładzie analizowanego projektu widać, że najskuteczniejszą formą 

rekrutacji kobiet na tego typu badania okazały się zaproszenia wysyłane do 

domów i kontakt telefoniczny, wzmocniony dodatkowo przez organizowane 

lokalnie seminaria. Taka kombinacja sprawdzała się w szczególności na 

terenach bardzo rozproszonych. 

Nie udało się osiągnąć wskaźnika 67% uczestniczek z terenów wiejskich, a wynikało 

to z kilku czynników: 

1. Kobiety na terenach wiejskich nadal są nieświadome konieczności udziału w 

badaniach profilaktycznych i często krępują się; 

2. Kobiety zdrowe nie odczuwają potrzeby wykonywania w ich opinii 

nadmiernych badań; 

3. Zatrudnienie pielęgniarek na etapie rekrutacji okazało się bardzo nieskuteczne 

i jednocześnie obciążało znacząco budżet projektu. Pielęgniarki nie spełniły 

swojej roli, w dodatku problemem było znalezienie osób zainteresowanych 

zaangażowaniem się dodatkowo w taki projekt; 

4. W tym samym czasie na terenie woj. małopolskiego badania prowadziły 3 

konkurencyjne firmy: Lux Med, Mammo-Med. i Maszachaba, realizując 26 tys. 

badań, co mogło wpłynąć na osiągnięcie wskaźnika przez beneficjenta; 
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5. Mammobus w rzeczywistości na pojawiał się w każdym miejscu. Związane to 

było z nieopłacalnością finansową badań. Beneficjent tłumaczył to faktem, iż 

nie opłacało się wysyłać mammobusa w miejsce, w którym z badania 

skorzystałoby mniej niż 10 kobiet. Warunki jakie oferuje NFZ (to NFZ 

finansował badania) nie pokrywają podstawowych kosztów, jeśli liczba badań 

jest mniejsza niż 10. Dlatego nie wszystkie kobiety, które mogłyby skorzystać 

z badań, otrzymały taką możliwość. 

Można zakładać, że to właśnie podejście beneficjenta odnoszące się do zasad 

finansowania badań przez NFZ spowodowało, że cel projektu, którym było dotarcie 

do kobiet właśnie z terenów wiejskich, nie został osiągnięty na zakładanym poziomie. 

Z informacji uzyskanych od beneficjenta wynika także, iż na realizację projektu w 

kontekście równych szans miał wpływ również obowiązek zbierania szczegółowych 

danych o badanych kobietach i zamieszczanie ich w systemie SL2014. Poza tym 

beneficjent zbierał dane do ankiety wymaganej przez NFZ. Zbieranie danych o 

statusie na rynku pracy czy wykształceniu znacząco wydłużało czas badania, przez 

co realizowanych było mniej badań niż zakładano. Zdarzało się, że pomimo 

wykonania badania - podczas uzupełniania ankiet i deklaracji uczestnictwa w 

projekcie część kobiet nie podawała danych kontaktowych (e-mail lub numerów 

telefonu oraz miejsca zatrudnienia). Brakujące dane uczestników były uzupełnianie 

za pomocą Call Center. Niemniej jednak część uczestniczek nie została 

zakwalifikowano do projektu, ponieważ odmówiła podania szczegółowych danych. 

Należy jednak podkreślić, że mimo, iż beneficjent wskazywał te kwestie jako 

utrudnienie, to jest to jeden z obowiązków, jakie nakładała na niego umowa o 

dofinansowanie i powinien już na etapie jej podpisywania posiadać wiedzę w tym 

zakresie. 

Beneficjent napotykał jeszcze na inne trudności w trakcie realizacji projektu, m.in. 

związane z zatrudnieniem pielęgniarek czy osób prowadzących seminaria. Stawki 

przyjęte w projekcie zniechęcały potencjalnych wykonawców, przez co nie udawało 

się przez dłuższy czas podpisać umów z potencjalnymi wykonawcami tych działań. 

W efekcie zrealizowano mniej seminariów, niż było to zakładane i potrzebne. 

Konieczne było także przesunięcie realizacji przedmiotowego projektu o 3 miesiące, 

ze względu na konieczność dokonywania niezbędnych ustaleń z Instytucją 

Pośredniczącą, co spowodowało faktycznie niemożliwość rozpoczęcia realizacji 

projektu w terminach wynikających z pierwotnego harmonogramu. Przedłużająca się 

procedura płatności z Narodowego Funduszu Zdrowia uniemożliwiła z kolei 

wprowadzenie do projektu wkładu własnego, który został wykonany w postaci 

zrealizowanych badań mammograficznych, za które Beneficjent poniósł koszt. Nie 

były to czynniki bezpośrednio wpływające na zasadę równości płci, ale utrudniały 

zapewnienie oferowanych badań mieszkankom woj. małopolskiego. 

9. Propozycje innych działań/zmian w realizacji zasad polityk horyzontalnych 
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W ocenie samego beneficjenta, w przyszłości, w podobnych projektach warto 

planować więcej seminariów lokalnych (realizacja projektu pokazała, że jest na nie 

zapotrzebowanie) i połączyć je z wizytą mammobusa, co będzie bardziej opłacalne 

zarówno dla wykonawcy badań, ich realizatorów, jak również NFZ. 

Źródła danych: 

• Wniosek o dofinansowanie dla Projektu oraz wnioski o płatność 

• Umowa o dofinansowanie projektu 

• Wywiad telefoniczny z przedstawicielem Beneficjenta z dnia 17 marca 2021 r. 

• Wywiad telefoniczny przedstawicielem Podwykonawcy z dnia 10 marca 2021 r. 

• Wywiad telefoniczny z uczestniczką projektu z dnia 11 marca 2021 r. 

• Wywiad telefoniczny z uczestniczką projektu z dnia 15 marca 2021 r. 
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3. Polityka horyzontalna: Zrównoważony rozwój 

"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów 

zabudowy na terenie Nowej Huty (RPMP.11.01.01-12-0552/17) 

1. Polityka horyzontalna: Zrównoważony rozwój 

2. Nazwa projektu, numer umowy: „Spotkajmy się na podwórku” – 

Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty 

(RPMP.11.01.01-12-0552/17) 

3. Beneficjent: GMINA MIEJSKA KRAKÓW 

4. Wartość projektu: 14 335 036,37 zł  

5. Krótka charakterystyka projektu: 

Celem projektu była rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie starej Nowej 

Huty we współpracy z mieszkańcami, tak aby powstały wspólne przestrzenie 

zachęcające mieszkańców, w tym w szczególności seniorów, do spędzania tam 

wolnego czasu, integrowania się, różnych form aktywności. Z tego względu 

zdecydowano o realizacji inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oraz opracowania 

na pierwszym etapie projektu programów funkcjonalnoużytkowych, które stanowiły 

bazę do uzgodnień z mieszkańcami. Na kolejnym etapie przewidziano bowiem 

przeprowadzenie na terenie każdego z wybranych podwórek warsztatów 

projektowych, przy udziale mieszkańców i architektów krajobrazu, celem 

wypracowania bardziej szczegółowych koncepcji przestrzenno-funkcjonalnych, które 

miały być odpowiedzią na faktyczne potrzeby przyszłych użytkowników, w tym osób z 

niepełnosprawnościami. Projekt zakładał następnie kompleksową rewitalizację tych 

przestrzeni, remont i modernizację infrastruktury podwórek tj. zieleni, małej 

architektury, skwerów, placów zabaw, ciągów komunikacyjnych. Prace określone 

jako remont stanowiły polepszenie jakości i warunków użytkowych elementu, jak i 

spowodowały podniesienie jego wartości jako środka trwałego. Planowane było także 

zaproszenie chętnych mieszkańców do współtworzenia tej przestrzeni poprzez 

wspólne sadzenie roślin w wyznaczonych miejscach. Programy Funkcjonalno-

Użytkowe, zawierały ogólny katalog wydatków, jakie są możliwe do realizacji w 

każdym z 8 kwartałów i obejmowały przede wszystkim:  

• demontaż istniejących elementów małej architektury,  

• montaż nowych elementów małej architektury, takich jak: ławki, kosze na 

śmieci, siedziska wielofunkcyjne, stojaki rowerowe, pergole maskujące, 

elementów ograniczających wjazd na zieleńce, konstrukcji do suszenia prania, 

instalacji artystycznej, 

• remont murków oporowych, wywietrzników schronu, tablicy informacyjnej, 

• wymiana i doposażenie słupów oświetleniowych.  
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• budowę i montaż placu zabaw.  

Za realizację projektu odpowiadał Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. 

Projekt objął następujące podwórka: 

• Podwórko Nr 1 Os. Centrum D pomiędzy Budynkami 1, 9 

• Podwórko Nr 2 Os. Centrum B pomiędzy Budynkami 2, 3, 4, 5, 6, 11, 11a 

• Podwórko Nr 3 Os. Zgody pomiędzy Budynkami 1, 2, 3, 4, 4a, 14 

• Podwórko Nr 4 Os. Górali pomiędzy Budynkami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

• Podwórko Nr 5 Os. Zielone pomiędzy Budynkami 1, 2, 3, 4 

• Podwórko Nr 6, Os. Centrum A pomiędzy Budynkami 2, 3, 4, 5, 6, 6a 

• Podwórko Nr 7 Os. Ogrodowe pomiędzy Budynkami 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 

17, 18 

• Podwórko Nr 8 Os. Na Skarpie pomiędzy Budynkami 21, 22, 23, 24, 25, 26 

6. Działania/rozwiązania zastosowane w projekcie służące realizacji zasad 

polityki horyzontalnej. Identyfikacja i charakterystyka/opis 

Realizacja studium przypadku pozwoliła wykazać pozytywny wpływ projektu, przede 

wszystkim, na realizację zasad polityki zrównoważonego rozwoju oraz dodatkowo 

polityki równości szans i niedyskryminacji. 

Pozytywny wpływ na realizację polityki zrównoważonego rozwoju opisano 

poniżej. 

1. Aspekt społeczny 

a. Konsultacje społeczne 

Bardzo dobrym przykładem realizacji polityki zrównoważonego rozwoju w aspekcie 

społecznym był proces konsultacyjny prowadzony przez ZZM z mieszkańcami 

rewitalizowanych podwórek oraz przedstawicielami firm i instytucji prowadzących 

swoją działalność w zasięgu tych podwórek. Konsultacje obejmowały przede 

wszystkim spotkania informacyjne z mieszkańcami, inspiratoria oraz spacery 

badawcze. 

Rysunek 7. Spacer badawczy z mieszkańcami os. Górali 
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Źródło: ZZM w Krakowie, projekt "Spotkajmy się na podwórku" (https://zzm.krakow.pl/m-

projekty-unijne/spotkajmy-sie-na-podworku.html dostęp: 26.04.2021 r.) 

Ze względu na charakter przedmiotu konsultacji, proces polegał w głównej mierze na 

zdiagnozowaniu potrzeb mieszkańców, zbudowaniu zaufania oraz edukacji i 

inspirowaniu do aktywności.  

