
1 

P 

 

 

  

 

 

 

  

Ewaluacja skuteczności wdrażania 
zasad horyzontalnych w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 



Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

2 

Zamawiający: 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego 

ul. Basztowa 22 

31-156 Kraków 

Wykonawca: 

 

 EVALU Sp. z o.o.  

ul. Dzika 19/23 lok. 55 

00-172 Warszawa 

tel.: 22 403-80-26 

fax: 22 403-80-25 

e-mail: evalu@evalu.pl 

  

  

 

 

  

mailto:evalu@evalu.pl


Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

3 

Spis treści 

1 WYKAZ SKRÓTÓW ............................................................................................ 5 

2 STRESZCZENIE RAPORTU ............................................................................... 8 

3 OPIS PODEJŚCIA METODOLOGICZNEGO .................................................... 34 

4 REALIZACJA ZASAD HORYZONTALNYCH W SYSTEMIE REALIZACJI RPO 

WM 2014-2020 ......................................................................................................... 39 

4.1 Programowanie i system realizacji .............................................................. 39 

4.1.1 Uwzględnienie zasad horyzontalnych w dokumentach programowych . 39 

4.1.2 Uwzględnienie zasady partnerstwa w procesie programowania ........... 41 

4.1.3 Mechanizmy terytorialne a zasada partnerstwa .................................... 44 

4.1.4 Zasada zrównoważonego rozwoju w systemie realizacji ...................... 46 

4.1.5 Wsparcie w realizacji zasad horyzontalnych ze strony IK UP ............... 48 

4.2 Wdrażanie – wybór i ocena, odwołania ....................................................... 49 

4.3 Monitoring, sprawozdawczość, ewaluacja ................................................... 54 

4.4 Kontrole ....................................................................................................... 70 

4.5 Rola Komitetu Monitorującego we wdrażaniu zasad horyzontalnych .......... 75 

4.6 Informacja i komunikacja ............................................................................. 85 

5 ŚWIADOMOŚĆ ORAZ ROZUMIENIE ZASAD HORYZONTALNYCH .............. 98 

6 REALIZACJA ZASAD HORYZONTALNYCH W PROJEKTACH ..................... 113 

6.1 Zasada równości szans i niedyskryminacji ................................................ 113 

6.1.1 Skala stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji w 

projektach ........................................................................................................ 113 

6.1.2 Skala zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień ............... 120 

6.1.3 Realizacja standardów dostępności .................................................... 122 

6.1.4 Wpływ projektów na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji

 128 

6.1.5 Rodzaje wsparcia o największej skuteczności dla zasady równości szans 

i niedyskryminacji ............................................................................................ 133 

6.1.6 Podsumowanie i wnioski na kolejny okres programowania ................ 141 

6.2 Zasada równouprawnienia płci .................................................................. 144 

6.2.1 Skala stosowania zasady równouprawnienia płci w projektach .......... 144 

6.2.2 Wpływ projektów na realizację zasady równouprawnienia płci ........... 155 



Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

4 

6.2.3 Rodzaje wsparcia o największej skuteczności dla zasady 

równouprawnienia płci ..................................................................................... 171 

6.2.4 Podsumowanie i wnioski na kolejny okres programowania ................ 182 

6.3 Zasada zrównoważonego rozwoju ............................................................ 188 

6.3.1 Skala stosowania zasady zrównoważonego rozwoju w projektach ..... 188 

6.3.2 Wpływ projektów na realizację zasady zrównoważonego rozwoju ...... 191 

6.3.3 Rodzaje wsparcia o największej skuteczności dla zasady 

zrównoważonego rozwoju ............................................................................... 194 

6.3.4 Podsumowanie i wnioski na kolejny okres programowania ................ 201 

6.4 Zasada deinstytucjonalizacji ...................................................................... 203 

7 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA REALIZACJĘ ZASAD HORYZONTALNYCH . 214 

8 TABELA WNIOSKÓW I REKOMENDACJI ...................................................... 233 

9 ŹRÓDŁA, BAZY DANYCH UŻYTE W RAPORCIE .......................................... 252 

10 SPIS TABEL, WYKRESÓW I RYSUNKÓW .................................................. 252 

11 BIBLIOGRAFIA ............................................................................................. 256 

12 ZAŁĄCZNIKI ................................................................................................. 260 

12.1 Sprawozdania z benchmarkingu ............................................................ 260 

12.2 Sprawozdania z przeprowadzonych studiów przypadku ........................ 260 

12.3 Narzędzia badawcze .............................................................................. 260 

12.4 Lista podmiotów/uczestników wywiadów ................................................ 260 

12.5 Wyniki badań CAWI/CATI ...................................................................... 260 

 

 

  



Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

5 

1 WYKAZ SKRÓTÓW 

CATI  Wywiad wspomagany telefonicznie przy pomocy strony internetowej 

(Computer Assisted Telephone Interview) 

CAWI  Wywiad wspomagany komputerowo przy pomocy strony internetowej 

(Computer Assisted Web Interview) 

CT  Cel tematyczny 

CUPT  Centrum Unijnych Projektów Transportowych 

DDOM Dzienne Domy Opieki Medycznej 

DFE  Departament Funduszy Europejskich 

Dz.  Działanie 

EFRR  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS  Europejski Fundusz Społeczny 

GUS  Główny Urząd Statystyczny 

IDI  Indywidualny wywiad pogłębiony (Individual In-Depth Interview) 

IK UP  Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa 

IOB  Instytucje otoczenia biznesu 

IOK  Instytucja organizująca konkurs 

IP  Instytucja Pośrednicząca 

IZ  Instytucja Zarządzająca 

JE  Jednostka Ewaluacyjna 

JST  Jednostka samorządu terytorialnego 

K  Kobieta 

KE  Komisja Europejska 

KM  Komitet Monitorujący 

KOM  Krakowski Obszar Metropolitarny 

KOP  Komisja Oceny Projektów 

KrOF  Krakowski Obszar Funkcjonalny 

LGBT  lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe (lesbian, gay, bisexual, 

transgender) 

M  Mężczyzna 
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MCP  Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 

MFiPR Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

MRU  Mechanizm racjonalnych usprawnień 

MRPO 2007-2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

MŚP  Sektor małych i średnich przedsiębiorstw 

NGO  Organizacja pozarządowa (non-government organization)  

NIK  Najwyższa Izba Kontroli 

OP  Oś Priorytetowa 

OZE  Odnawialne źródła energii 

OzN  osoby z niepełnosprawnościami 

UoD  Umowa o dofinansowanie 

UP  Umowa Partnerstwa 

PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

PH  Polityki horyzontalne 

PI  Priorytet inwestycyjny 

PIFE  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 

PO  Program Operacyjny 

POIiŚ 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

PO PT Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014–2020 

PO PW  Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014‐2020 

PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

PSZOK Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

Pzp  Prawo zamówień publicznych 

ROPS  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

RPO WM 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 

RPO WP 2014-2020  Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 

SIWZ  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

SL2014 Centralny system teleinformatyczny 

SMK  Stowarzyszenie Metropolia Krakowska 
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SPR  Subregionalny Program Rozwoju 

SRWM Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 

SZOOP Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 

TDI  Telefoniczny wywiad pogłębiony (Telephone In-depth Interveiw) 

TIK  Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT, Information and 

Communication Technologies) 

UE  Unia Europejska 

UMWM Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

WCAG zalecenia dotyczące tworzenia dostępnych serwisów internetowych 

(Web Content Accessibility Guidelines) 

WLWK Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 

WoD  Wniosek o dofinansowanie 

WoP  Wniosek o płatność 

WUP  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 

Wytyczne w zakresie realizacji polityk równych szans  Wytyczne w zakresie 

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

funduszy unijnych na lata 2014-2020 wraz z załącznikami 

ZIT  Zintegrowane inwestycje terytorialne 

ZOL  Zakład opiekuńczo-leczniczy 

ZOZ  Zakład opieki zdrowotnej 

ZR  Zrównoważony rozwój 

ZWM  Zarząd Województwa Małopolskiego  
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2 STRESZCZENIE RAPORTU 

Raport przedstawia wyniki badania ewaluacyjnego, którego głównym celem była 

całościowa ocena działań podejmowanych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (dalej RPO WM 2014-

2020) w zakresie wdrażania zasad horyzontalnych wraz z oceną efektów ich 

realizacji. Cele szczegółowe badania obejmowały zaś:  

1. Ocenę działań podejmowanych w ramach systemu realizacji RPO WM 2014-

2020 w kontekście stosowania zasad horyzontalnych. 

2. Ocenę realizacji zasad horyzontalnych w ramach wdrażanych projektów RPO 

WM 2014-2020.  

3. Sformułowanie rekomendacji na przyszłą perspektywę finansową na lata 

2021-2027 w zakresie realizacji zasad horyzontalnych w ramach projektów i 

Programu. 

Dwa pierwsze cele stanowiły jednocześnie odrębne obszary badania. Trzeci cel 

(dotyczący rekomendacji) został zrealizowany w ramach obu tych obszarów. 

REALIZACJA ZASAD HORYZONTALNYCH W SYSTEMIE REALIZACJI 

RPO WM 2014-2020 

Etap programowania 

Zapisy RPO WM w wystarczającym i zgodnym z wymaganiami stopniu 

odzwierciedlają zasady horyzontalne. Bezpośrednie odniesienia pojawiają się 

zarówno na poziomie osi priorytetowych i typów działań, jak i na poziomie systemu 

wdrażania i zarządzania.  

Proces programowania można ocenić jako partycypacyjny, angażujący różnorodne 

środowiska, obejmujący szeroki katalog zagadnień, związanych zarówno z 

obszarami wsparcia RPO, jak i systemem realizacji. W procesie tym możliwe było 

zgłaszanie uwag w różnych formach – poprzez formularz, jak też w trakcie spotkań 

Zespołów zadaniowych i Grupy roboczej ds. RPO oraz wydarzeń organizowanych w 

regionie. W pełni zaspokojono oczekiwania, jakie stawia przed tym procesem zasada 

partnerstwa. 

Uwzględnienie zasad horyzontalnych w systemie realizacji RPO WM  

W systemie realizacji we właściwy sposób uwzględniono zasady horyzontalne – w 

szczególności zasadę partnerstwa, dzięki funkcjonowaniu Komitetu Monitorującego. 

Nie zidentyfikowano działań i rozwiązań, które stałyby w sprzeczności z realizacją 

zasady niedyskryminacji i równości płci.  

Realizacji zasady partnerstwa w systemie realizacji RPO WM sprzyja przyjęty sposób 

wdrażania mechanizmu ZIT, m.in. przyjęta formuła Związku ZIT – stowarzyszenie, 

partycypacyjny model tworzenia Związku ZIT oraz Strategii ZIT angażujący na 

równych zasadach wszystkich partnerów, a także rola Biura SMK wychodząca poza 
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pełnienie roli IP ZIT – jako animatora współpracy i partnera dla wnioskodawców ze 

swojego obszaru funkcjonalnego. 

W systemie realizacji stosowane są rozwiązania niepozostające w konflikcie z 

interesami ochrony środowiska i ładu przestrzennego, choć można wskazać 

elementy wymagające poprawy. Przede wszystkim jest to elektroniczny obieg 

dokumentów, zarówno wewnątrz instytucji systemu realizacji, pomiędzy nimi, jak i w 

kontaktach z beneficjentami.  

Jednocześnie można wskazać obszary, w których warto wprowadzić rozwiązania 

zwiększające zrównoważone wykorzystanie zasobów i materiałów. Po pierwsze 

rekomenduje się rezygnację z drukowania materiałów na posiedzenia KM dla 

wszystkich uczestników (jedynie na zgłoszone zapotrzebowanie uczestników przed 

posiedzeniem) – uczestnicy dostają bowiem te materiały elektronicznie z 

wyprzedzeniem, są one często bardzo obszerne (powyżej 100 stron) i zazwyczaj 

mają charakter „jednorazowy” – jedynie podczas posiedzenia. Po drugie 

rekomenduje się, aby przy okazji zlecania i realizacji kontroli lub audytów (zarówno 

przez Urząd Marszałkowski, jak i instytucje zewnętrzne, np. NIK, IA) ograniczano 

konieczność drukowania materiałów, które są archiwizowane wyłącznie w wersji 

elektronicznej, lub dostępne w systemach informatycznych (np. SL2014). 

Rola Komitetu Monitorującego we wdrażaniu zasad horyzontalnych  

Funkcjonowanie KM wnosi wartość dodaną do Programu. Udział partnerów spoza 

administracji w składzie KM jest wysoki – 38% wobec wymaganego poziomu min. 

33% w Wytycznych. Jednocześnie występują dysproporcje w grupie członków KM 

spoza administracji – ma miejsce dominacja organizacji pracodawców oraz związków 

zawodowych nad sektorem pozarządowym. W przyszłym okresie programowania 

warto zapewnić większe zróżnicowanie grupy członków KM spoza administracji tak, 

aby skład tej części KM w większym stopniu odzwierciedlał obszary wsparcia RPO 

WM 2021-2027 oraz kwestie przekrojowe i jednocześnie odzwierciedlające sytuację 

w społeczeństwie i środowisku. Konieczne jest także wzmocnienie promowania 

równości płci podczas rekrutacji kandydatów do KM – w aktualnym składzie KM 

kobiety stanowią jedynie 36% i są wskazywane głównie na zastępczynie (53%), a nie 

członkinie (19%). 

Analiza frekwencji pokazuje, że zaangażowanie partnerów spoza administracji w 

prace KM było zadowalające – na poziomie zbliżonym do podmiotów z administracji 

samorządowej (obecność odpowiednio na 68,3% i 71,4% posiedzeń). Stwierdzono 

również aktywność członków spoza administracji poza KM – deklarują oni 

konsultowanie kwestii poruszanych na KM, w tym zasad horyzontalnych, w swoich 

środowiskach. 