Mieszkańcy „starej” Nowej Huty znani są̨ z poczucia silnej tożsamości i przywiązania 

do swojej dzielnicy. To szczególne poczucie ma swoją genezę̨ w powstawaniu Nowej 

Huty oraz poczuciu odrębności od reszty Krakowa. Zmuszało to beneficjenta do 

dużej wrażliwości na dialog z mieszkańcami i dbałość́ o to, aby nic co dotyczy ich 

najbliższej okolicy nie odbywało się̨ bez ich udziału.  

Do tego celu wykorzystane następujące kanały informacyjne: plakaty i ulotki 

kolportowane bezpośrednio w kampanii door-to-door, kontakty ze wspólnotami 

mieszkaniowymi oraz zaangażowanie Nowohuckich aktywistów. 

W procesie konsultacji udział wzięli przedstawiciele różnych grup, m.in.: seniorzy, 

rodziny z dziećmi, kierowcy, rowerzyści, pracownicy instytucji publicznych 

zlokalizowanych na obszarze podwórek, aktywiści i przedsiębiorcy, po to, by 

wypracować́ rozwiązania projektowe odpowiadające interesom różnym grupom 

mieszkańców i pogodzić́ różne potrzeby w zakresie docelowego zagospodarowania 

podwórek.  

Ważnym elementem konsultacji było utworzenie katalogu elementów małej 

architektury, których forma i funkcjonalność́ musiała zostać zaakceptowana, 

zarówno przez mieszkańców, jak i służby konserwatorskie. 

Ze zrównoważonym rozwojem wiąże się podniesienie jakości życia mieszańców 

Nowej Huty, ale konsultacje pokazały, że dla każdego z mieszkańców czym innym 

jest wspomniana jakość życia. Dla jednych było to zachowanie zieleni i to ona 

sprawiała, że będzie się lepiej żyło, a dla drugich były to miejsce postojowe. 

Konsultacje były trudne i emocjonujące, jednak udało się wypracować rozwiązania, 

https://zzm.krakow.pl/m-projekty-unijne/spotkajmy-sie-na-podworku.html
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które zadowalają wszystkie strony, np. zastosowano ażurowe płyty na podwórkach, 

aby jednocześnie zachować zieleń i stworzyć oczekiwane miejsca parkingowe. 

b. Projektowanie partycypacyjne 

Drugim etapem angażowania mieszkańców podwórek w realizowany projekt były 

warsztaty projektowe, których zadaniem było wypracowania wspólnie z 

mieszkańcami optymalnych rozwiązań́ dotyczących ich najbliższej okolicy. 

Uczestnicy warsztatów mieli możliwość́ zgłoszenia swoich potrzeb w zakresie 

rewitalizowanych przestrzeni oraz - na dalszym etapie - zaopiniowania projektów 

rewitalizacji, sporządzanych przez wykonawcę̨ wybranego w trybie zaprojektuj i 

wybuduj.  

W warsztatach brali udział również̇ przedstawiciele Biura Miejskiego Konserwatora 

Zabytków, tak aby wypracowane rozwiązania odpowiadały także wytycznym 

konserwatorskim i uwzględniały dziedzictwo kulturowe Nowej Huty. 

Zebrane w ramach warsztatów dane posłużyły do opracowania szczegółowych 

koncepcji przestrzenno-funkcjonalnych dla 8 kwartałów.  

Zastosowanie partycypacyjnego trybu projektowania i urządzania podwórek 

pozwoliło: 

• dostosować podwórka do prowadzenia różnych form aktywności (np. zajęć́ 

gimnastycznych, organizacji pikników, wspólnego czytania bajek dzieciom, 

prowadzenia ogrodów społecznych, imprez np. z okazji Dnia Babci i Dziadka, 

Dnia Dziecka, itp.); 

• uwzględnić potrzeb różnych grup wiekowych i społecznych w zakresie 

użytkowym podwórek; 

• na integrację mieszkańców i nawiązywanie dobrosąsiedzkich relacji. 

Już̇ podczas warsztatów projektowych i wspólnych prac w terenie mieszkańcy mieli 

okazję lepiej się̨ poznać́ i nawiązać́ ze sobą̨ relacje.  

Rysunek 8. Warsztaty projektowe z mieszkańcami podwórek 
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Źródło: ZZM w Krakowie, projekt "Spotkajmy się na podwórku" (https://zzm.krakow.pl/m-

projekty-unijne/spotkajmy-sie-na-podworku.html dostęp: 26.04.2021 r.) 

Organizowane warsztaty miały dodatkowy walor – edukacyjny. Poruszano na 

nich kwestie segregacji odpadów, pielęgnowania zieleni, dbania o porządek i 

niezaśmiecania podwórek. 

c. Włączanie mieszkańców w prace na terenie podwórek 

Trzecim etapem współpracy z mieszkańcami rewitalizowanych podwórek była 

aktywizacji mieszkańców na rzecz ich otoczenia i budowanie poczucia 

współodpowiedzialności za dany teren, m.in. poprzez włączanie ich w prace 

adaptacyjne na podwórkach, np. wspólne nasadzanie roślin. Dla przykładu: wspólnie 

z mieszkańcami na zakończenie prac remontowych podwórka na os. Na Skarpie 

posadzono 38 róż, 24 liliowce i 350 sztuk cebulek kwiatowych. 

Mieszkańcy chętnie brali udział w tych pracach i były to działania 

międzypokoleniowe. Już w tamtym momencie widać było, że zawiązała się grupa 

ludzi, która była zainteresowana dbaniem o swoje podwórko. Cechą nowohuckich 

podwórek są tzw. przedogródki11, o które mieszkańcy dbali jeszcze przed 

rewitalizacją i bardzo zależało im, żeby uwzględnić je w nowej koncepcji. 

Rysunek 9. Zaangażowanie mieszkańców w nasadzanie podwórek 

 

11 Teren pomiędzy budynkiem a ulicą. 

https://zzm.krakow.pl/m-projekty-unijne/spotkajmy-sie-na-podworku.html
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Źródło: ZZM w Krakowie, projekt "Spotkajmy się na podwórku" (https://zzm.krakow.pl/m-

projekty-unijne/spotkajmy-sie-na-podworku.html dostęp: 26.04.2021 r.) 

2. Aspekt środowiskowy 

W tym ujęciu zrównoważony rozwój w projekcie wiązał się z wdrożeniem 

ochrony istniejących drzew i zwierząt mieszkających na terenie podwórek.  

W ramach projektu została przeprowadzona szczegółowa inwentaryzacja zieleni, w 

tym stanu zdrowia drzew znajdujących się na rewitalizowanych podwórkach. 

Założeniem było pozostawienie drzew, które są zdrowe. Usuwana była tylko zieleń w 

złym stanie fitosanitarnym, zagrażająca otoczeniu, np. drzewa chore, które mogły 

zwalić się z powodu silnego wiatru. Wszelkie zagospodarowanie terenu było 

dostosowane do istniejącego drzewostanu.  

W zakresie bioróżnorodności sadzone były gatunki rodzime zgodne z wytycznymi 

konserwatora. Podwórka składały się wcześniej przeważnie z trawnika i żywopłotu a 

po rewitalizacji zyskały dużo nasadzeń drzew, krzewów, roślin bylinowych i 

cebulowych.  

Zgodnie z wolą mieszkańców na podwórkach zostały zainstalowane domki dla 

ptaków, nietoperzy oraz hotele dla owadów.  

Miejsca postojowe zostały wykonane z płyt ażurowych lub tzw. geokratki. 

Ponadto w ramach projektu dokonano m.in.: 

• przebudowy nawierzchni chodników i placów zabaw,  

• uregulowania kwestii zajeżdżania trawników przez samochody i zapobieganie 

tworzeniu dzikich parkingów – wprowadzono ograniczniki, zmieniono 

organizację ruchu,  

• wymieniono elementy małej architektury – wymieniono trzepaki i miejsca do 

wieszania ubrań (zgodnie z wolą mieszkańców),  

https://zzm.krakow.pl/m-projekty-unijne/spotkajmy-sie-na-podworku.html
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• remontu placów zabaw zainstalowano nowe urządzenia i ogrodzenia, 

• wymiany ławek i montażu koszy na śmieci, 

• doświetlenia podwórek w postaci nowych lamp z zainstalowanymi 

energooszczędnymi żarówkami,  

• montażu trejaży12, w otoczeniu ławek oraz śmietników, by zwiększyć estetykę 

miejsc. 

3. Aspekt ekonomiczny 

W odniesieniu do aspektu ekonomicznego zrównoważonego rozwoju w omawianym 

projekcie można mówić o wzroście wartości nieruchomości w obrębie 

zrewitalizowanych podwórek, które zyskały na atrakcyjności wizualnej i funkcjonalnej.  

Zrewitalizowane przestrzenie mogą zachęcić również usługodawców, aby lokowali 

tam swoje usługi, np. zakładali kawiarnie, lodziarnie, miejsca, gdzie można usiąść i w 

otoczeniu zieleni relaksować się na świeżym powietrzu. Takich miejsc brakowało w 

Nowej Hucie, a zrewitalizowane podwórka mogą do tego zachęcić, zwłaszcza, że w 

Nowej Hucie jest wiele lokali usługowych na wynajem z zasobów lokali miejskich. 

Widoczne to będzie jednak w dłuższej perspektywie czasu. 

Beneficjent założył również, że w wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost 

zatrudnienia związany z oddziaływaniem projektu na otoczenie ekonomiczno-

społeczne podwórek. 

Dodatkowy wpływ projektu na politykę równych szans i niedyskryminacji, w 

tym na dostępność́ dla osób z niepełnosprawnościami.  

Jednym z działań́ realizowanych w ramach projektu w kontekście zapewnienia 

równych szans osobom z niepełnosprawnościami były warsztaty projektowe, na 

których zaproszeni mieszkańcy projektowali udogodnienia dla takich osób.  

Przestrzeń́ objęta projektem jest dostępna z poziomu ulicy i nie posiada różnic 

poziomów stanowiących barierę̨ dla osób poruszających się na wózkach, dlatego nie 

ma konieczności stosowania oddzielnych ramp. Zaprojektowane trakty 

komunikacyjne posiadają równą̨ nawierzchnię, jednocześnie przy ograniczaniu 

poślizgu (odpowiednia struktura nawierzchni). W obrębie podwórek ulokowane 

zostały ławki, które pozwolą̨ na odpoczynek. Elementy małej architektury 

zaprojektowane zostały z uwzględnieniem ergonomii w myśl reguły prostoty i 

intuicyjności użycia.  

Rozmiar elementów małej architektury, przejść́ został zaprojektowany tak, aby 

umożliwiać́ dostęp osobom z dziećmi, na wózkach oraz dostęp służb ratunkowych. 

 

12 Budowla ogrodowa, składająca się z szeregu słupków, połączonych u góry poziomą belką. 
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W odniesieniu do następujących grup osób z niepełnosprawnościami przedmiotowy 

projekt uwzględnił potrzeby: 

• osób głuchych i słabosłyszących przez odpowiednie oznakowane zarówno za 

pomocą̨ symboli, jak i napisów (oznaczenie kierunków, poszczególnych 

obiektów, itp.);  

• osób niewidomych i słabowidzących poprzez odpowiednie zaprojektowanie 

przejść i barierek, ale też systemu informacji wizualnej - dużych, czytelnych 

oznaczeń́, w kontrastowych kolorach. Ponadto możliwe jest na podwórkach 

wejście psa-przewodnika. 

• osób mających problemy z poruszaniem się̨ poprzez usytuowanie szerokich 

przejść, udogodnienia w postaci alejek równych, bez uskoków, strefy 

wejściowej z poziomu terenu, odpowiedniej przestrzeni manewrowej.  

• osób mających ograniczone możliwości poznawcze poprzez zaprojektowanie 

przestrzeni i obiektów na nich się znajdujących w sposób jednoznaczny, do 

użytku intuicyjnego, bez zagrożenia nieprawidłowego użycia. 

7. Osiągnięte efekty projektu w kontekście realizacji zasad polityki 

horyzontalnej 

W odniesieniu do polityki zrównoważonego rozwoju pierwszym i bezpośrednim 

efektem projektu było zaktywizowanie mieszkańców podwórek, reprezentujących 

różne interesy do udziału w szeroko zakrojonych konsultacjach społecznych i 

poprzez ich partycypacyjne projektowanie osiągnięcie konsensu w zakresie estetyki, 

funkcjonalności, walorów przyrodniczo-historycznych i ekonomicznych 

rewitalizowanych przestrzeni. Dzięki projektowaniu tych przestrzeni wraz ze 

społecznością̨ lokalną w formule wspólnych warsztatów projektowych 

podwórka objęte projektem przestały być́ „ziemią niczyją”, a stały się̨ przestrzenią 

wspólną̨, za którą̨ mieszkańcy czują się̨ współodpowiedzialni, co z kolei przyczyni się̨ 

w przyszłości do ograniczenia aktów wandalizmu. 

Pośrednią̨ korzyścią̨ z przeprowadzonych warsztatów była także wstępna integracja 

mieszkańców, możliwość́ wymiany poglądów i zapoznania się̨ z różnymi punktami 

widzenia. Ostatecznie w ramach konsultacji przeprowadzono 31 spotkań i 

warsztatów z mieszkańcami, w których wzięło udział ponad 500 osób. 

Znacznej poprawie uległ stan infrastruktury tych przestrzeni w zakresie nawierzchni, 

elementów małej architektury i zieleni. Jakość podwórek wizualnie i funkcjonalnie 

bardzo wzrosła. Podwórka zostały dostosowane do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami. Zauważalne jest poczucie dumy mieszkańców z nowej 

przestrzeni. 

W perspektywie długofalowej efektem projektu będzie z pewnością poprawa jakości 

życia mieszkańców Nowej Huty poprzez nadanie wyższej jakoścí przestrzeni 
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publicznej, integrację społeczności lokalnych, tworzenie nowych więzi sąsiedzkich i 

wzmacnianie już̇ istniejących poprzez organizację wspólnych spotkań, zmniejszenie 

zjawiska wyizolowania i anonimowości. 

Warto dodać, że do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie wpływa coraz więcej 

zapytań od mieszkańców innych podwórek Nowej Huty, które nie zostały 

uwzględnione w tym projekcie czy istnieje możliwość zgłoszenia kolejnych podwórek 

do takiego projektu. 

Niestety oddanie podwórek do użytku zbiegło się z pojawieniem w kraju pandemii 

COVID, przez co mieszkańcy nie mogą w pełni czerpać radości z nowych podwórek. 

Efekty społeczne dostrzegalne będą w późniejszym terminie. Efekty inwestycyjne 

widoczne są gołym okiem, natomiast środowiskowe będą widoczne na wiosnę 

(kwitnienie) i dłużej perspektywie czasu. 

8. Czynniki sukcesu. Problemy, bariery, trudności we wdrożeniu zasad polityki 

horyzontalnej. Podejmowane środki zaradcze. 

Jednym z kluczowym czynników, wpływających na sukces projektu była umiejętność 

beneficjenta włączania mieszkańców podwórek na każdym etapie realizacji projektu 

w proces decyzyjny.  

Dużym wyzwaniem dla beneficjenta było pogodzenie historycznego znaczenia Nowej 

Huty z jej walorami przyrodniczymi, które posiada (dużo zieleni) z jednoczesnymi 

potrzebami mieszkańców, które zmieniły się od czasów jej powstania w latach 50-

tych ubiegłego wieku. W tej sytuacji docelowe zagospodarowanie przestrzeni 

wymagało pogodzenia współczesnych, często bardzo rozbieżnych potrzeb 

mieszkańców z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz wizją 

beneficjenta.  

Istotnym czynnikiem sukcesu wdrożenia polityki zrównoważonego rozwoju w 

omawianym przypadku było kompleksowe podejście do rewitalizacji podwórek 

uwzględniające w projektach całej przestrzeni kwartałów zabudowy ze wszystkimi 

elementami wpływającymi na jej wygląd i funkcjonalność́. Był to czynnik wpływający 

na atrakcyjność́ tego obszaru jako miejsca zamieszkania i przyczyniający się̨ do 

ograniczenia zjawiska spadku liczby mieszkańców i starzenia się̨ społeczności 

lokalnej poprzez zatrzymanie młodych ludzi w podobszarze, stworzenie atrakcyjnych 

warunków zamieszkania, wychowania dzieci i rekreacji.  

W związku z wybuchem pandemii COVID nie udało się zorganizować planowanych 

na zakończenie rewitalizacji pikników sąsiedzkich. 

Trudnością dla beneficjenta okazał się pomiar oddziaływania projektu i określenia 

skali użytkowania zrewitalizowanej przestrzeni. Wynika, to z faktu, iż były to 

przestrzenie otwarte, przez które przemieszczała się codzienne nieokreślona liczba 

osób, nie tylko bezpośrednich mieszkańców bloków wokół podwórek objętych 

projektem. Pomiar tego wskaźnika okazał się bardzo kosztowny i czasochłonny. 
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Problemy, jakie wystąpiły w trakcie realizacji projektu to również:  

• wyłonienie wykonawców robót (znaczne przekroczenia kwot planowanych),  

• przedłużenie procesu uzgadniania dokumentacji z Biurem Miejskiego 

Konserwatora Zabytków oraz uzyskania decyzji w Wydziale Architektury 

Urzędu Miasta Krakowa ze względu na uwagi mieszkańców do dokumentacji 

projektowych,  

• długotrwały proces uzgadniania dokumentacji branży elektrycznej z innymi 

jednostkami miejskimi,  

• długotrwająca kontrola zamówień publicznych, uniemożliwiająca wystąpienie o 

zaliczkę oraz refundację poniesionych wydatków. 

9. Propozycje innych działań/zmian w realizacji zasad polityk horyzontalnych 

W projektowaniu kolejnych podwórek warto uwzględnić rozwiązania hydrologiczne i 

ogrody deszczowe na terenie Nowej Huty, żeby zwiększyć świadomość 

mieszkańców w zakresie retencjonowanie wody. 

Dobrym pomysłem byłoby wprowadzenie ogrodu społecznego w postaci 

podwyższonych rabat, które umożliwiłoby produkowanie żywności na potrzeby 

mieszkańców. 

Koniecznie należy kontynuować kwestie związane z rewitalizacją zieleni w Nowej 

Hucie, tj. wprowadzenie nowych rośli, wymiana trawników i pielęgnacja drzew. 

Wreszcie aspekt społeczny jest nieoceniony i bezwzględnie należy go uwzględnić w 

projektowaniu kolejnych podwórek.  

Źródła danych: 

• Wniosek o dofinansowanie dla Projektu oraz wnioski o płatność 

• Umowa o dofinansowanie projektu 

• Programy Funkcjonalno-Użytkowe dla 9 podwórek 

• Wywiad telefoniczny z przedstawicielem Beneficjenta z dnia 11 marca 2021 r. 

• Wywiad telefoniczny przedstawicielem podwykonawcy z dnia 15 marca 2021 r. 

• ZZM w Krakowie, projekt "Spotkajmy się na podwórku" (https://zzm.krakow.pl/m-

projekty-unijne/spotkajmy-sie-na-podworku.html dostęp: 26.04.2021 r.) 

• ZZM w Krakowie, "Spotkajmy się na Podwórku" - zakończenie prac na os. Na 

Skarpie (https://zzm.krakow.pl/aktualnosci/841-spotkajmy-sie-na-podworku-

zakonczenie-prac-na-os-na-skarpie.html dostęp: 26.04.2021 r.) 

https://zzm.krakow.pl/m-projekty-unijne/spotkajmy-sie-na-podworku.html
https://zzm.krakow.pl/aktualnosci/841-spotkajmy-sie-na-podworku-zakonczenie-prac-na-os-na-skarpie.html
https://zzm.krakow.pl/aktualnosci/841-spotkajmy-sie-na-podworku-zakonczenie-prac-na-os-na-skarpie.html
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Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek 

edukacji ekologicznej (RPMP.06.02.00-12-0186/16) 

1. Polityka horyzontalna: Zrównoważony rozwój 

2. Nazwa projektu, numer umowy: Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea 

w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej (RPMP.06.02.00-12-0186/16) 

3. Beneficjent: GMINA MIEJSKA KRAKÓW 

4. Wartość projektu: 4 870 553,93 zł  

5. Krótka charakterystyka projektu: 

Przedmiotem omawianego projektu była modernizacja budynku Pawilonu 

Okocimskiego oraz zagospodarowanie terenu wokół w celu adaptacji na potrzeby 

ośrodka edukacji ekologicznej. Sam obiekt znajduje się w niezwykle malowniczym 

miejscu w Lesie Wolskim przy Polanie Lea na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku 

Krajobrazowego. W ramach projektu zaplanowana została adaptacja budynku na 

cele prowadzenia edukacji z zakresu ochrony środowiska i przystosowywania się do 

następujących zmian klimatu. Pomieszczenia miały służyć organizowaniu wykładów i 

warsztatów o tematyce ekologicznej z różnych dziedzin: od planowania 

przestrzennego miasta i okolic, przez transport i komunikację, zagrożenia dla 

środowiska i działania w związku z tym wymagane, promocję działań zmierzających 

do ochrony i rewitalizacji środowiska i działań związanych ze zmianami klimatu, aż 

po edukację ekologiczną i przyrodniczą dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pracownie 

znajdujące się w Pawilonie miały służyć bardziej specjalistycznym szkoleniom, dla 

wybranych grup zainteresowanych. Nowa funkcja Pawilonu wymagała drobnych 

zmian w istniejącym układzie funkcjonalnym, odtworzenia warstw posadzkowych i 

izolacyjnych oraz wykonania na nowo wszystkich instalacji. Ośrodek edukacji 

ekologicznej miał się charakteryzować nowoczesnym podejściem, uczestnicy poza 

wiedzą teoretyczną mogli nabyć umiejętności praktyczne nie tylko z zakresu wzrostu 

świadomości i wiedzy na temat lokalnego i regionalnego środowiska przyrodniczego, 

kształtowania wrażliwości na piękno przyrody i krajobrazu, zmian klimatycznych i 

związanych z tym problemów, ochrony ale również wzrostu świadomości z zakresu 

zdrowego odżywiania, lokalnych produktów rolnych, ekologii w środowisku miejskim i 

wiejskim. W ten sposób kształtowanie świadomych postaw konsumenckich miało 

przyczynić się do promocji i rozwoju ekologicznego lokalnego rolnictwa, co jest 

niezwykle ważne dla zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych 

środowiska, w którym funkcjonujemy stanowiącego otoczenie dla miasta.  