Posiedzenia KM organizowano głównie w formule dwudniowych spotkań 

wyjazdowych, tj. poza Krakowem. Formuła taka została wysoko oceniona, gdyż 

umożliwiła organizację szkoleń przed rozpoczęciem posiedzeń, większą integrację 
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członków z różnych środowisk, zapewnienie wystarczającego czasu na dyskusje i 

zgłaszanie opinii (co stanowi uzasadnienie dla braku potrzeby wprowadzania grup 

roboczych do działalności KM), możliwość wizytowania projektów i obserwacji ich 

efektów (wizyty studyjne).  

Kwestie polityk horyzontalnych były przedmiotem dyskusji podczas posiedzeń KM, 

ale jako jedna z wielu kwestii pojawiających się przy omawianiu kryteriów oceny 

projektów. Biorąc pod uwagę nacisk, jaki kładzie KE na kwestie zasad 

horyzontalnych w kolejnej perspektywie finansowej, a także wciąż niedostateczną 

wiedzę w społeczeństwie na ten temat, warto wzmocnić obecność tych kwestii w 

pracach KM i powołać grupę roboczą poświęconą politykom horyzontalnym. 

IZ RPO WM we właściwy sposób zapewnia wsparcie kompetencyjne członkom KM. 

We właściwy sposób odpowiedziano na problem dysproporcji w wiedzy na temat 

specyfiki funkcjonowania RPO wśród członków KM reprezentujących różne 

środowiska, organizując w początkowym okresie funkcjonowania KM szkolenia na 

ten temat. Nie zrealizowano jednak dla członków KM szkoleń nt. zasad 

horyzontalnych. Szkolenie takie (w zakresie dostępności) skierowano do 

pracowników IZ i IP, i zostało one bardzo wysoko ocenione. Warto w kolejnym 

okresie programowania zrealizować takie szkolenia również dla członków KM. 

Etap wdrażania  

W systemie oceny i wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020 uwzględniono 

stosowanie zasad horyzontalnych. Informacje o konieczności ich stosowania zawarte 

są w dokumentacji konkursowej, gdzie projektodawca znajdzie odniesienie do innych 

dokumentów regulujących tę kwestię oraz do opisów praktycznych sposobów jak 

przygotować opis uwzględnienia zasad we wniosku (np. w instrukcji wypełniania 

wniosku). Występuje zróżnicowanie wniosków pod kątem pozyskiwania informacji 

istotnych z punktu widzenia oceny zgodności projektu z zasadami horyzontalnymi. W 

przypadku wniosków w ramach EFRR, w jego strukturze przewidziano specjalne 

miejsce na odniesienie się do zasad horyzontalnych i uzasadnienie przyjętych w 

projekcie założeń. W przypadku wniosków w ramach EFS, projektodawca swoje 

podejście powinien zaprezentować w różnych miejscach wniosku m.in. opisując 

grupy docelowe, zadania przewidziane do realizacji w projekcie czy opis problemu. 

Kryteria zgodności z politykami horyzontalnymi zostały opracowane w sposób 

prawidłowy, zapewniający stosowanie zasad. Kryteria są stosowane w ramach oceny 

merytorycznej. Stworzony system zapewnia, że realizowane są wyłącznie projekty 

mające neutralny lub pozytywny wpływ. Blokowanie projektów z negatywnym 

wpływem jest jednym z kluczowych „bezpieczników” zapewniających realizację 

zasad horyzontalnych w projektach. W podejściu do „neutralności” projektów zaszły 

zmiany wynikające z aktualizacji Wytycznych w zakresie realizacji polityk równych 

szans w 2018 roku. Dotyczyły one szczególnie zasady równości szans i 

niedyskryminacji. W wyniku aktualizacji nastąpiło odejście od neutralności projektów, 
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doprecyzowano zapisy w zakresie neutralności produktów projektu (zdefiniowanie 

kiedy zasada dostępności nie dotyczy danego produktu) oraz zmiany w zakresie 

wyboru projektów – wprowadzenie wymogu wykazania we wniosku o dofinansowanie 

pozytywnego wpływu realizacji projektu na zasadę równości szans i niedyskryminacji. 

Etap monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji 

W przypadku wszystkich polityk horyzontalnych stwierdzono obecność wskaźników, 

które umożliwiają monitorowanie postępu realizacji działań służących wdrażaniu 

tychże polityk. Poza wskaźnikami, użyteczne w tym celu są także dane 

charakteryzujące uczestników projektów EFS, gromadzone w systemie SL (moduł 

uczestnicy projektów). Mimo to zidentyfikowano możliwe działania, które mogłyby 

dodatkowo zoptymalizować użyteczność tego systemu. Można do nich zaliczyć np.: 

wskazanie w nowych wytycznych do monitorowania projektów oraz w 

przygotowywanej WLWK potrzeby monitorowania wszystkich wskaźników 

osobowych w podziale na płeć; rozszerzenie funkcjonalności systemu SL w taki 

sposób, by wymagał on od beneficjentów wskazywania osiąganych wartości 

wskaźników osobowych w podziale na płeć; zachęcanie/obligowanie (w zależności 

od typu projektu) beneficjentów do uwzględniania w WoD wskaźników 

horyzontalnych, które odnoszą się do równości płci czy dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami; poszerzenie katalogu wskaźników kluczowych lub 

specyficznych dla programu o wskaźniki odnoszące się do efektów wsparcia EFS w 

odniesieniu do większości (a docelowo do wszystkich) grup, o których mowa w 

założeniach polityki równości szans i niedyskryminacji; uwzględnienie w 

przygotowywanej WLWK wskaźników odnoszących się do aspektów polityki 

zrównoważonego rozwoju w ramach interwencji EFS.  

Dane monitoringowe wykorzystywane są na potrzeby sprawozdawczości na 

poziomie Programu, która to odbywa się poprzez przedkładanie odpowiednim 

instytucjom sprawozdań rocznych oraz informacji kwartalnych z realizowanych w 

ramach Programu działań. W sprawozdaniach rocznych zawarte są informacje na 

temat szczególnych przedsięwzięć mających na celu promowanie równouprawnienia 

płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i rozwiązań wdrożonych, by zapewnić 

włączenie punktu widzenia płci do programu operacyjnego i operacji. W 

sprawozdaniach znajdują się także odniesienia do polityki zrównoważonego rozwoju 

czy partnerstwa. Mimo to stwierdzono, że przedstawiane informacje dotyczą przede 

wszystkim kwestii dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – znacznie mniej 

miejsca poświęca się kwestiom równości płci czy zrównoważonego rozwoju. Co 

więcej, w sprawozdaniach brakuje informacji na temat realizacji polityki 

deinstytucjonalizacji. Wydaje się zatem, że w przyszłości należałoby w większym 

stopniu wyważyć zakres przedstawianych informacji – tak, by w porównywalnym 

stopniu uwzględniały wszystkie przyjęte w Programie polityki horyzontalne. 
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Ocena wdrażania polityk jest także możliwa dzięki realizowanym badaniom 

ewaluacyjnym poświęconym takiemu zagadnieniu – wybrane aspekty polityk 

włączane są w zakres badań sektorowych, z kolei przedmiotowe badanie 

poświęcone jest w pełnym zakresie wszystkim politykom realizowanym w ramach 

RPO WM. Pozytywnie oceniono stosowanie komunikacji elektronicznej z oferentami/ 

wykonawcami badań, zrezygnowanie z wymogu przedkładania przez wykonawców 

papierowych wersji raportów z badań oraz uwzględnianie szerokiego grona 

partnerów w procesie przygotowywania oraz odbioru wyników badań ewaluacyjnych. 

Etap kontroli 

Na etapie kontroli weryfikacja realizowania zasad polityk horyzontalnych przebiega w 

dwóch wymiarach – zgodności projektu z obowiązującym stanem prawnym w 

zakresie polityk oraz zgodności działań realizowanych w ramach projektu z 

założeniami określonymi we wniosku i umowie o dofinansowanie. Badanie 

potwierdziło, że stosowane rozwiązania (zarówno w ramach EFRR, jak i EFS) 

pozwalają na właściwą kontrolę wypełniania zasad polityk horyzontalnych i są 

zgodne z obowiązującymi wymogami. W przyszłości istotne będzie zachowanie 

jednakowego podejścia, na poziomie wszystkich instytucji systemu realizacji, do 

kontroli takich aspektów. Warto także w jeszcze większym stopniu wykorzystać 

wiedzę i doświadczenia kontrolerów do przygotowywania materiałów szkoleniowych 

dla beneficjentów – poświęconych zarówno możliwym sposobom realizacji polityk, 

jak i najczęściej popełnianym błędom/uchybieniom w tym zakresie. 

Informacja i komunikacja 

W RPO WM realizowane są szkolenia oraz działania informacyjno-promocyjne 

zgodnie z założeniami opisanymi w Agendzie, tj. obejmują one działania skierowane 

do pracowników instytucji oraz beneficjentów.  

W przypadku przedstawicieli instytucji wysoko oceniono praktyczne szkolenia z 

udziałem OzN, wyrażono także potrzebę kolejnych, równie praktycznych szkoleń w 

całości obejmujących swoją tematyką polityki horyzontalne. W przyszłości należy 

uwzględnić wśród odbiorców takich szkoleń także przedstawicieli KM oraz ekspertów 

z KOP. Poza tematyką związaną z kwestią dostępności dla OzN, szkolenia powinny 

także dotyczyć równouprawnienia płci oraz zrównoważonego rozwoju. 

W IZ powołano także dwie osoby pełniące funkcję Koordynatorów ds. zasad 

horyzontalnych, ale ich działalność jest niewielka, a potencjał niewykorzystany. 

Rekomenduje się utworzenie funkcji Koordynatora/ Koordynatorów ds. zasad 

horyzontalnych w kolejnym okresie programowania wraz ze wzmocnieniem jego/ ich 

roli oraz promocji jego/ ich działań.  

Mimo szerokiego katalogu źródeł, z których wnioskodawcy mogą korzystać przy 

pozyskiwaniu informacji o zasadach horyzontalnych, to informacja ta jest zbyt ogólna 

i zbyt mało praktyczna. Dodatkowo świadomość na temat zasad jest wśród 
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beneficjentów nadal zbyt niska. Potrzebne są zatem dalsze intensywne działania 

szkoleniowe, informacyjne i promocyjne. Najważniejsze z punktu widzenia 

beneficjentów są wszelkie działania prezentujące dobre praktyki i wskazówki 

pasujące do specyfiki i potencjału beneficjentów oraz projektów.  

ŚWIADOMOŚĆ ORAZ ROZUMIENIE ZASAD HORYZONTALNYCH  

Zasady horyzontalne są dobrze znane beneficjentom, jednak nie zawsze jest to 

tożsame z pogłębioną wiedzą na ich temat. Nieco niższy poziom świadomości na 

temat zasad stwierdzono wśród uczestników projektów EFS. Wiedza przedstawicieli 

instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie polityk horyzontalnych oraz ekspertów 

oceniających zgodność projektów z zasadami horyzontalnymi jest na dobrym lub 

bardzo dobrym poziomie, a w przypadku członków KM wiedza jest zróżnicowana - 

stosunkowo wyższa wśród przedstawicieli strony samorządowej (IZ, IP) i partnerów 

(NGO). Obserwowany jest wzrost wiedzy i świadomości na temat zasad 

horyzontalnych wśród beneficjentów, uczestników projektów i uczestników 

instytucjonalnych systemu realizacji RPO WM 2014-2020.  

Pozytywnie oceniono wpływ działań informacyjno-promocyjnych na poziomie 

instytucjonalnym na wzrost świadomości wśród beneficjentów na temat zasad 

horyzontalnych. Należy jednak kontynuować działania informacyjno-promocyjne i 

szkoleniowe - kładąc jeszcze większy nacisk na szeroki wachlarz rozwiązań i 

aspektów powiązanych z zasadami horyzontalnymi, co wynika z ich wąskiego 

rozumienia przez beneficjentów. Niezbędne jest upowszechnienie w przekazach 

informacyjno-promocyjnych wiedzy na temat funkcji koordynatora/ów ds. polityk 

horyzontalnych w strukturach urzędu. Niezbędne jest także regularne aktualizowanie 

wiedzy na temat zasad horyzontalnych np. w ramach szkoleń wśród uczestników 

instytucjonalnych, a w szczególności wśród członków KOP, na których spoczywa 

duża odpowiedzialność za ocenę zgodności projektów o różnorodnej specyfice z 

poszczególnymi aspektami zasad horyzontalnych.  

REALIZACJA ZASAD HORYZONTALNYCH W PROJEKTACH 

Zasada równości szans i niedyskryminacji  

Wyniki badania wskazują, że zasada równości szans i niedyskryminacji jest 

realizowana w ramach projektów RPO WM 2014-2020. Zgodnie z deklaracjami 

beneficjentów ponad 40% projektów ma pozytywny wpływ na realizację zasady. 