Celem krótkofalowym projektu było uświadomienie i pokazanie jakie ograniczenia i 

jakie korzyści przynosi mieszkanie i funkcjonowanie na terenie Bielańsko-

Tynieckiego Parku Krajobrazowego i propagowanie oraz pomoc w zakresie 

wprowadzania niskoemisyjnych źródeł energii oraz ograniczanie źródeł nadmiernej 

emisji zanieczyszczeń, jako sposobu walki o czyste powietrze (ograniczenie smogu) i 



70 

zdrowe środowisko. Celem bezpośrednim projektu była ochrona różnorodności 

biologicznej na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego poprzez 

utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej. 

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu był Zarząd Zieleni Miejskiej w 

Krakowie. Po okresie realizacji projektu Pawilon miał być zarządzany przez 

wybranego w drodze postępowania konkurencyjnego operatora. 

6. Działania/rozwiązania zastosowane w projekcie służące realizacji zasad 

polityki horyzontalnej. Identyfikacja i charakterystyka/opis 

Realizacja studium przypadku pozwoliła wykazać pozytywny wpływ projektu, przede 

wszystkim, na realizację zasad polityki zrównoważonego rozwoju oraz dodatkowo, 

polityki równości szans i niedyskryminacji. 

Pozytywny wpływ na realizację polityki zrównoważonego rozwoju opisano 

poniżej. 

Pawilon Okocimski od powstania w 1936 r. był ważnym miejscem na mapie 

Krakowa. Od 2008 r. budynek nie pełnił żadnej funkcji i mimo wpisania do gminnej 

ewidencji zabytków, popadł w ruinę. Lokalizacja budynku – w pobliżu Miejskiego 

Parku i Ogrodu Zoologicznego, w sercu Lasu Wolskiego zapewniała szerokie 

możliwości rozwoju oraz dotarcia do licznej grupy odbiorców. Koncepcja Pawilonu 

jako ośrodka edukacji ekologicznej doskonale wpisywała się w otoczenie.  

Budynek remontowany był przy użyciu technologii i materiałów proekologicznych, a 

jego funkcjonowanie jako ośrodka edukacji jest przykładem budynku przyjaznego 

środowisku z pozytywnym wpływem na klimat, poprzez zastosowanie w nim 

technologii opartych o alternatywne źródła energii i źródła niskoemisyjne.  

Po zakończeniu prac remontowych budynek uzyskał klasę energetyczną A. W 

związku z tym, że większość urządzeń w Pawilonie zasilana jest prądem, w celu 

zróżnicowania źródeł energii elektrycznej, zainstalowano przy Pawilonie panele 

fotowoltaiczne i folie fotowoltaiczne na oknach. Ogrzewanie Pawilonu jest w formie 

ogrzewania podłogowego zasilanego pompą ciepła. Specjalnie zamontowane panele 

informacyjne, monitorujące na bieżąco o zużywanej energii, zestawione na 

wyświetlaczu z alternatywnym zużyciem węgla i gazu wykazują na bieżąco znaczną 

"ekologiczność" obiektu.  

W ramach oszczędności wody w projekcie zastosowano koncepcję wykorzystania 

tzw. szarej wody. Przy Pawilonie wykopano i zainstalowano specjalny zbiornik na 

wodę deszczową a następnie wykonano instalację zbierającą wodę z dachu, która 

doprowadza ją ze zbiornika do instalacji wodnej toalet. Woda deszczowa jest w ten 

sposób wykorzystywana do spłukiwania toalet. Pozwoliło to zmniejszyć zużycie wody 

nawet do 30%. Woda z tego zbiornika jest również wykorzystywana do podlewania 

ogrodu, który stanowi zewnętrzną część ośrodka.  
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Kolejnym dobrym przykładem pozytywnego wpływu na zrównoważony rozwój było 

zastosowanie na części połaci dachowej Pawilonu tzw. „zielonego dachu”.  

Poza zadaszeniem części otoczonej tarasem, na dachu posadzono rośliny 

ekstensywne - pozwalające na zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej oraz 

poprawę parametrów termoizolacyjnych budynku, redukując tym samym koszty 

związane z jego ogrzewaniem. Odpowiednio dobrane gatunki roślin zielonego dachu 

stanowią jednocześnie naturalny biofiltr, dzięki czemu otrzymywana woda jest 

filtrowana na miejscu. Z uwagi na swoją lokalizację dach jest niedostępny dla 

odwiedzających - dlatego przed budynkiem wykonano tzw. „żywostół”, obrazujący 

mieszkańcom zastosowane na dachu rozwiązanie.  

Rysunek 20. Żywostół przy Pawilonie Okocimskim - przykład zielonego dachu 

 

Źródło: Facebook - Symbioza - Centrum Edukacji Ekologicznej ZZM 

(https://www.facebook.com/CEESymbioza/photos/a.643010822848229/867041313778511/ 

dostęp: 26.04.2021 r.) 

Kluczowym działaniem związanym z polityką zrównoważonego rozwoju w 

aspekcie społecznym było stworzenie w Pawilonie Okocimskim ośrodka 

edukacji ekologicznej pn. „Symbioza”.  

Zadaniem ośrodka jest aktywizowanie mieszkańców Krakowa, kształtowanie postaw 

ekologicznych i świadomych konsumentów oraz dbanie i poszanowanie środowiska 

w codziennym życiu i rozsądne korzystanie z jego zasobów.  

https://www.facebook.com/CEESymbioza/photos/a.643010822848229/867041313778511/
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W ośrodku funkcjonują ekspozycje stałe zlokalizowane w dwóch salach: dziennej i 

nocnej. W sali dziennej można zobaczyć wyjątkową sieć zależności tworzących świat 

przyrody, z którym człowiek jest ściśle związany. Wszystkie elementy znajdujące się 

w sali można badać różnymi zmysłami. W sali nocnej uczestniczy się w leśnym 

spektaklu, poznaje zwierzęta Lasu Wolskiego, nasłuchuje odgłosy zwierząt i lasu. 

Rysunek 11. Sala dzienna i nocna w Pawilonie Okocimskim 

Źródło: Facebook - Symbioza - Centrum Edukacji Ekologicznej ZZM  

(https://www.facebook.com/CEESymbioza/ dostęp: 26.04.2021 r.) 

Oprócz tego ośrodek oferuje rozmaite warsztaty, zajęcia, spotkania i prelekcje 

prowadzone zarówno dla przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i średnich, jak i 

pozostałych grup wiekowych, w tym dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. 

Ośrodek dysponuje ciekawie zaaranżowaną „Salą pól i łąk”, pracownią 

ceramiczną wyposażoną w piec ceramiczny oraz piec do wypału szkła metodą 

fusingu oraz bogato wyposażoną pracownią kulinarną, w której prowadzone są 

warsztaty kulinarne, pracownią rzeźby i fotografii. Las to bowiem bogate źródło 

pożywienia oraz miejsce niekończących się inspiracji, dzięki którym można wziąć 

udział w zajęciach z pogranicza ekologii oraz sztuki. Pracownie pełnią również 

funkcję zaplecza technicznego dla całego ośrodka, poprzez produkcję materiałów na 

warsztaty, produkcję materiałów promocyjnych, a także materiałów na akcje 

społeczne i produkcję gadżetów oraz pamiątek z ośrodka.  

Ośrodek oferuje warsztaty ekologiczne w zakresie następującej tematyki: 

• różnorodność biologiczna, w tym na terenie obszarów Natura 2000, użytków 

ekologicznych, zbiorowisk cennych przyrodniczo, 

• ochrona naturalnych i półnaturalnych ekosystemów leśnych, nieleśnych i 

wodnych, 

• ochrona roślin, zwierząt i grzybów, 

• przyroda nieożywiona, ze szczególnym uwzględnieniem form geologicznych 

Jury Krakowsko-Częstochowskiej, 

https://www.facebook.com/CEESymbioza/
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• ochrona krajobrazu naturalnego i kulturowego, 

• zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem tematyki ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk, 

krajobrazu, 

• promocja walorów przyrodniczych województwa małopolskiego, 

• naturalne sposoby ochrony przed zagrożeniami powodziowymi dolin 

rzecznych, w tym tworzenie oraz zachowanie naturalnej retencji wodnej 

poprzez ochronę lasów łęgowych, 

• zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń powietrza, gleby, wody i innych 

uciążliwości, 

• wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 

• zrównoważona gospodarka odpadami oparta na: zapobieganiu powstawania 

odpadów, przygotowywaniu odpadów do ponownego użycia, recyklingu oraz 

innych metodach odzysku i unieszkodliwiania. 

• globalne zagrożenia środowiska (ocieplenie klimatu, dziura ozonowa, 

niszczenie lasów, kwaśne deszcze, wymieranie gatunków, nieodpowiedzialna 

eksploatacja środowiska). 

Na terenie ośrodka zainstalowana została również kapsuła zapachowa, dzięki której 

odwiedzający Pawilon mogą doświadczyć samodzielnie różnych zapachów drzew i 

roślinności Lasu Wolskiego. Jest to niewątpliwie rozwiązanie innowacyjne. 

Rysunek 12. Sale warsztatowe w Pawilonie Okocimskim 

Źródło: Facebook - Symbioza - Centrum Edukacji Ekologicznej ZZM 

(https://www.facebook.com/CEESymbioza/ dostęp: 26.04.2021 r.) 

https://www.facebook.com/CEESymbioza/
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W ramach projektu dokonano również zagospodarowania terenu wokół budynku z 

wymianą nawierzchni i budową nowych ścieżek, drogi dojazdowej i chodników. Na 

terenie Pawilonu Okocimskiego powstały grządki permakulturowe13.  

W ramach działalności Pawilonu istnieje także możliwość skorzystania z leżaków 

wypożyczanych bezpłatnie w recepcji ośrodka lub odpoczynku na rozwieszonych 

obok Pawilonu hamakach. Dla osób aktywnych ośrodek przygotował ofertę 

wypożyczenia sprzętu sportowego takiego jak: łuki, piłki do gry, badminton itp.  