Przeprowadzone badania wskazują, że zdecydowana większość projektów spełnia 

minimalne wymogi w zakresie zasady równości szans i niedyskryminacji, a tylko w 

niewielkiej części projektów (ok.12%) realizowane są kompleksowe działania 

skierowane na realizację zasady. Należy jednak uznać, że te wymogi (minimalne) są 

jasno i klarowanie sprecyzowane. Wynikają między innymi z Wytycznych w zakresie 

realizacji polityk równych szans (w tym załącznika dotyczącego standardów 

dostępności).  
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Mechanizm racjonalnych usprawnień (MRU) jest stosowany w projektach w 

ograniczonym stopniu (w ok. 4-5% projektów). Nieduża skala stosowania 

mechanizmu nie powinna dziwić z uwagi na to, że jest to de facto mechanizm 

awaryjny tj. stosowany w szczególnych okolicznościach - gdy na etapie planowania 

projektu nie przewidziano udziału osób z niepełnosprawnościami i nie uwzględniono 

tego w budżecie projektu lub w projekcie pojawiły się osoby z dodatkową (nie 

przewidywaną przez beneficjenta) niepełnosprawnością lub wystąpiła konieczność 

sfinansowania usprawnień dla personelu projektu. Skala stosowania nie odbiega też 

istotnie od skali wykorzystania MRU w innych województwach. Mechanizm jest 

stosowany w sposób prawidłowy, zgodny z przyjętymi zasadami. Ze względu na 

dużą wartość podejścia oddolnego do rozwiązywania problemów osób z 

niepełnosprawnościami w mikroskali (wpisanego w MRU), warto w kolejnym okresie 

programowania położyć szczególny nacisk na tego typu rozwiązanie. Należy w 

związku z tym zadbać o jego promocję wśród beneficjentów oraz uczestników 

projektu, a także przeszkolić dodatkowo w tym zakresie osoby oceniające wnioski i 

opiekunów projektów. 

Standardy dostępności to zestaw minimalnych jakościowych i technicznych wymagań 

w stosunku do wsparcia finansowanego ze środków funduszy polityki spójności, w 

celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości skorzystania z 

udziału w projektach, jak i z efektów ich realizacji. Opracowano sześć standardów: 

szkoleniowy, edukacyjny, informacyjno-promocyjny, cyfrowy, architektoniczny oraz 

transportowy. Standardy dostępności wskazano w załączniku nr 2 do Wytycznych w 

zakresie realizacji polityk równych szans, a zostały wprowadzone w kwietniu 2018 

roku. Dużo częściej stosowanie standardów dostępności występuje w przypadku 

projektów EFS (niż EFRR). Ocenę wpływu standardów na zwiększenie liczby 

uczestników z niepełnosprawnościami w projektach utrudniają skutki wybuchu 

pandemii COVID-19 w postaci ograniczenia liczby uczestników projektów (ze 

względu na wprowadzenie: ograniczeń w przemieszczaniu się ludności i w 

organizowaniu spotkań/ szkoleń/ konferencji, dysfunkcji wielu gałęzi gospodarki czy 

nakazu zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych). Dane dotyczące 

uczestnictwa w projektach za lata 2018-2019 wskazują jednak na pewną tendencję, 

która może świadczyć o tym, że wprowadzenie standardów przyczyniło się do 

zwiększenia liczebności osób z niepełnosprawnościami, które zdecydowały się na 

udział w projektach EFS.  

W perspektywie finansowej 2021-2027 należy kontynuować wdrażanie zasady 

równości szans i niedyskryminacji bazując na doświadczeniach wyniesionych z 

aktualnie obowiązujących wytycznych, ponieważ zapewnia to realne efekty w 

zakresie poprawy dostępności projektów/ ich produktów dla osób z 

niepełnosprawnościami. Skuteczność projektów w zakresie przyczyniania się do 

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji jest zróżnicowana. Projekty 

EFRR, które najczęściej w pozytywny sposób oddziałują na realizację zasady 
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równości szans i niedyskryminacji (zdaniem beneficjentów) to projekty w ramach OP 

11, 2, 6, 12. Można więc ocenić, że największą skutecznością w realizacji zasady 

odznaczają się projekty rewitalizacyjne, dotyczące cyfryzacji, dziedzictwa 

regionalnego i infrastruktury społecznej. Z kolei w przypadku projektów EFS wnioski 

płynące z ewaluacji wskazują, że projekty, których celem jest wzrost spójności 

wewnątrzregionalnej w wymiarze społecznym i zdrowotnym oraz rozwój kapitału 

intelektualnego mieszkańców, jako podstawa budowania silnej pozycji regionu są 

skuteczniejszymi interwencjami z punktu widzenia osób zagrożonych dyskryminacją 

(tj. osób z niepełnosprawnościami i osób powyżej 50 r.ż.) niż projekty w zakresie 

szeroko rozumianego wsparcia zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. W 

projektach EFS nie da się jednak (poza nielicznymi wyjątkami) zidentyfikować formy 

wsparcia, która miałaby szczególne znaczenie dla osób z niepełnosprawnościami czy 

osób powyżej 50 r.ż., czyli formy, której jednokrotne zastosowanie przyniesie efekty 

w dużej skali. Aby osiągnąć efekty zatrudnieniowe, społeczne czy zdrowotne 

konieczna jest realizacja uzupełniających się form wsparcia dopasowanych do 

potrzeb poszczególnych uczestników. Takie wsparcie jest wdrażane np. w ramach 

OP 9, gdzie są realizowane projekty skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, do których zaliczają się osoby z niepełnosprawnościami – w ramach 

tych projektów wsparcie jest zindywidualizowane, dostosowane do potrzeb, 

realizowane w oparciu o Indywidulany Plan Działania.  

Zasada równości płci  

W badaniu stwierdzono, że w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, inaczej niż 

w latach 2007-2013, mniejszą wagę przywiązywano do zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn. Potwierdziły to m.in. opinie samych beneficjentów na temat tego, 

w jaki sposób realizacja ich projektów przekłada się na równość płci. Wyniki 

wskazują jednoznacznie, że - w ocenie beneficjentów - najwięcej projektów ma 

neutralny wpływ właśnie na równość szans kobiet i mężczyzn, mimo, że w ramach 

EFS wszystkie projekty na etapie oceny wniosku o dofinansowanie musiały wykazać 

spełnienie standardu minimum w zakresie tej polityki. Z tego względu istotne będzie 

podjęcie działań uświadamiających beneficjentom różne aspekty polityki równości 

płci (w tym to, jakie działania/rozwiązania świadczą o jej realizowaniu). 

W ramach projektów przeważają takie, które ograniczają się do spełniania 

minimalnych standardów – np. uwzględniania równościowego zarządzania 

projektami; wskazywania braku barier równościowych oraz działań, jakie będą 

podjęte, by bariery takie nie wystąpiły. Znacznie rzadziej beneficjenci decydowali się 

na przyjmowanie wskaźników horyzontalnych w podziale na płeć. Wśród projektów 

EFS dominują takie, w których kobiety stanowią minimum 50% uczestników/ 

odbiorców wsparcia, jednak skuteczność wsparcia (rozumiana jako podjęcie 

zatrudnienia / założenie działalności gospodarczej / nabycie kwalifikacji) jest wciąż 

większa w przypadku mężczyzn (potwierdziła to analiza wskaźników EFS). 

Stwierdzono jednak pozytywną zależność między sytuacją uczestniczek, a ich 
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udziałem w projektach, które zostały uznane przez beneficjentów za pozytywnie 

wpływające na wyrównywanie szans płci. Udział w takich projektach przełożył się na 

to, że kobiety te - w porównaniu do kobiet biorących udział w projektach uznanych 

przez beneficjentów za neutralne - istotnie częściej nabyły kompetencje / uzyskały 

kwalifikacje, podjęły nowe aktywności czy też podjęły pracę/założyły działalność 

gospodarczą.  

Mimo powyższego, przeprowadzone analizy wskazują na pozytywny wpływ wsparcia 

RPO WM 2014-2020 na realizowanie zasady równości płci. Świadczy o tym nie tylko 

brak zidentyfikowanych barier w projektach EFRR, ale również opinie samych 

uczestników projektów EFS. Co ósmy badany uczestnik ocenił, że projekt, w którym 

brał udział był jednakowo dostępny bez względu na płeć (warto zaznaczyć, że 

również stosowanie preferencji jednej z płci nie jest zjawiskiem negatywnym – jest to 

bowiem narzędzie realizacji polityki równości). Badani podkreślali szczególnie 

używanie w projektach uniwersalnego języka, języka nie kojarzącego się z 

stereotypowym postrzeganiem roli kobiet oraz mężczyzn, równe traktowanie w 

zakresie przydzielanych zadań w ramach projektów czy możliwości korzystania z 

konkretnych form wsparcia. W ocenie uczestników i uczestniczek, udział w 

projektach przyczynił się do poprawy sytuacji związanej z pracą, poprawy sytuacji 

zdrowotnej, nabycia nowych kwalifikacji/ kompetencji czy lepszego godzenia życia 

zawodowego z sytuacją prywatną. Udział przełożył się także na poprawę sytuacji 

prywatnej/indywidualnej badanych – w tym przypadku wpływ pozytywny (w postaci 

np. wzrostu samooceny, wiary we własne możliwości, stawiania sobie nowych celów) 

istotnie częściej zauważały kobiety, niż mężczyźni. Co więcej, to kobiety częściej 

deklarowały, że bez udziału w projektach, uzyskanie podobnych efektów nie byłoby 

możliwe. Z drugiej jednak strony, w dalszym ciągu występuje istotna nierównowaga 

w zakresie roli mężczyzn / kobiet w procesie wychowania dzieci oraz tego, które z 

rodziców częściej rezygnuje z aktywności zawodowej z tego właśnie powodu. 

Wyniki analiz pozwoliły wskazać działania, które mogłyby być szczególnie istotne w 

zakresie realizacji zasad polityki równości płci. To m.in.: kontynuowanie wsparcia w 

zakresie godzenia życia zawodowego i prywatnego (powinno ono w jeszcze 

większym stopniu być nastawione na promowanie większego zaangażowania się 

mężczyzn w opiekę nad dziećmi, promowanie elastycznych form zatrudnienia oraz 

elastycznego czasu pracy); kontynuowanie wsparcia dotacyjnego wraz z szerszą 

promocją wśród kobiet możliwości skorzystania z dotacji na zakładanie własnych 

działalności (w połączeniu ze wsparciem szkoleniowo-doradczym oferowanym przed 

i po założeniu firmy); zwiększanie udziału kobiet w projektach dotyczących 

kształcenia zawodowego oraz rozwoju kompetencji i umiejętności osób dorosłych; 

prowadzenie działań (np. szkoleń) - skierowanych do uczestników projektów EFS, do 

uczestników instytucjonalnych oraz do wnioskodawców/ beneficjentów - w zakresie 

równości płci, w tym uświadamianie odbiorców o występujących dysproporcjach na 

rynku pracy, w edukacji, itp. obszarach tematycznych oraz przekazywania wiedzy nt. 



Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

17 

możliwości przeciwdziałania tym dysproporcjom; realizowanie działań nastawionych 

na poprawę sytuacji kobiet wielokrotnie wykluczonych oraz przeciwdziałających 

zjawiskom przemocy ze względu na płeć. 

Zasada zrównoważonego rozwoju  

Zasada zrównoważonego rozwoju dotyczy całego RPO WM 2014-2020, przy czym w 

szczególnym stopniu uwzględniana jest w 4, 5, 6 i 11 osi priorytetowej. W ramach 

tych osi realizowane jest 1 120 projektów czyli 28,7% wszystkich projektów, co 

zapewnia znaczący poziom realizacji tej zasady. Pozytywny wpływ na realizację 

zasady deklaruje ok. 44% badanych beneficjentów, natomiast na neutralny wpływ 

wskazuje ok. 56% respondentów. Co ważne, ponad połowa beneficjentów, którzy 

wskazali pozytywny wpływ projektu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju 

ocenili, że zasada ta była co najmniej istotna dla osiągnięcia celów projektu. Przy 

czym tylko 61% badanych wskazuje, że stosowanie zasady jest potrzebne i 

adekwatne do realizowanych przez nich projektów. Najwyższy odsetek projektów 

o pozytywnym oddziaływaniu na zasadę odnotowany został w OP 5, 6, 7 i 11, czyli 

tych, na które wskazuje treść Programu.  

Badania jakościowe wskazały na niewystarczający poziom wiedzy beneficjentów 

dotyczący idei i koncepcji zrównoważonego rozwoju. Rozumienie zasady 

ograniczane jest często do postrzegania zrównoważonego rozwoju w kontekście 

niwelowania negatywnego odziaływania projektu na środowisko, degradacji 

przestrzeni oraz działań optymalizujących negatywny wpływ działalności beneficjenta 

na rzecz środowiska np. poprzez wdrożenie segregacji śmieci czy optymalizację 

zużycia zasobów. Te działania wpisują się w realizację zasady zrównoważonego 

rozwoju i przyczyniają się do osiągania jej celów, jednakże tylko nieliczni badani 

wskazywali na uwzględnianie innych aspektów dotyczących zagadnienia 

zrównoważonego rozwoju – tj. realizację działań w wymiarze gospodarczym i 

społecznym, przy jednoczesnym dbaniu o interesy ochrony środowiska i ładu 

przestrzennego. Do działań wpływających na osiąganie celów zrównoważonego 

rozwoju, które były stosowane w projektach można zaliczyć np.:  

• redukcję negatywnego wpływu na środowisko w transporcie (np. zakup 

niskoemisyjnych autobusów lub taboru; integracja kolei z lokalną komunikacją 

autobusową, przygotowanie stanowiska dla postoju rowerów, budowa 

parkingów „Park&Ride),  

• zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń w gospodarce wodno-

kanalizacyjnej (np. likwidowanie szamb w otoczeniu powstającej sieci 

kanalizacyjnej),  

• zmniejszenie ilości odpadów komunalnych i segregacja śmieci (rozbudowa 

Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, stawianie większej 

liczby kontenerów do segregacji śmieci),  
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• tworzenie infrastruktury przyjaznej środowisku,  

• realizację polityki przestrzennej (np. zoptymalizowane wykorzystanie 

powierzchni - bez rozpraszania zabudowy i pogłębiania chaosu 

przestrzennego),  

• poprawę jakości środowiska poprzez zmiany technologiczne (np. technologie 

wykorzystujące odpady, ograniczające zużycie materiałów, powodujące 

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, rozwiązania wdrażane w 

przedsiębiorstwach obniżające produkcje odpadów czy zużycie energii),  

• dbanie o środowisko przyrodnicze i ochronę przed degradacją (np. ochrona 

brzegu rzeki przed osunięciem się),  

• ograniczanie zużycia wody (np. optymalizacja procesu produkcji żywności),  

• zmniejszenie energochłonności,  

• redukcję zanieczyszczeń,  

• działania włączające społeczność mieszkańców w rozwój lokalny.  