Na miłośników spokojnego relaksu czekają sztalugi do malowania oraz półka z 

książkami. Na Polanie Lea, na której zlokalizowany jest budynek, można zmierzyć 

się również z grą terenową, pozwalającą na sprawdzenie jak wiele kryje w sobie 

„leśna cisza”.  

Przy Pawilonie zainstalowana została również stacja ładowania samochodów 

elektrycznych. ZZM korzysta z takiego transportu więc postanowiono również w ten 

sposób propagować rozwiązania ekologiczne na terenie Pawilonu. 

Dodatkowy, pozytywny wpływ na realizację polityki równych szans i 

niedyskryminacji. 

Renowacja i adaptacja budynku Pawilonu Okocimskiego została taka zaplanowana, 

aby spełnić wymogi i umożliwić osobom z niepełnosprawnościami pełne korzystanie 

z oferty ośrodka. Budynek, uwzględniając wytyczne konserwatorskie, został 

dostosowany architektonicznie do potrzeb OzN. Na piętro można dostać się windą, a 

wejście na partner umożliwia zainstalowana rampa z tyłu budynku. 

Zajęcia oraz stałe ekspozycje ośrodka również uwzględniły potrzeby dzieci z różnymi 

typami niepełnosprawności. W pomieszczeniach została zainstalowana technologia 

multimedialna, która dostarcza nie tylko obraz, ale również dźwięk. Ośrodek 

umożliwia dotknięcie każdego elementu, „spróbowanie” różnymi zmysłami, co 

gwarantuje doznania adekwatne do formy niepełnosprawności. A zainstalowana 

kapsuła zapachów wzmacnia dodatkowo zmysł węchu. W ten sposób ośrodek 

zapewnił dostęp dla OzN na różnych poziomach percepcji. 

7. Osiągnięte efekty projektu w kontekście realizacji zasad polityki 

horyzontalnej 

Pracownicy Pawilonu zdążyli już zaobserwować, że nowy punkt cieszy się 

ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Najbardziej popularny jest wśród 

przedszkoli, szkół i rodzin.  

Kluczowymi efektami projektu nawiązującymi do polityki zrównoważonego rozwoju 

są:  

 

13 Forma ogrodnicza, gdzie ziemia zamknięta jest w 1,0–1,2 m szerokości skrzyniach, dowolnej 
długości lub kształtu. Ziemia znajduje się powyżej poziomu gleby wokół grządek, czasem w ramie 
drewnianej, kamiennej, z bloków betonowych; może być wzbogacana kompostem. 
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• Wykorzystanie potencjału obiektu Pawilonu, który przez dłuższy czas nie pełnił 

żadnej funkcji, stał pusty, niszczał i szpecił okolicę; 

• Stworzenie na mapie Krakowa nowego ośrodka edukacji ekologicznej pn. 

„Symbioza”, który posiada bogatą ofertę zajęć i atrakcji propagujących wiedzę 

o otaczającej go przyrodzie; 

• Las Wolski zyskał nową ofertę, stał się docelowym miejscem spacerów a 

Pawilon stał się uzupełnieniem oferty tego miejsca; 

• Poszerzenie oferty miejsca dla mieszkańców Krakowa, gdzie mogą spędzać 

ciekawie i aktywnie czas; 

• Wzrost wiedzy mieszkańców o lokalnej przyrodzie: żabie, borsuku, lesie; 

• Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, w szczególności dzieci; 

• Wspieranie przez ośrodek działań na rzecz ochrony przyrody, w które 

angażują się mieszkańcy; 

• W zakresie społecznym przygotowany przez ośrodek program edukacyjny 

uwrażliwia mieszkańców odwiedzających Pawilon na otaczającą przyrodę, np. 

nie ingerowanie w powalone drzewa; 

• W ciągu roku od uruchomienia Pawilonu, mieszczący się w nim ośrodek 

edukacji ekologicznej opublikował w Internecie 323 posty wyświetlone przez 

prawie pół miliona osób. Nagrał 82 filmy edukacyjne prezentowane w mediach 

społecznościowych i na kanale YouTube. 

• Wzrost zatrudnienia (4 etaty w Pawilonie); 

• Dostosowanie 1 obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; 

• Nawiązanie współpracy z: 

o Hospicjum św. Łazarza w Krakowie, 

o ZOO Kraków, 

o Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, 

o Fundacją „Trasa dla bobasa”, 

o Fundacją Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, 

o Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie, 

o Szpitalem Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, 

o Warsztatami Terapii Zajęciowej 

o KLUBEM ZŁOTE ŁABĘDZIE, 

o Lemon Fitness, 
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o Zespołem Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i 

Słabowidzących” w Krakowie, 

o Fundacją WMW „Wspólnie można więcej”, 

o Klubami Seniora, 

o Domami Dziecka oraz z licznymi krakowskimi przedszkolami i szkołami. 

Rysunek 13. Widok na Pawilon przed i po remoncie 

Źródło: CEE Symbioza, 1 urodziny Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” – 

podsumowanie działalności (https://symbioza-krakow.pl/2021/02/26/1-urodziny-centrum-

edukacji-ekologicznej-symbioza-podsumowanie-dzialalnosci/ dostęp: 26.04.2021 r.) i 

Facebook 

Realizacja projektu przyczyniła się do tego, że ośrodek został także laureatem 

konkursu „Kraków Bez Barier” oraz „Miejsca Przyjaznego Rodzinom z 

Dziećmi”. 

8. Czynniki sukcesu. Problemy, bariery, trudności we wdrożeniu zasad polityki 

horyzontalnej. Podejmowane środki zaradcze. 

Zastosowane w ramach projektu rozwiązania dalece wyprzedzają standardowe 

działania prowadzone przez inne miasta i podobne obiekty.  

Samo przygotowanie ośrodka wykorzystującego zielony dach, zamknięty obieg 

wody, energooszczędne rozwiązania pokazuje mieszkańcom na żywo, jak można 

postępować ekologicznie. Budynek stanowi żywy przykład na sprawdzone 

rozwiązania wpływające na ochronę przyrody i klimatu. Poza tym odczarowane 

zostało stereotypowe podejście do restauracji obiektów zabytkowych. Na przykładzie 

Pawilonu pokazano, że również obiekt zabytkowy może zostać wyposażony w 

ekologiczne i nowoczesne rozwiązania. 

Wytyczne konserwatorskie bardzo mocno ograniczały działania inwestycyjne, 

przeszkadzały często we wdrożeniu nowych technologii, np. systemu 

wentylacyjnego, instalacji odprowadzania wody czy ocieplenia budynku. Izolacja 

https://symbioza-krakow.pl/2021/02/26/1-urodziny-centrum-edukacji-ekologicznej-symbioza-podsumowanie-dzialalnosci/
https://symbioza-krakow.pl/2021/02/26/1-urodziny-centrum-edukacji-ekologicznej-symbioza-podsumowanie-dzialalnosci/
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ostatecznie została wykonana od wewnątrz budynku, by nie naruszać zewnętrznej 

konstrukcji.  

Ogromnym sukcesem projektu okazała się kadra edukatorów ekologicznych 

zatrudniona w ośrodku do prowadzenia zajęć i kontaktu z odwiedzającymi. Jeden z 

edukatorów zwyciężył nawet w niezależnym plebiscycie i otrzymał nagrodę „Dobrego 

Edukatora”. Wysokie kompetencje zespołu oraz ich podejście do mieszkańców 

przyczyniło się niewątpliwie do tak dużej popularności ośrodka. Dało to swój wyraz 

również w czasie pandemii, podczas której Pawilon wraz całą ofertą edukacyjną 

ośrodka został zamknięty dla mieszkańców. Edukatorzy ośrodka przenieśli wówczas 

edukację ekologiczną do Internetu. Dla placówek edukacyjnych stworzono specjalne 

e-lekcje dostępne na stronie internetowej ośrodka. 

W związku z zamknięciem ośrodka nie przynosi on spodziewanych dochodów ze 

sprzedaży biletów. Pawilon w normalnych warunkach funkcjonowałby cały tydzień. W 

ciągu tygodnia korzystały najczęściej dzieci i młodzież, a w weekendy rodziny i 

seniorzy. Nie udało się również uruchomić części gastronomicznej (kiosku). 

W trakcie wdrażania projektu wystąpił też problem niezwiązany wprost z realizacją 

żadnej z zasad horyzontalnych. Niemniej jednak można uznać, iż problemy te 

(niezależne od beneficjenta) powodowały generalne opóźnienie w oddaniu projektu 

do użytkowania. Wystąpiły bowiem trudności związane z wyłonieniem Wykonawcy 

budowy. Presja czasu oraz harmonogram prac nie zachęcał wykonawców do 

podjęcia się zlecenia. 

Nie udało się również wyłonić w drodze postępowania konkurencyjnego operatora 

ośrodka, dlatego Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie podjął o samodzielnym 

prowadzeniu ośrodka edukacji ekologicznej. 

9. Propozycje innych działań/zmian w realizacji zasad polityk horyzontalnych 

W przyszłości planowane jest przez beneficjenta rozszerzenie działań o edukację 

związaną z ekologicznym rolnictwem. Rolnictwo ma ogromny wpływ na to, jak 

wygląda krajobraz. Dlatego ośrodek zamierza podjąć działania uświadamiające 

mieszkańców, że sposób ich zachowań może decydować o tym, jak wygląda 

krajobraz i lokalne rolnictwo oraz działania edukacyjne w zakresie korzystania z 

lokalnych produktów, spożywania właściwych produktów w zależności od pory roku, 

by były wartościowe i zdrowe. 

Źródła danych: 

• Wniosek o dofinansowanie dla Projektu oraz wnioski o płatność 

• Umowa o dofinansowanie projektu 

• Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Projektu 

• Wywiad telefoniczny z przedstawicielem Beneficjenta z dnia 10 marca 2021 r. 
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• Wywiad telefoniczny przedstawicielem Podwykonawcy z dnia 18 marca 2021 r. 

• CEE Symbioza (https://symbioza-krakow.pl/ dostęp: 26.04.2021 r.) 

 

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 

Makowie Podhalańskim (RPMP.05.02.02-12-0516/17) 

1. Polityka horyzontalna: zrównoważony rozwój 

2. Nazwa projektu: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Makowie Podhalańskim, numer umowy: RPMP.05.02.02-12-

0516/17 

3. Beneficjent: PRZEDSIĘBIORSTWO WODNO - KANALIZACYJNE "EKO-

SKAWA" SP. Z O.O. 

4. Wartość projektu: 2 774 097,47 zł 

5. Krótka charakterystyka projektu  

Przedmiotem projektu była budowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych wraz z punktami napraw (PSZOK) przy ul. Sportowej w 

Makowie Podhalańskim. Punkt jest prowadzony przez Beneficjenta projektu. 

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością powstała na podstawie Aktu Założycielskiego z dnia 

22.10.2007 r. Udziałowcem spółki jest Gmina Maków Podhalański.  