W kontekście zebranych danych można stwierdzić, że działania i mechanizmy 

dotyczące zasady zrównoważonego rozwoju wpływają pozytywnie na osiąganie 

celów tej zasady. Należy więc w kolejnym RPO WM utrzymać stosowne rozwiązania. 

Warto jednak rozważyć szersze działania edukacyjne dotyczące wszystkich 4 

aspektów zasady zrównoważonego rozwoju oraz uwzględnienie tej zasady w 

działaniach nakierowanych na transport niskoemisyjny, gdyż w obecnym okresie 

programowania zasada ta nie została dostatecznie uwzględniona w tym obszarze 

wsparcia (OP 4). Warto również rozważyć możliwość rozszerzenia zakresu 

wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju na OP 1 Gospodarka wiedzy oraz OP 3 

Przedsiębiorcza Małopolska, które w znacznym stopniu odnoszą się do działań 

mogących mieć wpływ na zachowanie równowagi przyrodniczej i przestrzennej w 

ramach wdrażania projektów rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców. Z 

uwagi na istotną rolę ZR w kształtowaniu postaw ludzi, ważne jest bardziej 

kompleksowe patrzenie na realizację projektu niż tylko w kontekście środowiskowym 

i z tej perspektywy warto kontynuować prowadzenie działań edukacyjnych i 

informacyjnych. Dobrym przykładem całościowego podejścia do realizacji zasady ZR 

w obecnej perspektywie był m.in. projekt pt. pt. „Spotkajmy się na podwórku" - 

Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty. Projekt wpłynął 

zarówno na aspekt przestrzenny (rewitalizacja kwartałów zabudowy na terenie starej 

Nowej Huty; remont i modernizację infrastruktury podwórek tj. zieleni, małej 

architektury, skwerów, placów zabaw, ciągów komunikacyjnych), aspekt społeczny 

(w procesie uszczegóławiania koncepcji przestrzenno-funkcjonalnych oraz 

późniejszych pracach na terenie podwórek uczestniczyli mieszkańcy), aspekt 

ekonomiczny (związany ze wzrostem wartości nieruchomości w obrębie 

zrewitalizowanych podwórek) oraz aspekt środowiskowy (związany m.in. z 
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wyłożeniem miejsc parkingowych płytami ażurowymi, montażem budek dla ptaków i 

owadów, wymianą elementów małej architektury z uwzględnieniem materiałów 

nieszkodzących środowisku).  

Zasada deinstytucjonalizacji  

Fundusze unijne w ramach RPO WM 2014-2020 wspierają proces 

deinstytucjonalizacji poprzez zwiększanie dostępu mieszkańców Małopolski do 

wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej oraz do 

usług zdrowotnych. Projekty odgrywają istotną rolę w zakresie profilaktyki 

ograniczając liczbę osób trafiających do placówek instytucjonalnych. Projekty z 

Działania 9.2 wpisują się przede wszystkim w interwencje z zakresu wsparcia dla 

tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz 

dziennych form wsparcia osób niesamodzielnych – form ograniczających izolację i 

wykluczenie, obejmujących działania opiekuńcze i aktywizacyjne w społeczności 

lokalnej. Z uwagi na wskazywane efekty interwencji w ramach PI 9iv RPO WM 2014-

2020, jej potencjał dla urzeczywistniania procesu deinstytucjonalizacji oraz wyzwania 

demograficzne związane z postępującym starzeniem się społeczeństwa, niezbędne 

jest kontynowanie działań profilaktycznych w obszarze pieczy zastępczej oraz w 

zakresie usług opiekuńczych i wytchnieniowych - konieczne jest zapewnienie 

adekwatnego finansowania takich projektów. Jako dobrą praktykę zidentyfikowano 

rozwiązania wykorzystujące TIK w zakresie usług opiekuńczych, czego przykładem 

jest projekt Małopolski Teleanioł. W związku z ograniczeniami związanymi ze 

sprawowaniem opieki nad osobami zależnymi - spowodowanymi pandemią COVID-

19 i jej konsekwencjami (np. zwiększoną izolacją osób starszych) - w kolejnej 

perspektywie finansowej należy wspierać świadczenie usług społecznych i 

zdrowotnych, w tym opiekuńczych z wykorzystaniem nowych technologii (teleopieka) 

oraz dalszy rozwój (innowacyjnych w skali regionu) usług sąsiedzkich. W celu 

wzmocnienia procesu deinstytucjonalizacji, należy kontynuować wspieranie 

komplementarności międzyfunduszowej interwencji w ramach Działania 9.2 z 

projektami w OP 11. Należy rozważyć także dofinansowywanie tworzenia wspólnot 

mieszkaniowych dla osób starszych opartych na idei cohousingu, które stanowić 

będą zarówno potencjał dla wsparcia deinstytucjonalizacji usług, jak i odpowiedź na 

wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa. 

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA REALIZACJĘ ZASAD HORYZONTALNYCH  

Skala problemów związanych z uwzględnianiem polityk horyzontalnych w 

realizowanych projektach jest niewielka i relatywnie częściej dotyczy kwestii 

związanych z polityką równości szans i niedyskryminacji, w tym przede wszystkim 

kwestiami dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Wśród przykładów 

problemów/trudności w zastosowaniu tej polityki zidentyfikowano m.in.: problemy 

związane z wdrożeniem standardów dostępności, m.in. architektonicznych ułatwień 

dostępu (w tym z zapewnieniem finansowania takich rozwiązań); konieczność 

uwzględnienia rozwiązań dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
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(np. zatrudnienia opiekunów osób niesamodzielnych lub zapewnienia tłumaczy 

języka migowego czy specjalistów mających doświadczenie w pracy z osobami z 

różnego rodzaju niepełnosprawnościami); trudności we współpracy z uczestnikami 

projektów czy otoczeniem społeczno-gospodarczym (np. pracodawcami); 

konieczność elastycznego realizowania działań projektowych ze względu na zmienną 

sytuacją zdrowotną uczestników; problemy w rekrutacji osób z określonym 

typem/stopniem niepełnosprawności; problemy z kierowaniem do pracy osób z 

niepełnosprawnościami związane z przedłużającą się procedurą wstępnych badań 

lekarskich niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. W przypadku polityki równości płci, 

identyfikowane trudności/problemy dotyczyły najczęściej natury mentalnej i 

świadomościowej i związane były ze stereotypami dotyczącymi płci – zarówno ze 

strony pracodawców, jak i uczestników (brak motywacji K lub M do wzięcia udziału w 

konkretnym projekcie/ skorzystania z konkretnej formy wsparcia, które były 

traktowane stereotypowo); nierzadko trudnością było także zrekrutowanie 

odpowiedniej liczby przedstawicieli danej płci, którzy dodatkowo spełnialiby pozostałe 

kryteria rekrutacji. W przypadku polityki zrównoważonego rozwoju, trudności 

dotyczyły najczęściej sfery formalno-administracyjnej i wykonawczej prowadzonych 

przedsięwzięć oraz trudności i ograniczeń technologicznych.  

Konieczność uwzględniania polityk horyzontalnych w ramach projektów jest dla 

beneficjentów procesem wiążącym się z umiarkowanymi obciążeniami. Obciążenia 

takie występują zarówno na etapie przygotowywania WoD (konieczność 

uzasadnienia neutralnego/pozytywnego wpływu, określenie konkretnych działań i 

rozwiązań zapewniających realizację danej polityki), jak i na etapie realizacji 

projektów (konieczność uwzględniania i realizowania działań, które w ocenie 

projektodawców nie przekładają się na całościowe efekty, a angażują zasoby ludzkie 

i finansowe). Relatywnie najmniej obciążeń wiąże się zaś z etapem monitorowania/ 

sprawozdawania postępów realizacji działań wpisujących się w polityki. 

Sposób i zakres uwzględniania polityk horyzontalnych w projektach zależy od 

różnych czynników, które mogą to ułatwiać lub utrudniać. Do takich czynników 

zaliczono m.in.: świadomość i wiedza beneficjentów na temat zasad horyzontalnych 

(w tym różnych ich aspektów - w tym zakresie istotną barierą jest zbyt wąskie 

pojmowanie wybranych zasad); dostępność materiałów, w tym dobrych praktyk na 

temat sposobów uwzględniania polityk horyzontalnych (barierą okazał się np. brak 

takich materiałów w odniesieniu do polityki zrównoważonego rozwoju); 

doświadczenie podmiotów w realizacji projektów w ogóle, a tym bardziej w realizacji 

projektów z konkretnych obszarów tematycznych; współpraca 

aplikujących/beneficjentów z organizacjami, które specjalizują się w określonych 

dziedzinach, w tym tych wpisujących się w polityki horyzontalne; obszar wsparcia, w 

ramach którego realizowany jest projekt; powszechność zasady, obowiązujące 

wymogi prawne oraz świadomość społeczna kwestii, które się w nią wpisują. 
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SUMMARY 

The report presents the results of the evaluation study, the main objective of which 

was a comprehensive evaluation of the actions taken within the Regional Operational 

Programme for the Małopolska Region 2014-2020 (ROP MR 2014-2020) in terms of 

implementation of the horizontal principles and the evaluation of the effects of their 

implementation. The specific objectives of the study included:  

1. Evaluation of the actions taken within the ROP MR 2014-2020 implementation 

system in the context of the application of the horizontal principles. 

2. Evaluation of the implementation of the horizontal principles within the 

implemented projects of the ROP MR 2014-2020. 

3. Indicating recommendations for the future financial perspective 2021-2027 in 

terms of the implementation of horizontal principles within projects and the 

Programme. 

The first two objectives were simultaneously separate areas of study. The third 

objective (concerning recommendations) was carried out within the framework of 

both areas. 

IMPLEMENTATION OF HORIZONTAL PRINCIPLES IN THE IMPLEMENTATION 

SYSTEM OF THE ROP MR 2014-2020 

Programming stage 

The provisions of the ROP MR 2014-2020 reflect the horizontal principles to a 

sufficient and compliant degree. Direct references appear both at the level of priority 

axes and types of measures, as well as at the level of the implementation and 

management system.  

The programming process can be assessed as participatory, involving various 

circles, covering a wide catalog of issues related both to the ROP support areas and 

the implementation system. In this process, it was possible to submit remarks in 

various forms - through a form, as well as during meetings of the Task Teams and 

the ROP Working Group and events organised in the region. The expectations set by 

the partnership principle for this process were fully met. 

Consideration of horizontal principles in the implementation system of the ROP 

MR 

In the implementation system, horizontal principles have been properly taken into 

account - in particular the partnership principle, thanks to the functioning of the 

Monitoring Committee (MC). No measures and solutions have been identified that 

would contradict the implementation of the non-discrimination and gender equality 

principles.  
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The implementation of the partnership principle in the ROP MR implementation 

system is supported by the adopted method of implementation of the integrated  

territorial investments (ITI) mechanism, including the adopted formula of the ITI 

Association - an association, the participatory model of creating the ITI Association 

and the ITI Strategy involving all partners on an equal basis, as well as the role of the 

Krakow Metropolis Association’s Office going beyond the role of the ITI intermediate 

body (ITI IB) - as a cooperation animator and partner for the applicants from its 

functional area. 

The implementation system uses solutions that are not in conflict with the interests of 

environmental protection and spatial order, although elements that require 

improvement can be identified. First of all, it is an electronic circulation of documents, 

both within the institutions of the implementation system, between them, as well as in 

contacts with beneficiaries.  

At the same time, it is possible to indicate areas, in which it is worth introducing 

solutions increasing sustainable use of resources and materials. Firstly, it is 

recommended to resign from printing materials for MC meetings for all participants 

(only on participants' demand before the meeting) - the participants receive these 

materials electronically in advance, they are often very extensive (over 100 pages) 

and usually have a "one-off" character - only during the meeting. Secondly, it is 

recommended to limit the need to print materials, which are archived only in 

electronic form or available in IT systems (e.g. SL2014), when ordering and 

performing controls or audits (both by the Marshal's Office and external institutions, 

e.g. Supreme Audit Office). 

Role of the Monitoring Committee in the implementation of horizontal 

principles 

The functioning of Monitoring Committee brings added value to the Programme. The 

share of partners from outside the administration in the Committee is high - 38% 

against the required min. 33% in the Guidelines. At the same time, there are 

disproportions in the group of MC members from outside administration - there is a 

domination of employer organisations and trade unions over the non-governmental 

sector. In the future programming period, it is worth ensuring greater diversity in the 

MC members from outside the administration so that the composition of this part of 

the MC reflects to a greater extent the support areas of ROP MR 2021-2027 and 

cross-sectional issues, while reflecting the situation in society and the environment. It 

is also necessary to strengthen the promotion of gender equality when recruiting 

candidates to the MC - in the current MC, women represent only 36% and are mainly 

identified as deputies (53%) rather than members (19%). 

The analysis of attendance shows that the involvement of partners from outside the 

administration in the MC works was satisfactory - at a level similar to the involvement 

of local administration (attendance at 68,3% and 71,4% of meetings respectively). 
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Non-government members were also found to be active outside the MC - they 

declared that they consulted issues discussed during MC meetings, including 

horizontal principles, in their communities. 

MC meetings were organised mainly as two-day off-site meetings, i.e. outside of 

Krakow. Such a formula was highly appreciated as it allowed for the organisation of 

trainings prior to the start of the meetings, better integration of members from 

different backgrounds, sufficient time for discussions and voicing opinions (which 

justifies the lack of need to introduce working groups within MC), the possibility to 

visit projects and observe their effects (study visits).  

The horizontal principles issues were discussed during the MC meetings, but as one 

of many issues when discussing the project evaluation criteria. Considering the EC's 

emphasis on horizontal policies in the next financial perspective and the still 

insufficient knowledge of the public on this subject, it is worth strengthening the 

presence of these issues in the MC works and setting up a working group devoted to 

horizontal principles. 

The Managing Authority of the ROP MR 2014-2020 properly provides competence 

support to the MC members. The problem of disproportion in knowledge of the 

specifics of ROP operation among MC members representing various circles was 

addressed properly by organising training on this subject in the MC initial period of 

operation. However, no training on horizontal principles was organised for MC 

members. Such training (in terms of accessibility) was addressed to MA and IB 

employees and was very highly evaluated. It is worth organising such trainings for 

MC members in the next programming period. 

Implementation stage 

The system of evaluation and selection of projects within the ROP MR 2014-2020 

takes into account the use of horizontal principles. Information about the necessity of 

their application is included in the competition documentation, where the project 

applicant will find a reference to other documents regulating this issue, but also to 

descriptions of practical ways how to prepare a description of the inclusion of the 

principles in the application grant (e.g. instructions on how to fill out the application). 

There is a diversity of applications in terms of obtaining information relevant for the 

assessment of compliance of the project with the horizontal principles. In the case of 

ERDF applications there is a special place in its structure for referring to the 

horizontal rules and justification of assumptions adopted in the project. In case of 

ESF applications, the applicant should present its approach in various places of the 

application grant, e.g. by describing target groups, tasks to be implemented in the 

project or description of the problem.  

Criteria for horizontal principles compliance were developed in a correct way, which 

ensures the application of the principles. The criteria are applied in the course of 

substantive assessment. The created system ensures that only projects with neutral 
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or positive impact are implemented. Blocking projects with a negative impact is one 

of the key "fuses" to ensure that the horizontal principles are implemented in projects. 

There have been changes in the approach to "neutrality" of projects resulting from 

the 2018 update of the Guidelines for the Implementation of Equal Opportunities 

Policies. These particularly concerned the principle of equal opportunities and non-

discrimination. As a result of the Guidelines update, there was a departure from the 

neutrality of projects, the provisions on the neutrality of project products were clarified 

(defining when the principle of accessibility does not apply to a given product) and 

changes in the selection of projects - the introduction of a requirement to 

demonstrate in the application for funding the positive impact of project 

implementation on the principle of equal opportunities and non-discrimination. 

Monitoring, reporting and evaluation stage 

In the case of all horizontal policies, the presence of indicators was found, which 

allow monitoring the progress of implementation of measures aimed at implementing 

these policies. Apart from the indicators, data characterizing the participants of the 

ESF projects collected in the SL system (project participants module) is also useful 

for this purpose. Nevertheless, possible actions have been identified, which could 

further optimize the usefulness of this system. These could include, for example. : 

indication in The new Guidelines for Projects Monitoring and the forthcoming 

Common List of Key Indicators the need to monitor all personal indicators by gender; 

extending the functionality of the SL system in such a way that it will require 

beneficiaries to indicate the achieved values of personal indicators by gender; 

encouraging/obliging (depending on the project type) beneficiaries to include 

horizontal indicators in grant application, which refer to gender equality or 

accessibility for people with disabilities; extending the catalog of key or programme 

specific indicators by indicators relating to effects of ESF support with respect to most 

(and eventually all) groups referred to in the assumptions of the policy of equal 

opportunities and non-discrimination; inclusion in the prepared Common List of Key 

Indicators the indicators relating to aspects of sustainable development policy within 

the ESF intervention. 

The monitoring data shall be used for reporting at Programme level through the 

submission to the relevant institutions of annual reports and quarterly information on 

the activities carried out under the Programme. The annual reports include 

information on the specific measures taken to promote gender equality and prevent 

discrimination, including in particular accessibility for people with disabilities and the 

solutions implemented to ensure the integration of a gender perspective into the 

operational programme. There are also references to sustainable development or 

partnership policies in the annual reports. Despite this, it has been found that the 

information presented is primarily concerned with accessibility for people with 

disabilities - there is much less focus on gender equality or sustainable development. 

Moreover, the reports lack information on the implementation of deinstitutionalisation 
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policies. Therefore, it seems that in the future the scope of information presented 

should be more balanced so that it takes into account all horizontal principles 

adopted by the Programme in a comparable way. 

Evaluation of the principles implementation is also possible thanks to the evaluation 

studies conducted on this subject - selected aspects of the principles are included in 

the sectoral studies, while this study is devoted to all principles implemented within 

the ROP MR. The use of electronic communication with study contractors, the 

abandonment of the requirement to submit paper versions of study reports, and the 

inclusion of a wide range of partners in the process of preparing and receiving 

evaluation results were all evaluated positively. 

Control stage 

At the stage of control, the verification of the horizontal principles implementation is 

conducted in two dimensions - the project compliance with the binding legal status in 

the scope of policies and the compliance of the activities implemented within the 

project with the assumptions defined in the application and in the financing contract. 

The study confirmed that the applied solutions (both ERDF and ESF) allow for proper 

control of the fulfillment of horizontal principles and are in accordance with the 

applicable requirements. In the future it will be important to maintain a unified 

approach, at the level of all implementation system institutions, to the control of such 

aspects. It is also worth to make even more benefit of the knowledge and experience 

of controllers to prepare training materials for beneficiaries - devoted both to the 

possible ways of implementing the horizontal principles and to the most frequent 

mistakes/defects committed in this respect. 

Information and communication 

The ROP MR carries out training, information and promotional activities in 

accordance with the assumptions described in the Agenda, i.e. activities addressed 

to the employees of the institutions and the beneficiaries.  

In the case of the institutions representatives, the practical training courses with the 

participation of the disabled people, were highly appreciated, and the need for 

further, equally practical training courses covering horizontal principles in their 

entirety was expressed. In the future, the recipients of such trainings should also 

include MC members and project evaluation committee experts. Apart from the 

issues related to accessibility for the disabled, the trainings should also concern 

gender equality and sustainable development. 

Two people acting as coordinators for horizontal issues were also appointed in the 

MA, but their activity is small and their potential remains unused. It is recommended 

to create the function of Coordinator(s) for Horizontal Principles in the next 

programming period together with strengthening its role and promoting its activities.  
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Despite a broad catalog of sources that applicants can use to obtain information on 

horizontal rules, the information is too general and not practical enough. In addition, 

the awareness of the rules is still too low among the beneficiaries. Therefore, further 

intensive training, information and promotion activities are needed. The most 

important, from the point of view of beneficiaries, are all activities presenting good 

practices and guidelines that fit the specificity and potential of beneficiaries and 

projects. 

AWARENESS AND UNDERSTANDING OF HORIZONTAL PRINCIPLES 

Horizontal principles are well known to beneficiaries, but this is not always the same 

as an in-depth knowledge of them. A slightly lower level of awareness of the 

principles was found among participants in ESF projects. The knowledge of 

representatives of institutions responsible for the implementation of horizontal 

policies and experts assessing the projects compliance with horizontal rules is at a 

good or very good level, and in the case of MC members, knowledge varies - 

relatively higher among representatives of local government (MA, IB) and partners 

(NGO). An increase in knowledge and awareness of the horizontal rules is observed 

among beneficiaries, project participants and institutional participants of the ROP MR 

2014-2020 implementation system.  

The impact of the information and promotion activities at the institutional level on the 

increase of awareness of the horizontal principles among the beneficiaries was 

assessed positively. However, it is necessary to continue the information, promotion 

and training activities - putting even more emphasis on the wide range of solutions 

and aspects related to the horizontal rules, which is due to their narrow 

understanding by the beneficiaries. It is necessary to disseminate in the information 

and promotion messages the knowledge about the function of horizontal principles 

coordinator(s) in the structures of the Marshal’s office. It is also necessary to 

regularly update the knowledge on horizontal rules, e.g. within trainings among 

institutional participants, especially among members of the project evaluation 

committee, who are responsible for assessing the compliance of projects of different 

specificity with particular aspects of horizontal rules.  

IMPLEMENTATION OF HORIZONTAL PRINCIPLES IN PROJECTS 

The principle of equal opportunities and non-discrimination 

The results of the study indicate that the principle of equal opportunities and non-

discrimination is implemented within the projects of ROP MR 2014-2020. According 

to the declarations of the beneficiaries, more than 40% of the projects have a positive 

impact on the implementation of the principle. The results of the study indicate that 

the vast majority of projects meet the minimum requirements for the principle of equal 

opportunities and non-discrimination, and only a small proportion of projects (12%) 

implement comprehensive measures aimed at the implementation of the principle. 

However, it should be recognized that these (minimum) requirements are clearly and 
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explicitly specified. They result, inter alia, from the Guidelines on the implementation 

of equal opportunities policies (including the Annex on accessibility standards). 

The mechanism of reasonable accommodation (MRA) is used in projects to a limited 

extent (in about 4-5% of projects). The small scale of application of the mechanism 

should not be surprising in view of the fact that it is de facto an emergency 

mechanism, i.e. used in special circumstances, when at the stage of project planning 

the participation of people with disabilities was not envisaged and this was not 

included in the project budget or people with additional (not envisaged by the 

beneficiary) disabilities appeared in the project, or there was a need to finance MRA 

for project staff. The scale of application does not differ significantly from the scale of 

MRA use in other voivodeships. The mechanism is applied correctly, in accordance 

with the adopted rules. Due to the great value of the bottom-up approach to solving 

problems of people with disabilities in the micro-scale (embedded in MRA), it is worth 

putting special emphasis on this type of solution in the next programming period. 

Therefore, it is necessary to promote it among the beneficiaries, but also among the 

project participants, as well as to provide additional training to the experts evaluating 

the applications and the project supervisors. 

Accessibility standards are a set of minimum quality and technical requirements for 

support funded by the Cohesion Policy to ensure that people with disabilities can 

benefit from participation in projects and their outcomes. Six standards have been 

developed: training, education, information and promotion, digital, architectural and 

transport. Accessibility standards are indicated in Annex 2 to the Guidelines for the 

Implementation of Policies on Equal Opportunities, and were introduced in April 

2018. The application of accessibility standards is much more frequent in ESF 

projects (than ERDF). Assessing the impact of the standards on increasing the 

number of participants with disabilities in projects is hampered by the effects of the 

COVID-19 pandemic outbreak in terms of reducing the number of project participants 

(due to the introduction of: restrictions on the movement of the population and on 

meetings/training/conferences, the dysfunction of many sectors of the economy or 

the order to cover the nose and mouth in public places). However, project 

participation data for 2018-2019 shows a trend, which may indicate that the 

introduction of standards contributed to an increase in the number of people with 

disabilities who decided to participate in ESF projects. 

In the financial perspective 2021-2027 the implementation of the principle of equal 

opportunities and non-discrimination should be continued on the basis of experience 

gained from the guidelines currently in force, as it ensures real effects in terms of 

improving accessibility of projects/project products for people with disabilities. The 

effectiveness of projects in contributing to the implementation of the principle of equal 

opportunities and non-discrimination varies. ERDF projects that most often have a 

positive impact on the implementation of the principle of equal opportunities and non-

discrimination (in the opinion of beneficiaries) are projects under PA 11, 2, 6, 12. It 
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can therefore be assessed that the greatest effectiveness in implementing the 

principle is demonstrated by projects on revitalisation, digitisation, regional heritage 

and social infrastructure. In turn, in the case of ESF projects, the conclusions from 

the evaluation indicate that the projects aimed at increasing intra-regional cohesion in 

the social and health dimension and the development of the intellectual capital of 

residents, as the basis for building a strong position of the region are more effective 

interventions from the point of view of people at risk of discrimination (i.e. people with 

disabilities and people over 50 years of age) than projects in the broadly understood 

support for employment in the regional labour market. However, it is not possible 

(with few exceptions) to identify a form of support within ESF projects that would be 

of particular importance for people with disabilities or people over 50, i.e. a form 

whose single application would produce large-scale effects. To achieve employment, 

social or health effects it is necessary to implement complementary forms of support 

tailored to the needs of individual participants. Such support is implemented e.g. 

under PA 9, where projects are addressed to people at risk of social exclusion, which 

include people with disabilities - the support is individualized, tailored to needs, 

implemented on the basis of Individual Action Plans. 

The principle of gender equality 

The study found that that within the 2014-2020 financial perspective, unlike in 2007-

2013, less importance was attached to the principle of equal opportunities for women 

and men. This was confirmed, among others, by the opinions of the beneficiaries 

themselves on how the implementation of their projects translates into gender 

equality. The study results show unequivocally that - in the opinion of beneficiaries - 

most projects have a neutral impact precisely on equal opportunities for women and 

men, despite the fact that within ESF all projects at the stage of assessment of the 

application for funding had to demonstrate compliance with the minimum standard in 

terms of this policy. For this reason, it will be important to take measures to make 

beneficiaries aware of the various aspects of gender equality policy (including which 

activities/solutions prove its implementation). 

The majority of projects are limited to meeting minimum standards, e.g. including 

equality management of projects, indicating that there are no barriers to equality and 

what measures will be taken to remove such barriers. Much less frequently, 

beneficiaries decided to adopt horizontal indicators by gender. The ESF projects are 

dominated by those in which women constitute a minimum of 50% of 

participants/recipients of project, but the effectiveness of support (understood as 

taking up employment/setting up a business/acquiring qualifications) is still higher in 

the case of men (this was confirmed by the analysis of ESF indicators). However, a 

positive relationship was found between the situation of female participants and their 

participation in projects that were recognized by the beneficiaries as having a positive 

impact on gender equality. In comparison with women participating in projects 

considered neutral by the beneficiaries, participation in such projects resulted in the 
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fact that these women acquired competences/qualifications, undertook new activities 

or became employed/ started their own businesses much more often. 