Projekt został zakończony w 2020 r. (10.08.2020 r. uzyskano zaświadczenie z 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Suchej Beskidzkiej o braku 

sprzeciwu wobec użytkowania PSZOK-u). 

PSZOK stanowi niezbędny (wymagany stosownymi przepisami prawa) element 

gminnego sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Do PSZOK bezpłatnie (tj. w ramach w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi) przyjmowane są odpady komunalne zbierane selektywnie, 

wytworzone przez mieszkańców gminy Maków Podhalański z nieruchomości 

zamieszkałych oraz niezamieszkałych (np. domki letniskowe), co do której jej 

właściciel złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Dostarczone do punktu odpady muszą być umieszczane w specjalnie 

do tego przeznaczonych i odpowiednio oznaczonych kontenerach/pojemnikach. 

Tego typu punkty przyczyniają się do tego, iż zwiększa się wolumen odpadów 

zbieranych selektywnie (odpady trafiają do PSZOK, zamiast np. w miejsca do tego 

nieprzeznaczone). To z kolei zwiększa potencjał odzysku i recyklingu odpadów, a 

zatem w sposób bezpośredni przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego (w 

tym co najważniejsze życia i zdrowia ludzi i zwierząt). 

https://symbioza-krakow.pl/
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Dotychczas na terenie gminy w miejscu budowy PSZOK funkcjonował obiekt, który 

nie spełniał wymagań stawianych tego typu miejscu (zdekapitalizowana 

infrastruktura). Technologicznie i technicznie stary punkt odbiegał od przepisów w 

zakresie transportu odzysku i technicznego wyposażenia punktu. Miejsce to nie 

spełniało warunków środowiskowych i sanitarnych. Brak było możliwości 

bezpiecznego ruchu pojazdów. W konsekwencji decydowało to o małym 

zainteresowaniu mieszkańców korzystaniem z punktu. Przedmiotowy projekt objął 

budowę PSZOK wraz z rampą wyładowczą. PSZOK to obiekt stacjonarny wydzielony 

w przestrzeni na utwardzonym placu. Na terenie punktu zlokalizowane są pojemniki 

do gromadzenia odpowiednich rodzajów odpadów w sposób selektywny. Z uwagi na 

specyfikę przyjętych rozwiązań technicznych część kontenerów przewidziana została 

do zapełnienia przez wrzut „od góry” (te ustawione są przy rampie wyładowczej, 

która jest przewidziana do ruchu samochodów osobowych i dostawczych w celu 

ułatwienia umieszczania poszczególnych rodzajów odpadów w kontenerach). 

W projekcie oprócz klasycznego PSZOK uwzględniono również utworzenie ścieżki 

edukacyjnej w skład której weszły: 

• tablice informacyjne, 

• laboratorium energii odnawialnej, 

• makieta przestrzenna PSZOK, 

• gabloty informacyjne, 

• stanowiska do praktycznej nauki segregacji odpadów, 

• część rekreacyjna dla najmłodszych. 

Ponadto w ramach projektu PSZOK zakupione zostało urządzenie pełniące funkcje 

selekcji odpadów w postaci kontenerowego kiosku „Miejska Stacja Recyklingowa”. 
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Fotografia 10 Widok „z lotu ptaka” na PSZOK. 

 

Źródło: Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa”  (http://www.ekoskawa.pl/ 

dostęp: 26.04.2021 r.) 

 

Fotografia 11 Kontenery otwarte stanowiące niezbędne wyposażenie PSZOK. 

 

Źródło: Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa”  (http://www.ekoskawa.pl/ 

dostęp: 26.04.2021 r.) 

Fotografia 12 Kontenery otwarte pod zadaszeniem (na odpady ulegające 

biodegradacji). 

http://www.ekoskawa.pl/
http://www.ekoskawa.pl/
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Źródło: Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa”  (http://www.ekoskawa.pl/ 

dostęp: 26.04.2021 r.) 

Fotografia 13 Pojazd specjalistyczny (tzw. Widlak) wykorzystywany w bieżącej 

działalności punktu. 

 

Źródło: Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa”  (http://www.ekoskawa.pl/ 

dostęp: 26.04.2021 r.) 

Fotografia 14 Cześć rekreacyjna wraz z tablicami informacyjnymi. 

http://www.ekoskawa.pl/
http://www.ekoskawa.pl/
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Źródło: Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa”  (http://www.ekoskawa.pl/ 

dostęp: 26.04.2021 r.) 

Fotografia 15 Cześć rekreacyjna wraz z tablicami informacyjnymi. 

 

Źródło: Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa”  (http://www.ekoskawa.pl/ 

dostęp: 26.04.2021 r.) 

 

http://www.ekoskawa.pl/
http://www.ekoskawa.pl/
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Fotografia 16 Urządzenie do zbierania odpadów opakowaniowych Miejska Stacja 

Recyklingowa. 

 

Źródło: Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa”  (http://www.ekoskawa.pl/ 

dostęp: 26.04.2021 r.) 

6. Działania/rozwiązania zastosowane w projekcie służące realizacji zasad 

polityki horyzontalnej. Identyfikacja i charakterystyka/opis 

Realizacja studium przypadku pozwoliła wykazać pozytywny wpływ Projektu, przede 

wszystkim, na realizację zasad polityki zrównoważonego rozwoju oraz, dodatkowo, 

polityki równości szans i niedyskryminacji. 

Pozytywny wpływ na realizację polityki zrównoważonego rozwoju opisano 

poniżej. 

PSZOK przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu odpadów komunalnych 

na środowisko. Punkt przyjmuje odpady komunalne od mieszkańców gminy w 

ramach opłaty uiszczanej za gospodarowanie odpadami. Dzięki temu po pierwsze 

odpady dostarczone do PSZOK nie są porzucane w miejscach do tego 

nieprzeznaczonych (co wpływa bezpośrednio na redukcję emisji zanieczyszczeń do 

środowiska). Po drugie funkcjonowanie punktu przyczynia się do tego, że mniej 

odpadów jest wytwarzanych i zbieranych jako odpady zmieszane (zwiększa to 

potencjał do odzysku i ew. recyklingu odpadów, co jest korzystne z punktu widzenia 

ochrony środowiska). Kolejnym argumentem jest zapobieganie powstawaniu 

odpadów (m.in. przez punkt „drugie życie odpadów” gdzie można naprawiać różne 

przedmioty), co w hierarchii postepowania z odpadami jest działaniem najbardziej 

pożądanym. Dzięki budowie PSZOK liczba osób objętych selektywnym zbieraniem 

odpadów w gminie wyniosła 12 920 osób (czyli 100% mieszkańców gminy zgodnie z 

danymi z Urzędu Gminy). 

PSZOK jako podstawowy element systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

w gminie został rozbudowany o tzw. Miejską Stację Recyklingową (urządzenie do 

http://www.ekoskawa.pl/
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zbierania odpadów14). Funkcjonuje ona na terenie PSZOK codziennie w godzinach 

od 7 do 20. Jest to rozwiązanie dodatkowe (wychodzące poza minimum 

funkcjonalności PSZOK, jakie określają obowiązujące przepisy prawa), które 

dodatkowo przyczynia się do zwiększenia wolumenu zebranych selektywnie 

odpadów (ponadto stanowi istotny element edukacyjny wśród mieszkańców i 

turystów Makowa Podhalańskiego). Stacja jest zasilana z paneli fotowoltaicznych. 

Stacja funkcjonuje jako miejsce, które w założeniu beneficjenta odwiedza się często 

niejako „przy okazji” i w którym, w prosty sposób realizuje się obowiązek dbania o 

czystość i porządek w gminie. Miejska Stacja Recyklingowa jest elementem Projektu 

wspomagającym zbiórkę odpadów (opakowaniowych) prowadzoną w PSZOK. Stacja 

umożliwia zbieranie odpadów, które mogą zostać zabrane z domu niewielkim 

nakładem sił i środków, tzn.: po drodze na zakupy, do szkoły, do pracy itd. Jest to 

rozwiązanie zbliżone do tego, jakie jest stosowane powszechnie za granicą w 

ramach tzw. systemu kaucyjnego. 

Podstawowe parametry i funkcje Stacji umożliwiają selektywne zbieranie (system 

wrzutowy) butelek PET i puszek aluminiowych oraz opakowań szklanych. Stacja 

identyfikuje kod odpadu po kodzie kreskowym. By móc wrzucić odpady do punktu 

należy przygotować niezgniecione butelki z kodem kreskowym, zdjąć nakrętkę i 

upewnić się, że butelki są puste. Opakowania powinny być wkładane pojedynczo, 

kodem kreskowym do góry, do oznaczonego otworu. 

Za oddane opakowania PET, aluminiowe i szklane do butelkomatów 1 i 2 można 

uzyskać punkty w ramach Akcji „Zbieraj z Eko-Skawą” (akcja / zbiórka promocyjna 

mająca na celu ochronę środowiska dzięki segregacji odpadów). Udział wymaga 

rejestracji pod adresem www.zbieraj.ekoskawa.pl. Jedno opakowanie to 1 punkt. 

Punkty zliczane będą przez zainstalowany program dostępny pod adresem 

zbieraj.ekoskawa.pl po wprowadzeniu ręcznie do aplikacji przez osobę zdającą 

numeru kuponu punktowego otrzymanego z butelkomatu 1 i 2. Po uzyskaniu łącznie 

200 punktów, które będą widoczne na stronie Uczestnika, otrzyma się nagrodę 

w postaci sadzonek sezonowych i/lub torb ekologicznych. Nie można uzyskać 

punktów za oddawanie makulatury, nakrętek plastikowych, zużytych baterii, 

akumulatorków czy drobnej elektroniki oddawanych do pozostałych pojemników w 

MSR. 

 

14 Stacja składa się z Butelkomatu nr 1 na opakowania PET i ALU, który przyjmuje butelki plastikowe 

PET o pojemności od 0,2 do 2,5 litra i puszki aluminiowe ALU (butelkomat 1). Butelkomatu nr 2 na 

opakowania szklane (SZKŁO), który przyjmuje na poziomie trzech szuflad butelki szklane o 

pojemności od 0,2l do 0,7l i słoiki szklane o pojemności do 0,9l (butelkomat Pojemnika na makulaturę. 

Pojemnika na nakrętki plastikowe. Pojemnika na zużyte baterie i akumulatorki. Pojemnika na drobną 

elektronikę (zużyte telefony itp.).  

https://zbieraj.ekoskawa.pl/
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Kolejnym rozwiązaniem dodatkowym zastosowanym w PSZOK jest utworzenie 

punktu napraw i punktu wymiany rzeczy używanych. Takie rozwiązania były 

punktowane w ramach oceny merytorycznej w ramach kryterium: Kompleksowość 

projektu PSZOK15. 