Despite the above, the analyses carried out indicate a positive impact of the ROP MR 

2014-2020 support on the implementation of the principle of gender equality. This is 

evidenced not only by the lack of identified barriers in ERDF projects, but also by the 

assessments of ESF project participants themselves. Every eighth surveyed 

participant assessed that the project in which they participated was equally 

accessible regardless of gender (it is worth noting that also the applied preference of 

one of the genders is not a negative phenomenon - as it is a tool for the 

implementation of equality policy). The respondents emphasized especially the use 

of universal language in projects, language not associated with stereotypical 

perception of the role of women and men, equal treatment in terms of tasks assigned 

within the projects or possibilities to benefit from specific forms of support. According 

to the participants, participation in the projects contributed to an improvement in the 

situation related to work, health, gaining new qualifications/competences or better 

work-life balance. The participation in the projects has also contributed to the 

improvement of the private/individual situation of the respondents - in this case, the 

positive influence (e.g. increase in self-esteem, faith in own capabilities, setting new 

goals) was more often noticed by women than men. What is more, women more 

often declared that without participation in the projects, achieving similar effects 

would not have been possible. On the other hand, there is still a significant imbalance 

in the role of men/women in raising children and resigning from professional activity 

because of this reason. 

The results of the study made it possible to identify actions that could be particularly 

important for the implementation of gender equality policies. These include: 

continuation of support in the area of work-life balance (it should be oriented to an 

even greater extent to promoting greater involvement of men in childcare, promotion 

of flexible forms of employment and flexible working hours); continuation of subsidy 

support along with a broader promotion among women of the possibility of using 

subsidies for setting up their own businesses (in combination with training and 

advisory support offered before and after setting up the business); increasing the 

participation of women in projects related to vocational training and development of 

competencies and skills of adults; conducting activities (e.g. trainings) - directed to 

participants of the Implementing measures (e.g. trainings) - addressed to participants 

of ESF projects, institutional participants and applicants/beneficiaries - in the area of 

gender equality, including making them aware of existing disproportions on the 

labour market, in education, etc. thematic areas and transferring knowledge on 

possibilities of counteracting identified disproportions; implementing measures aimed 

at improving the situation of women repeatedly excluded and counteracting 

phenomena of gender-based violence. 

The principle of sustainable development 
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The principle of sustainable development applies to the entire ROP MR 2014-2020, 

with a special focus on priority axes 4, 5, 6 and 11. Under these axes, 1120 projects 

which constitutes 28,7% of all implemented projects, which ensures a significant level 

of implementation of this principle. Approximately 44% beneficiaries declare positive 

impact on realization of the principle, while neutral impact is indicated by 

approximately 56% of respondents. What is important, more than half of the 

beneficiaries who indicated the positive influence of the project on the realization of 

the sustainable development principle stated that the principle was at least important 

for the achievement of project objectives. At the same time, only 61% of the 

respondents indicated that the application of the principle was necessary and 

relevant to their projects. The highest percentage of projects with positive impact on 

the principle was reported in PA 5, 6, 7 and 11, i.e. those indicated by the 

Programme. 

The qualitative research indicated the insufficient level of beneficiaries' knowledge 

concerning the idea and concept of sustainable development. The understanding of 

the principle is often limited to perception of sustainable development in the context 

of eliminating the negative influence of the project on environment, space 

degradation and activities optimizing the negative influence of beneficiary's activity on 

environment, e.g. through implementation of waste segregation or optimization of 

resource consumption. These activities are part of the implementation of the 

sustainable development principle and contribute to the attainment of its objectives, 

however, only few respondents indicated that other aspects of sustainable 

development were taken into account - i.e. implementation of activities in economic 

and social dimension, with simultaneous care for the interests of environmental 

protection and spatial order. Actions affecting the achievement of sustainable 

development goals that were applied in the projects could include:  

• reduction of the negative environmental impact in transport (e.g. purchase of 

low-emission buses or rolling stock; integration of railroads with local bus 

transport, preparation of bicycle parking stands, construction of "Park&Ride" 

parking lots), 

• reducing the level of pollution in water and sewage management (e.g., 

liquidation of septic tanks in the vicinity of the emerging sewage system),  

• decreasing the amount of municipal waste and segregation of waste 

(expansion of Selective Collecting Points for municipal waste, putting up more 

containers for waste segregation),  

• creating of environmentally friendly infrastructure,  

• implementation of spatial policy (e.g. optimized use of land - without scattering 

buildings and deepening of spatial chaos),  

• improvement of the quality of environment through technological changes (e.g. 

technologies using waste, limiting material consumption, causing reduction of 
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pollution emissions, solutions implemented in enterprises which reduce waste 

production or energy consumption)  

• taking care of the natural environment and protecting it from degradation (e.g., 

protecting a riverbank against landslides), 

• reducing water consumption (e.g., optimization of food production process),  

• reducing energy intensity,  

• reduction of pollution,  

• activities involving the local community in local development. 

In the context of the collected data, it can be concluded that the measures and 

mechanisms concerning the principle of sustainable development have a positive 

influence on the achievement of the objectives of this principle. Therefore, 

appropriate solutions should be maintained in the next ROP MR. However, it is worth 

considering wider educational activities concerning all four aspects of the principle of 

sustainable development and including this principle in activities aimed at low-

emission transport, because in the present programming period, this principle has not 

been sufficiently taken into account in this area of support (PA 4). It is also worth 

considering the possibility of extending the scope of implementation of the 

sustainable development principle to PA 1 Knowledge economy and PA 3 

Entrepreneurial Małopolska, which to a large extent refer to measures that may 

influence the maintenance of natural and spatial balance within the implementation of 

development projects implemented by entrepreneurs. Due to the important role of 

sustainable development principle in shaping people's attitudes, it is important to look 

at the project implementation in a more comprehensive way than only in the 

environmental context and it is worth continuing educational and information activities 

from this perspective. A good example of a comprehensive approach to the 

implementation of the sustainable development principle in the current perspective 

was the project entitled “Let's meet in the courtyard" - Revitalization of the interiors of 

building quarters in the area of Nowa Huta. The project has influenced both the 

spatial aspect (revitalisation of quarters of buildings in the old Nowa Huta district; 

renovation and modernisation of backyard infrastructure, i.e. greenery, small 

architecture, squares, playgrounds, traffic routes), the social aspect (in the process of 

specifying the spatial-functional concept and the subsequent works in the backyards 

the inhabitants participated), the economic aspect (connected with an increase in the 

value of real estate within revitalised backyards) and the environmental aspect 

(connected, among others, with the paving of parking lots in the area of the old city). 

The economic aspect (connected with the increase in real estate value within the 

revitalised yards) and the environmental aspect (connected, among others, with the 

covering of parking spaces with openwork panels, installation of boxes for birds and 

insects, replacement of small architectural elements with environmentally friendly 

materials). 
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Principle of deinstitutionalization 

EU funds within ROP MR 2014-2020 support the deinstitutionalization process by 

increasing the access of Małopolska residents to high quality social services provided 

in the local community as well as to health services. Projects play an important role in 

prevention by reducing the number of people placed in institutional institutions. 

Measure 9.2 projects are primarily part of interventions in the field of support for the 

establishment and/or operation of day support centres for children and youth and day 

support forms for dependent people - forms limiting isolation and exclusion, covering 

care activities in the local community. Given the indicated effects of the intervention 

within Investment Priority 9iv ROP MR 2014-2020, its potential for the realization of 

the deinstitutionalization process and demographic challenges related to the 

progressive aging of society, it is necessary to continue preventive actions in the area 

of foster care and in the field of care and respite services - it is necessary to ensure 

adequate financing of such projects. Solutions using ICT in the area of care services 

were identified as good practice, an example of which is the Małopolski Teleanioł 

project. In view of the limitations related to the provision of care for dependent people 

- caused by the COVID-19 pandemic and its consequences (e.g., increased isolation 

of the elderly) - the next financial perspective should support the provision of social 

and health services, including care with the use of new technologies (telecare) and 

further development of (regionally innovative) neighborhood services. In order to 

strengthen the deinstitutionalisation process, it is necessary to continue to support 

the cross-fund complementarity of interventions within the framework of Measure 9.2 

with projects in PA 11. It is also necessary to consider co-financing the creation of 

housing communities for the elderly based on the idea of cohousing, which will 

constitute both a potential for supporting the deinstitutionalisation of services and an 

answer to challenges related to the ageing of society. 

FACTORS INFLUENCING IMPLEMENTATION OF HORIZONTAL PRINCIPLES 

The scale of problems related to the inclusion of horizontal policies in the 

implemented projects is small and relatively more often concerns issues related to 

the policy of equal opportunities and non-discrimination, including first of all 

accessibility for people with disabilities. Among examples of problems/difficulties in 

applying this policy, the following were identified: problems related to implementation 

of accessibility standards, e.g. architectural accessibility (including providing funding 

for such solutions); the need to include solutions adjusted to the needs of people with 

disabilities (e.g. employing carers of dependent people or providing sign language 

interpreters or specialists experienced in working with people with various types of 

disabilities); difficulties in cooperating with project participants or the socio-economic 

environment (e.g. employers); the In the case of gender equality policy, identified 

problems in the implementation of the project activities due to the changeable health 

situation of participants; problems in recruiting people with a specific type/degree of 

disability; problems in employing people with disabilities due to prolonged procedure 
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of initial medical examinations necessary for taking up employment. In case of 

gender equality policy, identified difficulties/problems were mostly of mental and 

awareness nature and were connected with gender stereotypes - both on the part of 

employers and participants (lack of motivation of women or men to participate in a 

particular project/use a particular form of support, which were treated in a 

stereotypical way); not infrequently, it was also difficult to recruit a sufficient number 

of representatives of a given gender, who would additionally meet other recruitment 

criteria. In the case of the policy of sustainable development, the difficulties mostly 

concerned the formal-administrative and executive spheres of the undertakings, as 

well as technological difficulties and limitations. 

The need to take into account horizontal principles in projects is a process with 

moderate burdens for beneficiaries. Such burdens occur both at the stage of 

preparing application grant (the need to justify the neutral/positive impact, definition 

of specific actions and solutions ensuring the implementation of a given policy) and at 

the stage of project implementation (the need to take into account and implement 

actions which, in the opinion of project implementers, do not translate into overall 

effects, but engage human and financial resources). Relatively few burdens are 

associated with the stage of monitoring/reporting the progress of implementation of 

activities that are part of the policies. 

The way as well as the extent to which horizontal principles are taken into account in 

projects depends on various factors that may facilitate or impede this. The following 

factors were identified as barriers: beneficiaries' awareness and knowledge of the 

horizontal rules (including their various aspects - in this respect, a significant barrier 

is the too narrow understanding of the selected rules); availability of materials, 

including good practices on how to take account of horizontal principles (e.g. lack of 

such materials in relation to the sustainable development principle); the experience of 

entities in implementing projects in general, and even more so in implementing 

projects in specific thematic areas; the cooperation of applicants/beneficiaries with 

organisations specialising in specific areas, including those included in the horizontal 

principles; the area of support in which the project is implemented; the universality of 

the principle, the binding legal requirements and the public awareness of the issues 

included in the principle. 

  



Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

34 

3 OPIS PODEJŚCIA METODOLOGICZNEGO 

W rozdziale przedstawiono informacje na temat metod i technik wykorzystanych w 

ramach badania. 

Analiza danych zastanych 

W realizacji badania zostały wykorzystane dane ze źródeł zastanych, czyli dane i 

informacje, które nie zostały wytworzone na potrzeby prowadzonego badania. Dane 

były gromadzone i analizowane na każdym etapie badania. Analiza objęła m.in.: 

dokumenty o charakterze strategicznym, programowym i operacyjnym na poziomie 

krajowym i unijnym; dane monitoringowe; dokumentacje projektowe; akty prawa 

krajowego i europejskiego; wyniki badań ewaluacyjnych i innych analiz/opracowań 

związanych tematycznie z przedmiotem badania. 

Indywidualne wywiady pogłębione  

Przeprowadzone zostało 15 wywiadów IDI/diad/triad z 30 przedstawicielami instytucji 

odpowiedzialnych za programowanie, wdrażanie, monitorowanie, ewaluację, 

kontrolę, informację i promocję Programu, w szczególności: 

• Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi,  

• Departamentu Funduszy Europejskich,  

• Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości,  

• Wojewódzkiego Urzędu Pracy,  

• Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. 

Telefoniczne wywiady indywidualne 

Wywiady przeprowadzono z: 

• członkami Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020 –10 wywiadów, 

• członkami Komisji Oceny Projektów, ekspertami biorącymi udział w ocenie 

projektów – w sumie 36 wywiadów, po 3 wywiady w ramach każdej osi 

priorytetowej, 

• przedstawicielem organizacji wspierającej równość szans – 1 wywiad,  

• przedstawicielem organizacji wspierającej społeczność LGBT+ – 1 wywiad, 

• przedstawicielami organizacji wspierających zrównoważony rozwój – 2 

wywiady, 

• beneficjentami RPO WM 2014-2020 – 45 wywiadów z beneficjentami 

projektów finansowanych z EFRR oraz 35 wywiadów z beneficjentami 

projektów finansowanych z EFS. 

Badania ilościowe CAWI/CATI 

W ramach ewaluacji zaplanowano przeprowadzenie dwóch badań ilościowych 

(kwestionariuszowych): (1) z beneficjentami projektów oraz (2) uczestnikami 

projektów RPO WM 2014-2020. Badania przeprowadzone zostały z wykorzystaniem 

mieszanych technik CAWI i CATI (mix mode). 
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• Badanie z beneficjentami projektów 

W ramach badania z beneficjentami zaplanowany został dobór na poziomie 

Funduszu. Minimalna liczebność próby w została określona na poziomie Funduszu 

przy błędzie oszacowania e=5% i poziomie ufności 95% (udział zjawiska w populacji 

generalnej P=50%). Populację badania stanowili unikatowi beneficjenci w ramach 

Funduszu. Badanie miało charakter wyczerpujący tj. zaproszenia do wzięcia udziału 

w badaniu trafiły do całej populacji. Zakładana minimalna liczebność próby wynosiła 

516 ankiet. Udało się zrealizować 711 ankiet (osiągając response rate na poziomie 

ponad 40% w ramach każdego Funduszu). Szczegółowe dane na temat zakładanej i 

zrealizowanej próby zostały przedstawione w tabeli poniżej.  

Tabela 1. Zakładana i zrealizowana próba badania ilościowego z beneficjentami (EFRR i 
EFS) 

Oś 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Liczba 

unikatowych 

beneficjentów 

(populacja) 

Zakładana próba 

badawcza 

określona w 

Raporcie 

metodologicznym 

Zrealizowana próba 

badawcza) 

1 (EFRR) 545 

1 168 289 

480 

 

Response rate = 41,1% 

 

Błąd oszacowania 

e=3,43% 

 

 

2 (EFRR) 96 

3 (EFRR) 440 

4 (EFRR) 526 
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Oś 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Liczba 

unikatowych 

beneficjentów 

(populacja) 

Zakładana próba 

badawcza 

określona w 

Raporcie 

metodologicznym 

Zrealizowana próba 

badawcza) 

5 (EFRR) 195 

6 (EFRR) 235 

7 (EFRR) 93 

11 (EFRR) 164 

12 (EFRR) 46 

8 (EFS) 489 

556 227 

231 

Response rate = 41,5% 

Błąd oszacowania 

e=4,93% 

9 (EFS) 466 

10 (EFS) 594 

RAZEM 3 889 1 5411 516 711 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy umów o dofinansowanie w ramach RPO 

WM 2014-2020 (stan na 31.12.2020 r.) przekazanej przez Zamawiającego oraz wyników 

badania ilościowego z beneficjentami, n=711. 

• Badanie z uczestnikami projektów 

W ramach badania z uczestnikami EFS zaplanowany został dobór na poziomie Osi 

Priorytetowej. Minimalne liczebności zostały wyznaczone w odniesieniu do populacji 

wszystkich unikatowych uczestników projektów w ramach danej Osi (przy błędzie 

oszacowania e=5% i poziomie ufności 95%, udział zjawiska w populacji generalnej 

P=50%). Ostateczną populację badania stanowiły osoby w wieku powyżej 18 lat, 

którzy zakończyli udział w projektach. Ostatecznie osiągnięto wyższe niż zakładano 

liczebności prób w poszczególnych Osiach. Szczegóły zakładanej i zrealizowanej 

próby zostały przedstawione w tabeli poniżej.  

 

1 Liczba unikatowych beneficjentów na poziomie Programu, nie sumuje się z liczbą unikatowych 

beneficjentów w Funduszach, ponieważ dany beneficjent mógł mieć zawarte umowy o dofinansowanie 

zarówno w ramach EFRR jak i EFS.  
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Tabela 2. Zakładana i zrealizowana próba badania ilościowego z uczestnikami projektów 
(EFS) 

Oś 

Liczba 

unikatowych 

uczestników 

w ramach 

Osi 

(populacja) 

Liczba 

unikatowych 

uczestników w 

ramach Osi – 

osoby w wieku 18 

lat i więcej, które 

zakończyły udział 

w projektach 

(populacja 

ostatecznie objęta 

badaniem) 

Zakładana próba 

badawcza 

określona w 

Raporcie 

metodologicznym 

Zrealizowana próba 

badawcza 

8  126 825 117 523 383 390 (błąd oszacowania 

e=4,95%) 

9  53 133 26 831 381 425 (e=4,72%) 

10  169 372 47 709 383 550 (e=4,15%) 

RAZEM 349 330 192 063 1 147 1 365 (e=2,64%) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy uczestników RPO WM 2014-2020 (stan na 

31.12.2020 r.) przekazanej przez Zamawiającego oraz wyników badania ilościowego z 

uczestnikami. 

Ze względu na potrzebę zwiększenia czytelności prezentowanych w raporcie 

danych udziały procentowe zaokrąglono do wartości z 1 miejscem po 

przecinku. W konsekwencji w pewnych sytuacjach może się zdarzyć, że w 

pytaniach z możliwością udzielenia jednej odpowiedzi odsetki poszczególnych 

odpowiedzi nie sumują się do 100%, a do 99,9% czy 100,1%. Takie podejście 

nie miało wpływu na poprawną interpretację wyników badania. 

Studia przypadku 

W ramach ewaluacji zrealizowano 9 studiów przypadku, po 3 dla każdej z zasad 

horyzontalnych: zasady zrównoważonego rozwoju, zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn. W ramach każdego studium wykorzystano takie 

techniki badawcze, jak: analiza desk research; wywiady pogłębione z 

przedstawicielami beneficjentów, realizatorów/partnerów, uczestników (w przypadku 

projektów EFS); wyniki badań ilościowych; netnografia. 

Benchmarking 

Analizą porównawczą objęto 2 programy operacyjne: Program Operacyjny Polska 

Wschodnia 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach metody wykorzystano informacje 
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pochodzące z analizy danych zastanych oraz przeprowadzonych wywiadów 

pogłębionych z przedstawicielami IZ/IP/IW tych PO. 

Warsztat ewaluacyjny 

Został zrealizowany jeden warsztat, którego uczestnikami byli przedstawiciele 

instytucji zaangażowanych w realizację RPO WM 2014-2020. 
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4 REALIZACJA ZASAD HORYZONTALNYCH W 

SYSTEMIE REALIZACJI RPO WM 2014-2020  

4.1 Programowanie i system realizacji 

4.1.1 Uwzględnienie zasad horyzontalnych w dokumentach programowych  

W niniejszym rozdziale przedstawiono, czy i w jakim stopniu zapisy RPO WM 2014-

2020 uwzględniają zasady horyzontalne – zarówno w zaprojektowanym systemie 

zarządzania i wdrażania, jak też w planowanym wsparciu. W zapisach samego RPO 

WM, politykom horyzontalnym poświęcono sekcję 11 „Zasady horyzontalne”, w 

ramach której sformułowano określone zapisy dotyczące następujących zasad: 

• zrównoważony rozwój, 

• równość szans i niedyskryminacja, 

• równouprawnienie płci,  

• deinstytucjonalizacja.  

Jak wskazano w tej części dokumentu programowego, zasada zrównoważonego 

rozwoju jest podstawową zasadą uwzględnianą przez Województwo Małopolskie w 

pracach nad dokumentami strategicznymi i operacyjnymi. Wskazano konkretne osie 

priorytetowe, w których zasada ta będzie wdrażana ze szczególnym naciskiem, tj. 

OP 4. Regionalna polityka energetyczna, OP 5. Ochrona środowiska, OP 6. 

Dziedzictwo regionalne oraz OP 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. 

Podkreślono jednocześnie, iż zasada ta będzie musiała być uwzględniona we 

wszystkich osiach priorytetowych programu, co będzie odzwierciedlone m.in. w 

zasadach i kryteriach wyboru projektów, a jej egzekwowanie stanowić będzie wymóg 

formalny, obligatoryjnie sprawdzany w procesie wyboru oraz realizacji przedsięwzięć.  

Warto podkreślić, iż w prognozie oddziaływania na środowisko RPO WM2, 

pozytywnie oceniono potencjalny wpływ Programu na realizację zasady 

zrównoważonego rozwoju. Wskazano, iż realizacja zapisów RPO przyczyni się do 

zrównoważonego rozwoju województwa, co zmierzyć pozwoli planowany w RPO 

system monitoringu, a potencjalne zmiany w środowisku będące efektem wsparcia, 

powinny być pozytywne (negatywne oddziaływania będą miały przeważnie charakter 

chwilowy, w trakcie realizacji inwestycji).  

W przypadku zasady równości szans i niedyskryminacji oraz równouprawnienia 

płci, przyjęto podwójne podejście. Z jednej strony wskazano konkretne działania 

podejmowane na rzecz każdej zasad w Programie: działania na rzecz osób z 

niepełnosprawnościami oraz osób starszych, wsparcie na rzecz wydłużania 

 
2 Prognoza oddziaływania na środowisko wstępnego projektu Małopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1430/13 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 21 listopada 2013 r. 
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aktywności zawodowej, uwzględnianie kwestii dostępności infrastruktury dla osób z 

niepełnosprawnościami – w odniesieniu do równości szans oraz działania w 

obszarze zdrowia, rynku pracy i wspierania kobiet w ich rozwoju zawodowym, a 

także włączenia społecznego i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – w 

odniesieniu do promowania równouprawnienia kobiet i mężczyzn. 

Z drugiej strony zasady równości szans i niedyskryminacji oraz 

równouprawnienia płci uwzględniane są horyzontalnie na każdym etapie 

wdrażania Programu. Na etapie realizacji Programu polityki horyzontalne 

uwzględniane mają być w procesie wyboru projektów w szczególności w 

przyjmowanych kryteriach wyboru projektów. We wszystkich osiach priorytetowych 

współfinansowanych ze środków EFRR zapisano, iż kryteria wyboru projektów 

opracowane zostaną z uwzględnieniem w szczególności takich aspektów jak: 

obiektywność, precyzyjność, mierzalność, spójność i rozłączność oraz zgodność z 

zasadami zrównoważonego rozwoju, równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz 

niedyskryminacji. W przypadku osi priorytetowych współfinansowanych ze środków 

EFS, realizację zasad równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji 

wskazano jako cel nadrzędny. W zapisach RPO odniesiono się również do roli 

Komitetu Monitorującego, jako ważnego ciała czuwającego nad realizacją działań 

związanych z wyrównywaniem szans i inicjowaniem działań przeciwdziałających 

dyskryminacji. Na poziomie zapisów w Programie, zadeklarowano również, iż kwestie 

związane z zasadami równości szans i niedyskryminacji oraz równouprawnienia płci, 

będą uwzględnione: 

• w systemie monitoringu i ewaluacji (gromadzenie danych w podziale na płeć 

oraz danych dotyczących działań podejmowanych w projektach na rzecz grup 

narażonych na dyskryminację, a także wykorzystywanie rekomendacji z badań 

ewaluacyjnych dotyczących wdrażania zasad horyzontalnych przy 

planowanych konkursach), a także  

• w ramach prowadzonych działań z zakresu promocji i informacji 

(kierowanie działań do różnych grup, z uwzględnieniem ich potrzeb i 

możliwości odbioru z jednoczesnym staraniem, aby przekaz nie powielał 

stereotypowych przekonań na temat grup narażonych na dyskryminację). 

Jeśli chodzi o zasadę deinstytucjonalizacji, z racji tego, iż zasada ta dotyczy 

konkretnego typu wsparcia, zapisy w RPO WM ograniczono do deklaracji o 

wykluczeniu wsparcia inwestycji w infrastrukturę instytucji opiekuńczo-pobytowych, 

zgodnie z dokumentami nadrzędnymi3.  

Zapisy odnoszące się do zasady partnerstwa, pojawiają się w RPO WM w 

oddzielnej sekcji pn. Przedsięwzięcia podjęte w celu zaangażowania właściwych 

 
3 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 oraz Policy Paper dla ochrony 

zdrowia na lata 2014-2020. 
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partnerów w przygotowanie programu operacyjnego oraz rola partnerów we 

wdrażaniu, monitorowaniu i ewaluacji programu operacyjnego. Odniesiono się tu 

bezpośrednio do dokumentów nadrzędnych, w oparciu o które zasada ta będzie 

realizowana, tj. art. 5 oraz art. 96 ust. 5 lit. c) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, Europejski kodeks postępowania w 

zakresie partnerstwa w ramach umów europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych, zapisy UP oraz wytyczne horyzontalne ministra właściwego ds. 

rozwoju regionalnego przygotowane we współpracy z partnerami. W dokumentach 

tych jako kluczowe wskazano udział partnerów na wszystkich etapach realizacji 

polityki spójności UE, tj. programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji. W 

zapisach RPO WM odniesiono się do wszystkich tych procesów, wskazując 

konkretne działania, które zrealizowano (w odniesieniu do etapu przygotowania 

Programu) lub planuje się realizować (w odniesieniu do wdrażania, monitorowania i 

ewaluacji). W RPO WM wskazano następujące działania służące realizacji zasady 

partnerstwa w trakcie wdrażania4 Programu: 

• włączenie partnerów w prace Komitetu Monitorującego RPO,  

• prowadzenie zewnętrznych ocen, ekspertyz i badań przez niezależnych 

ekspertów, 

• zapewnienie powszechnego dostępu do wyników badań, ekspertyz i ewaluacji 

dotyczących programu oraz aktualnych informacji na temat postępów 

wdrażania programu, w tym upublicznienie wszystkich wyników ewaluacji, 

przekazywanie ich KM, organizowanie konferencji i seminariów, podczas 

których będą omawiane wyniki badań, 

• wsparcie procesu ewaluacji poprzez działalność Małopolskiego 

Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. 

Podsumowując, można stwierdzić, iż zapisy RPO WM w dostatecznym stopniu 

odzwierciedlają zasady horyzontalne. Bezpośrednie odniesienia do 

poszczególnych zasad horyzontalnych pojawiają się zarówno na poziomie osi 

priorytetowych i typów działań, a także na poziomie systemu wdrażania i 

zarządzania, w odniesieniu do wszystkich etapów i procesów Programu: 

programowania, wdrażania, informacji i promocji, monitoringu i ewaluacji.  