Utworzenie takich punktów przy PSZOK przyczynia się do zapobiegania 

powstawaniu odpadów (pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju). W 

punktach tych pracownik PSZOK w miarę możliwości pomaga mieszkańcom w 

naprawie urządzeń. Mieszkańcy mają też możliwość pozostawienia rzeczy 

używanych, dla nich już nieprzydatnych, które mogą być przydatne dla innych. Punkt 

napraw jest wyposażony w odpowiednie narzędzia, np. wiertarka, wkrętarka, 

szlifierka, piły ręczne, pilarka, lutownica, spawarka, myjka, imadło i inne drobne 

narzędzia ręczne. Pomieszczenie jest też wyposażone w regały i powierzchnie 

robocze jak np. blaty, umożliwiające użytkowanie i przechowywanie narzędzi. 

Kolejnym rozwiązaniem dodatkowym zastosowanym w PSZOK jest utworzenie 

ścieżki edukacyjnej. Ścieżka służy (choć z uwagi na pandemie COVID aktualnie 

jeszcze w zbyt małym stopniu) do prowadzenia działań promocyjnych, 

informacyjnych i edukacyjnych w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej 

mieszkańców (pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój). Takie rozwiązania były 

punktowane w ramach oceny merytorycznej w ramach kryterium: Podniesienie 

świadomości ekologicznej16. 

Działania edukacyjne zostały skierowane głównie do dzieci i młodzieży, ale także 

osoby dorosłe mogą - dzięki ścieżce - podnieść swój poziom wiedzy. PSZOK 

 

15 Premiowane były projekty w ramach których utworzone będą dodatkowe funkcje PSZOK zgodne z 

hierarchią sposobów postępowania z odpadami. Punkty w ramach projektu były przyznawane w 

następujący sposób:2 pkt. - utworzenie punktu napraw (przygotowania do ponownego użycia)2 pkt. - 

utworzenie punktu przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadów, celem umożliwienia 

ich ponownego użycia przez innych mieszkańców. 0 pkt. - brak spełnienia ww. warunków. Punkty 

podlegały sumowaniu. Przyznanie 0 punktów nie eliminowało projektu z oceny. 

16 Przedmiotem kryterium była ocena zastosowania w projekcie działań promocyjnych, informacyjnych 
lub edukacyjnych w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców. Premiowane były 
projekty, które będą wykorzystywały jak największą liczbę użytych narzędzi kampanii informacyjnej. 
Punkty przyznawane były w następujący sposób:2 pkt. – realizacja w projekcie działań polegających 
na współpracy z przedszkolami, szkołami w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej w 
obszarze dotyczącym zapobiegania powstawaniu odpadów lub selektywnej zbiórki odpadów. 
Działania ograniczają się wyłącznie do wymienionego zakresu i nie obejmują elementów opisanych w 
pozostałych punktorach.2 pkt. - realizacja w projekcie działań informacyjno-edukacyjnych (w tym np. 
akcje, konkursy, warsztaty, seminaria, wystawy). Działania ograniczają się wyłącznie do 
wymienionego zakresu i nie obejmują elementów opisanych w pozostałych punktorach.1 pkt. – 
realizacja w projekcie działań informacyjnych poprzez materiały drukowane (w tym np. ulotki, 
broszury, publikacje, plakaty, materiały szkoleniowe). Działania ograniczają się wyłącznie do 
wymienionego zakresu i nie obejmują elementów opisanych w pozostałych punktorach.0 pkt. – żadne 
z powyższych. Punkty podlegają sumowaniu. Przyznanie 0 punktów nie eliminowało projektu z 
oceny 
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prowadzi działalność z zakresu współpracy z placówkami oświaty (przedszkola, 

szkoły) w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej w obszarze dotyczącym 

zapobiegania powstawaniu odpadów i selektywnej zbiórki odpadów. Elementem 

takich działań mając być wizyty w PSZOK w czasie których są organizowane akcje 

promocyjne i konkursy (np. gry, zabawy edukacyjne, wystawy np. odzieży z 

surowców wtórnych, czy zwierząt wykonanych z odpadów) oraz oprowadzanie po 

PSZOK. Z uwagi na pandemie COVID odbyła się na razie jedna taka wizyta w 

PSZOK na jesieni 2020 r., kolejna wizyta jest planowana w marcu 2021 r. 

Takie działania edukacyjne mają być też organizowane dla mieszkańców całej gminy 

(tj. także dla osób dorosłych) w ramach wybranych wydarzeń gminnych (dzień ziemi, 

dni Makowa Podhalańskiego, dożynki itp.). Tego typu działania (akcje, konkursy, 

warsztaty, seminaria, wystawy) będą poświęcone zagadnieniom Gospodarki o 

Obiegu Zamkniętym, recyklingu, selektywnej zbiórki i szeroko pojętej ochronie 

środowiska (w tym np. wytwarzaniu energii z OZE). 

Beneficjent wspólnie z przedstawicielami Urzędu Gminy planują podejmować 

również działania edukacyjne na terenie całej gminy poprzez dystrybucję materiałów 

drukowanych (ulotki, broszury, publikacje, plakaty, materiały szkoleniowe). 

Prowadzona jest też strona www informująca o możliwościach i warunkach 

korzystania z PSZOK. 

Beneficjent zakłada, iż po unormowaniu sytuacji z pandemią COVID możliwa będzie 

również wizyta pracowników PSZOK w placówkach oświatowych w celu 

uświadamiania uczniów nt. tego, jak ważna jest prawidłowa gospodarka odpadami.  

Ścieżka edukacyjna jest odpowiednio wyposażona: makieta PSZOK, gabloty i tablice 

na informacje, stanowiska do praktycznej nauki segregacji odpadów, część 

rekreacyjna (plac zabaw, ławki, stojaki na rowery). PSZOK zatem jest 

wykorzystywany także jako miejsce rekreacyjne dla mieszkańców. Sprzyja to 

efektywności funkcjonowania projektu, gdyż właśnie dzięki obecności takiej 

infrastruktury na terenie punktu można połączyć tzw. przyjemne (rekreacja) z 

pożytecznym (segregacja i selektywna zbiórka, edukacja - szczególnie dzieci). 

Kolejnym rozwiązaniem dodatkowym zastosowanym w PSZOK (rozwiązanie 

komplementarne do opisanego powyżej) jest utworzenie centrum edukacyjnego przy 

PSZOK17. Jest to wydzielona powierzchnia i przestrzeń poświęcona tematyce OZE 

(centrum doświadczalne, zestawy dydaktyczne dla dzieci i młodzieży, które 

umożliwiają poznanie budowy, sposobu funkcjonowania oraz możliwości 

zastosowania urządzeń wytwarzających „zieloną energię”). W miejscu tym występują 

odpowiednie opisy, instrukcje i oznaczenia w jaki sposób można z poszczególnych 

elementów korzystać. Centrum pełni rolę edukacyjną (przybliża tematykę 

 

17 MGS Nauka (https://mgs-nauka.com/ dostęp: 26.04.2021 r.) 

https://mgs-nauka.com/
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wytwarzania energii z OZE). Z uwagi na pandemię COVID centrum nie jest aktualnie 

w pełni wykorzystywane. Beneficjent planuje po unormowaniu sytuacji z COVID 

wystąpić ze stosownym zaproszeniem do placówek oświatowych, by zachęcić do 

odwiedzin PSZOK i samego centrum.  

Ważnym elementem przyczyniającym się do pozytywnego wpływu projektu na 

zrównoważony rozwój jest odpowiednia organizacja PSZOK.  

Obecnie Punkt jest otwarty w następujących godzinach: poniedziałek: od 7.30 do 

14.30; środa: od 7.30 do 14.30; piątek: od 7.30 do 14.30 (w miesiącach: styczeń, 

luty, marzec, kwiecień, maj, wrzesień, październik, listopad, grudzień); piątek: od 

10.30 do 17.30 (w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień) - z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych. W zależności jednak od możliwości finansowych beneficjenta oraz 

faktycznych potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców, może pojawić się potrzeba by 

był on otwarty także w weekendy i popołudniami (tak, by zapewnić mieszkańcom 

większą swobodę korzystania). 

Punkt zapewnia możliwość przyjmowania szerokiej gamy odpadów komunalnych (co 

z perspektywy polityki zrównoważonego rozwoju ocenić należy pozytywnie). Kwestia 

ta (liczba grup odpadów) była też oceniana na ocenie merytorycznej w ramach 

naboru WoD (im więcej grup odpadów, tym większa liczba możliwych do zdobycia 

punktów18). 

Dobre przygotowanie SIWZ i OPZ przez beneficjenta umożliwiło dostosowanie 

zakresu projektu do potrzeb, co także nie jest bez znaczenia w kontekście wpływu na 

politykę zrównoważonego rozwoju. 

Beneficjent zawarł m.in. stosowne wymogi w zakresie serwisowania wybudowanej 

infrastruktury. Wykonawca robót budowlano montażowych w ramach projektu został 

zobowiązany do świadczenia usług serwisowych przynajmniej w okresie 10 lat od 

daty odbioru. Czas reakcji serwisowej oraz termin usunięcia zgłoszonych wad i 

usterek mogą być zgłaszane zgodnie z zapisami zawartej umowy. Takie podejście 

przyczynia się do tego, że wykonawca kontraktu stosuje lepsze, bardziej trwałe 

rozwiązania i materiały, które są mniej podatne na ew. usterki (np. korozję). Dzięki 

 

18 Punkty były przyznawane w oparciu o następujące subkryteria:- Liczba frakcji wyselekcjonowanych 
odpadów:3 pkt. – powyżej 11 frakcji wyselekcjonowanych odpadów przyjmowanych w PSZOK;2 pkt. – 
od 9 do 11 frakcji wyselekcjonowanych odpadów przyjmowanych w PSZOK;1 pkt. – od 5 do 8 frakcji 
wyselekcjonowanych odpadów przyjmowanych w PSZOK;0 pkt. – poniżej 5 frakcji 
wyselekcjonowanych odpadów przyjmowanych w PSZOK. Punkty w subkryterium nie podlegały 
sumowaniu - Rodzaj frakcji wyselekcjonowanych odpadów:1 pkt. – w ramach PSZOK przewidziano 
zbiórkę odpadów niebezpiecznych, w tym będzie występowała w projekcie przynajmniej jedna z 
następujących frakcji: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, akumulatory1 pkt. – w ramach 
PSZOK przewidziano zbiórkę odpadów wielkogabarytowych1 pkt. - w ramach PSZOK przewidziano 
zbiórkę odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne,1 pkt. - w ramach 
PSZOK przewidziano zbiórkę zużytych opon0 pkt. – w ramach projektu nie przewidziano żadnej z ww. 
frakcji 
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temu ograniczony zostaje negatywny wpływ na środowisko (konieczność częstszego 

stosowania nowych części czy prowadzenia napraw itp.). 

W ramach projektu stosowane są różne rozwiązania wpisujące się w politykę 

zrównoważonego rozwoju: ograniczenie energo i zasobochłonności (wewnętrzne 

procedury w zakresie ograniczania wydruków, oszczędności wody, energii, paliwa). 

W pomieszczeniach socjalno-bytowych zamontowane są czujniki ruchu. Teren 

PSZOK jest oświetlany nowoczesnym i energooszczędnym oświetleniem LED. 

Budynki wykonano z nowoczesnych materiałów o wysokim stopniu izolacji 

termicznej. 

Podczas realizacji prac budowlano – montażowych położono duży nacisk na dbałość 

o jak najmniejszą uciążliwość i ingerencję w środowisko naturalne. Prace budowlane, 

które mogły w jakikolwiek sposób negatywnie wpłynąć na zwierzęta, rośliny i grzyby 

znajdujące się na obszarze inwestycji były prowadzone ze szczególną ostrożnością i 

dbałością o bezwzględną minimalizacje ryzyka strat i zniszczeń. W trakcie 

prowadzonych prac stosowano sprawny technicznie sprzęt (co zapobiegało ew. 

zanieczyszczeniu środowiska). Wykonawca był zobowiązany do używania jedynie 

takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót oraz środowisko. Sprzęt ten musiał być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

W SIWZ zawarto wymagania dotyczące szkoleń dla beneficjenta prowadzonych 

przez Wykonawcę. Wykonawca został zobowiązany do tego, by zapewnić pełne 

szkolenie personelu Zamawiającego do obsługiwania i użytkowania Urządzeń i 

Obiektu PSZOK. Zapewnił także odpowiedni materiał szkoleniowy. Dzięki temu kadra 

Beneficjenta została odpowiednio przygotowana do eksploatacji i utrzymania 

urządzeń, maszyn i instalacji zamontowanych i dostarczonych w ramach Kontraktu. 

W ramach projektu wskazać można na wiele możliwości potencjalnego dalszego 

rozwoju działalności PSZOK w celu pogłębienia wpisywania się projektu w politykę 

zrównoważonego rozwoju: 

• Rozwój aplikacji odpadowej, która ma ułatwić mieszkańcom dotarcie do 

informacji o harmonogramie odbioru odpadów. W dalszej kolejności 

istnieje możliwość rozwoju funkcjonalności aplikacji o dodatkowe 

moduły (moduł informacyjny, edukacyjny itp. w tym o rozwiązania dla 

OzN w zakresie zapewnienia dostępności). 

• produkcja kompostu i jego oddawanie / sprzedaż na preferencyjnych 

warunkach mieszkańcom. 

• Rozwój strony www w kierunku dostępności dla OzN (poprawa 

widoczności). 

• rozwój elektronizacji zamówień publicznych. 
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Dodatkowy, pozytywny wpływ na realizację zasady równości szans i 

niedyskryminacji19 

PSZOK jest specyficznym obiektem, na terenie którego trudno zapewnić pełną 

dostępność dla OzN z określonym stopniem niepełnosprawności. 

Osoby korzystające z PSZOK zobowiązane są do przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, jak również poleceń 

pracownika obsługującego PSZOK. Naruszenie tych zasad stałoby w sprzeczności z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz regulaminem funkcjonowania PSZOK. 

Niestety z uwagi na okoliczności obiektywne, korzystanie z punktu przez określone 

osób (np. z konkretnymi niepełnosprawnościami) nie jest w praktyce możliwe. PSZOK 

w zakresie czynności eksploatacyjnych winien spełniać warunki szczegółowej ochrony 

pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 

2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami 

komunalnymi (Dz. U. 2009 Nr 104 poz. 868 z późn. zm.). 

Pracownik PSZOK jest zobligowany do pomocy osobom potrzebującym (osoby 

słabsze, starsze oraz OzN) w pozostawieniu odpadów w punkcie. W sytuacji gdy np. 

OzN dotrze na PSZOK z odpadami, otrzyma ona stosowną pomoc w zakresie 

możliwości zostawienia odpadów w punkcie. Przed dostarczeniem odpadów do 

punktu możliwe jest uprzednie poinformowanie telefonicznie pracownika PSZOK o 

zamiarze dostarczenia odpadów przez takie właśnie osoby . 

Na etapie użytkowania infrastruktury beneficjent zidentyfikował pozytywne sygnały na 

temat skuteczności zastosowanych w projekcie rozwiązań dla OzN. PSZOK był 

wizytowany przez uczniów jednej z lokalnych szkół specjalnych, którzy dzięki udziale 

w zajęciach organizowanych na PSZOK mają możliwość przyjrzeć się pracom, jakie 

są w punkcie realizowane (do tego dochodzi cała warstwa merytoryczna z działań 

informacyjno-edukacyjnych). Stwarzana jest zatem szansa do tego, by część 

uczniów - u których tego typu predyspozycje będą wystarczające - mogła podpatrzyć 

pewne prace wykonywane na PSZOK. Takie obserwacje pozwalają zainteresować 

dzieci i młodzież określoną tematyką (zdobycie niezbędnego doświadczenia przez te 

osoby tak, aby w przyszłości mogły spróbować się usamodzielnić). 

7. Osiągnięte efekty projektu w kontekście realizacji zasad polityki 

horyzontalnej  

Pracownicy PSZOK już obserwują, że nowy punkt jest bardziej popularny od tego, 

który funkcjonował dotychczas. Jednak od momentu oddania PSZOK do użytkowania 

upłynęło zbyt mało czasu, by móc zaobserwować pełnię efektów. Z biegiem lat i 

funkcjonowania punktu jego pozytywny wpływ będzie się zwiększał (punkt będzie 

 

19 Element ten został zidentyfikowany jako dodatkowy wpływ analizowanego projektu. Ocena ta nie 
była bowiem głównym celem analizowanego studium przypadku. 
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zyskiwał na popularności, mieszkańcy będą sobie polecali wzajemnie wizytę w 

punkcie na zasadzie tzw. „marketingu szeptanego”). Nowoczesna i zadbana 

infrastruktura będzie także zachęcać do wizytowania punktu także w celach 

rekreacyjnych. 

Popularność PSZOK oraz jego szerokie spektrum działania (ścieżka edukacyjna itp.) 

została ograniczona przez pandemię COVID-19. 

Kluczowymi efektami, które wynikają z funkcjonowania PSZOK będzie: 

• liczba osób objętych oddziaływaniem PSZOK: 12 920 (cała gmina), 

• zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowiska 

odpadów, zwiększenie potencjału do zapobiegania powstawaniu 

odpadów, recyklingu i odzysku. Przez to zwiększenie szans na 

wypełnienie zobowiązań ustawowych kierowanych do gminy w zakresie 

wymaganych do osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu odpadów 

komunalnych. 

• zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Maków 

Podhalański na temat należytego gospodarowania odpadami 

komunalnymi (hierarchia i optymalny sposób postępowania z odpadami 

– zapobieganie powstawaniu, segregacja, naprawa we własnych 

gospodarstwach domowych, przygotowanie do ponownego użycia i 

recyklingu oraz innych procesów odzysku), 

• funkcjonowanie PSZOK jako ważny element promowania wizji gminy 

Maków Podhalański przyjaznej mieszkańcom i środowisku, 

• zwiększenie liczby nowoczesnych obiektów służących gospodarowaniu 

odpadami, 

• zmniejszenie (a docelowo możliwe, że też wyeliminowanie) liczby 

nielegalnych składowisk, a tym samym zanieczyszczania środowiska i 

zaśmiecania w szczególności lasów i terenów rekreacyjnych, 

• monitorowanie właściwego sposobu postępowania z odpadami 

komunalnymi, zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i 

prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

• wzrost zatrudnienia (1 etat w PSZOK). 

8. Czynniki sukcesu. Problemy, bariery, trudności we wdrożeniu zasad polityki 

horyzontalnej. Podejmowane środki zaradcze. 

Kluczowym czynnikiem sukcesu była odpowiednia diagnoza potrzeb oraz 

duże doświadczenie praktyczne beneficjenta, które pozwoliły w odpowiednio 

szeroki sposób zdefiniować zakres rzeczowy projektu. Zastosowane w ramach 
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projektu rozwiązania dalece wyprzedzają standardowe działania prowadzone 

przez operatorów PSZOK w kraju. Można też wskazać, że rozwiązania 

zastosowane u Beneficjenta mogłyby służyć jako dobra praktyka na skalę 

ponad krajową. 

Kluczową barierą w funkcjonowaniu projektu zgodnie z założeniami jest 

pandemia COVID. Zniechęca ona w pewnym stopniu część mieszkańców do 

korzystania z PSZOK. Ponadto PSZOK nie może w pełni prowadzić działań 

edukacyjnych i informacyjnych (dni otwarte, konkursy, festyny itp.). W tym 

zakresie beneficjent napotkał na trudności w realizacji wszystkich założonych 

w WoD działań (np. seminaria, akcje informacyjne, konkursy, warsztaty). 

Zgodnie z aktualnym planem działania te mają zostać zrealizowane w 2021 r. 

W trakcie wdrażania projektu wystąpił też problem niezwiązany wprost z 

realizacją żadnej z zasad horyzontalnych. Niemniej jednak można uznać, iż 

problemy (niezależne od beneficjenta) te powodowały generalne opóźnienie w 

oddaniu projektu do użytkowania. Wystąpiły bowiem trudności związane z 

wyłonieniem Wykonawcy budowy PSZOK. W dwóch pierwszych 

postępowaniach nie złożono żadnej oferty, w kolejnym postępowaniu złożono 

dwie oferty, jednak Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, został 

wykluczony z postępowania, a druga oferta przewyższała kwotę, jaką 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W 

czwartym postępowaniu została złożona jedna oferta, której cena znowu 

przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia i Zamawiający unieważnił postępowanie. W 

ostateczności beneficjent zmienił technologie wykonania robót, co pozwoliło w 

kolejnym przetargu wyłonić wykonawcę. 

Następnie, już w trakcie realizacji prac budowlanych, w skutek wystąpienia 

pandemii COVID-19. 31.03.2020 r., Wykonawca zgłosił roszczenia o 

przedłużenie czasu na ukończenie kontraktu o 3 miesiące, co zostało ujęte w 

zawartym aneksie do umowy. 

9. Propozycje innych działań/zmian w realizacji zasad polityk horyzontalnych 

Nie stwierdzono 

10. Źródła danych: 

• Wniosek o dofinansowanie dla Projektu oraz wnioski o płatność 

• PFU dla Projektu 

• Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa”  

(http://www.ekoskawa.pl/ dostęp: 26.04.2021 r.) 

• MGS Nauka (https://mgs-nauka.com/ dostęp: 26.04.2021 r.) 

• Wywiad telefoniczny z przedstawicielem Beneficjenta z dnia 11 marca 

2021 r.  

http://www.ekoskawa.pl/
https://mgs-nauka.com/
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• Wywiad telefoniczny z przedstawicielem MGS Nauka Sp. z o.o. z dnia 

15 marca 2021 r.  

• Wywiad telefoniczny z przedstawicielem Biuro Analiz i Ocen 

Środowiska „EKORAPORT”, z dnia 15 marca 2021 r.  

• Wywiad telefoniczny z przedstawicielem szkoły w Makowie 

Podhalańskim z dnia 15 marca 2021 r.  

 