4.1.2 Uwzględnienie zasady partnerstwa w procesie programowania  

Porównanie działań podejmowanych przy tworzeniu RPO dla perspektywy 

2014-2020 z poprzednim Programem na lata 2007-2013 pozwala na 

stwierdzenie, iż w procesie programowania RPO WM 2014-2020 w dużo 

większym stopniu realizowano zasadę partnerstwa, choć już w poprzedniej 

perspektywie finansowej podjęto szereg działań angażujących partnerów 

spoza administracji w proces tworzenia dokumentu. Projekt MRPO 2007-2013 

był efektem prac Departamentu Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych 

 
4 Realizację zasady partnerstwa na etapie programowania opisano w rozdziale 4.1.2. 
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UMWM. Dokument ten został poddany konsultacjom społecznym. W grudniu 2005 

roku dokument został opublikowany na stronie Małopolska 

(https://www.malopolska.pl/), wraz z zaproszeniem do zgłaszania uwag. 

Jednocześnie rozpoczęto szereg spotkań, konferencji oraz warsztatów, podczas 

których prezentowano założenia Programu oraz gromadzono uwagi. W lutym 2006 

roku Zarządzeniem Marszałka Województwa Małopolskiego powołano Zespół 

Zadaniowy dla koordynacji prac związanych z Małopolskim Regionalnym Programem 

Operacyjnym na lata 2007-2013, w skład którego weszli przedstawiciele UMWM, jak 

również przedstawiciele środowisk samorządowych, akademickich, pozarządowych i 

gospodarczych5. W celu zdiagnozowania potrzeb oraz możliwości inwestycyjnych w 

zakresie projektów kluczowych dla rozwoju województwa, poproszono potencjalnych 

wnioskodawców o zgłaszanie propozycji projektów do tzw. Banku Projektów 

Regionalnych. W okresie od czerwca do grudnia 2006 r., do banku projektów 

zgłoszone zostało ok. 260 propozycji przez 100 wnioskodawców.  

W perspektywie finansowej 2014-2020, już na etapie tworzenia założeń RPO 

WM na lata 2014-2020, utworzono Grupę roboczą do spraw Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-20206, której zadaniem była koordynacja 

prac nad RPO w zakresie jego warstwy programowej oraz systemu realizacji. 

Utworzenie Grupy było odpowiedzią na uchwałę Zespołu Międzyresortowego ds. 

Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii 

Europejskiej7 rekomendującą tworzenie takich zespołów na poziomie regionu w celu 

wsparcia instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie programów operacyjnych. 

W Małopolsce do udziału w jej pracach zostali zaproszeni: przedstawiciele 

administracji rządowej i samorządowej, partnerzy gospodarczy i społeczni; podmioty 

reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, w tym partnerzy działający na rzecz 

ochrony środowiska; organizacje pozarządowe oraz podmioty odpowiedzialne za 

promowanie równości, eksperci zewnętrzni. Kryteriami wyboru składu Grupy było 

posiadanie praktycznej wiedzy na temat wdrażania funduszy strukturalnych, a także 

doświadczenie zdobyte w czasie prac nad Strategią Rozwoju Województwa 

Małopolskiego na lata 2011-2020 i regionalnymi programami strategicznymi do roku 

 
5 Na podstawie: Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013, załącznik: Sprawozdanie z 

przeprowadzonych konsultacji społecznych wstępnego projektu Małopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 
6 Uchwała Nr 397/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie 

powołania Grupy roboczej do spraw regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, strona 

internetowa: Uchwała Nr 397/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.  

(dostęp: 31.03.2021 r.) 
7 Uchwała nr 1/2013 Zespołu Międzyresortowego ds. Programowania i Wdrażania Funduszy 

Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie powołania 

Grup roboczych wspierających prace nad przygotowaniem programów operacyjnych na lata 2014-

2020  

https://www.malopolska.pl/
https://bip.malopolska.pl/umwm,a,86953,uchwala-nr-39713-zarzadu-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-4-kwietnia-2013-r-w-sprawie-powolania-grup.html
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2020, które były punktem wyjścia dla RPO WM 2014-2020. Można zatem ocenić, iż 

proces naboru członków Grupy roboczej był zamknięty, ograniczony do 

podmiotów zaangażowanych we wcześniejsze prace nad opracowaniem 

SRWM. Należy jednak w tym przypadku uznać to za mocną stronę, gdyż 

podstawowym założeniem RPO jest realizacja celów, wyrażonych w 

dokumencie strategicznym, jakim jest SRWM.  

Warto podkreślić, iż w ramach Grupy roboczej zawiązano 7 zespołów zadaniowych, 

które pracowały w trybach spotkań i w trybie ciągłym nad zagadnieniami: 

• horyzontalnymi, takimi jak decyzje strategiczne odnośnie programowania 

RPO, linia demarkacyjna, warunkowość ex-ante, monitoring i ewaluacja,  

• tematycznymi (wyodrębnienia osi priorytetowych i zakresu wsparcia, 

możliwości wsparcia z RPO likwidacji źródeł niskiej emisji),  

• poświęconymi systemowi realizacji (analiz możliwych modeli instytucji i 

sposobów wdrażania RPO przez Instytucje Wdrażające, wady i zalety 

poszczególnych rozwiązań, wymagane obciążenia etatowe, wnioski z oceny 

ex-ante i wskazanie modelu rekomendowanego) oraz 

• poświęconymi działaniom promocyjnym (przygotowanie nowego, regionalnego 

serwisu internetowego o funduszach europejskich w Małopolsce oraz 

planowane działania promocyjne RPO WM 2014-2020) 

Poza Grupą roboczą, proces konsultacji obejmował szereg spotkań i konferencji na 

temat nowego okresu programowania polityki spójności w województwie. 

Wykorzystywano również spotkania gremiów skupiających samorządy lokalne, na 

forum których przedstawiciele Zarządu Województwa i Departamentu Polityki 

Regionalnej UMWM prezentowali założenia Programu. Było to kilkadziesiąt różnego 

rodzaju wydarzeń w latach 2013-2014.  

Trzeci etap konsultacji polegał na formalnym zgłaszaniu uwag za pośrednictwem 

specjalnego formularza w ramach konsultacji społecznych ogłoszonych w prasie 

regionalnej, na stronie internetowej samorządu województwa oraz w portalu 

Funduszy Europejskich. Konsultacjom poddano dwa dokumenty: Założenia RPO dla 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Wstępny projekt regionalnego 

programu operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (wersja 

1.0). Wpłynęło 549 uwag, w tym 207 do Założeń i 342 do Wstępnego projektu RPO. 

Najwięcej postulatów zgłosili przedstawiciele administracji samorządowej i rządowej, 

przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe. 

Podsumowując, proces programowania można ocenić jako partycypacyjny, 

angażujący różnorodne środowiska, obejmujący szeroki katalog zagadnień, 

związanych zarówno z obszarami wsparcia RPO, jak i optymalnym systemem 

realizacji. W procesie tym możliwe było zgłaszanie uwag w różnych formach – 

poprzez formularz, jak też w trakcie spotkań Zespołów zadaniowych i Grupy 

roboczej oraz wydarzeń organizowanych w regionie. W pełni zaspokojono 

oczekiwania, jakie stawia przed tym procesem zasada partnerstwa. 
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W tym okresie programowania nie przeprowadzono naboru projektów do 

Banku Projektów Regionalnych. Inicjatywę taką uruchomiono jednak w 2019 

roku przy pracach nad perspektywą finansową 2021-2027. W ramach prac nad 

Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” przeprowadzono nabór do tzw. 

Banku Projektów Ponadlokalnych, czyli projektów o zasięgu ponadlokalnym, 

rozwiązujących problemy szerszej społeczności i takich, których realizacja powinna 

angażować różnych partnerów. Propozycje projektów będą pomocne przy 

formułowaniu projektu RPO WM na lata 2021-2027. Inicjatywa taka z jednej strony 

pozwala na większą trafność alokacji finansowej w ramach poszczególnych osi 

priorytetowych do rzeczywistej skali potrzeb, a z drugiej wzmacnia realizację 

zasady partnerstwa – dzięki temu rozwiązaniu włączono partnerów 

zewnętrznych w proces ustalania alokacji. 

4.1.3 Mechanizmy terytorialne a zasada partnerstwa 

Realizacji zasady partnerstwa w systemie realizacji RPO WM sprzyja przyjęty 

sposób wdrażania mechanizmu ZIT. Bazując na wynikach przeprowadzonego w 

2020 roku badania8, wskazać można następujące rozwiązania wzmacniające 

wdrażanie tej zasady: 

Przyjęta formuła Związku ZIT – w województwie małopolskim samorządy chcące 

realizować projekty w trybie ZIT założyły stowarzyszenie - Stowarzyszenie Metropolia 

Krakowska (SMK); W innych regionach przeważa formuła porozumienia między 

samorządami i ulokowanie biura Związku ZIT w strukturach urzędu miasta-rdzenia. 

Przyjęcie formy prawnej stowarzyszenia jest wskaźnikiem większego zaangażowania 

stron i woli kontynuacji partnerstwa, oraz umożliwia sprawniejszy proces decyzyjny i 

sięganie po inne źródła finansowania9. Badanie mechanizmu ZIT w Małopolsce 

pokazało, że współpraca i wdrażanie w formule opartej o stowarzyszenia jest też 

bardziej elastyczna i daje lepsze możliwości odpowiadania na potrzeby partnerów. 

Odbywa się to z korzyścią dla podejmowania działań na rzecz wszystkich partnerów i 

pobudzania kreatywności i innowacyjności w formułowaniu celów rozwojowych 

obszaru funkcjonalnego. Szczególnie podkreślaną korzyścią jest nawiązanie 

partnerskich relacji między Krakowem a mniejszymi gminami, co mogłoby być 

utrudnione w przypadku oparcia modelu partnerstwa o zhierarchizowane struktury 

urzędu miasta.  

Partycypacyjny model tworzenia Związku ZIT oraz Strategii ZIT – przyjęty 

partycypacyjny model tworzenia Związku ZIT oraz Strategii ZIT10, angażujący na 

 
8 Ewaluacja efektów wdrażania instrumentów rozwoju terytorialnego w postaci Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – etap I, EVALU, 2020.  
9 Ewaluacja systemu realizacji instrumentu ZIT w perspektywie finansowej UE 2014-2020, Wolański, 

EGO, czerwiec 2018. 
10 Prace nad powstaniem Związku ZIT w formie stowarzyszenia gmin obejmowały szereg spotkań 

partnerów, utworzono międzygminny zespół prawny ds. wypracowania formy prawnej Związku ZIT, a 
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równych zasadach wszystkich partnerów, w zdecydowanym stopniu sprzyjał 

budowaniu zaufania i skłonności do współpracy między gminami zrzeszonymi w 

KrOF, wykraczającej poza realizację projektów ZIT. W efekcie w Strategii ZIT zostały 

sformułowane wnioski w zakresie m.in. współpracy gmin KrOF wykraczającej poza 

możliwości stworzone w ramach mechanizmu ZIT, identyfikacji i wdrażania projektów 

komplementarnych dla ZIT, a także stworzenia modelowych rozwiązań 

planistycznych i świadczenia usług w ramach KrOF. 

Wprowadzenie funkcji opiekuna projektów po stronie IP ZIT – główną osobą 

wspierającą ekspercko wnioskodawcę na etapie przygotowania oraz weryfikacji 

kompletności i poprawności dokumentacji projektowej jest opiekun projektu. 

Rozwiązanie to wzmacnia potencjał gmin-partnerów do przygotowania poprawnych i 

wysokiej jakości projektów, co jest szczególnie ważne w przypadku gmin mniejszych, 

mogących mieć trudności z konkurowaniem z silniejszymi gminami, również poza 

wsparciem w ramach ZIT.  

Rola Biura SMK wychodząca poza pełnienie roli IP ZIT - Wysoko oceniono 

potencjał SMK do prowadzenia działań wykraczających poza prace powiązane stricte 

z wdrażaniem projektów RPO WM 2014-2020 i POIiŚ 2014-2020 oraz poza 

koordynację współpracy wyłącznie gmin należących do Związku ZIT. Biuro SMK 

prowadzi takie działania, m.in. prowadząc proces tworzenia Planu rozwoju metropolii 

do 2030 r., skutecznie budując swoją rolę jako animatora współpracy i partnera dla 

wnioskodawców ze swojego obszaru funkcjonalnego (nie tylko w zakresie 

wydatkowania środków RPO), a także, tak jak dotychczas, podmiotu moderującego 

proces kreowania polityk metropolitalnych dla KOM. 

Podsumowując, przyjęty w Małopolsce model partnerstwa, a także rola i zakres 

kompetencji IP ZIT, sprzyja realizacji zasady partnerstwa – poprzez rozwijanie 

w SMK potencjału do pełnienia funkcji koordynatora tworzenia polityk 

metropolitalnych w taki sposób, aby uniknąć powstania kolejnego szczebla 

samorządu terytorialnego, na rzecz reprezentanta wszystkich partnerów.  

Warto też w kontekście potencjału jaki ma SMK jako wspólnota samorządów, 

wspomnieć o możliwości promowania zasad horyzontalnych. Jak wskazują 

rozmówcy – w szczególności przedstawiciele NGO, nadal niedostateczna jest wiedza 

o tych zasadach wśród przedstawicieli władz gmin, zarówno o ich znaczeniu dla 

 
poprzez proces konsultacji społecznych zaangażowano także przedstawicieli 3 głównych środowisk 

lokalnych, tj. sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego. Tworzenie Strategii ZIT obejmowało 

również szereg spotkań, w tym zespołu gminnych koordynatorów ds. Strategii ZIT, a także konsultacje 

społeczne, mające charakter warsztatów strategicznych dotyczących wyzwań rozwojowych KrOF oraz 

spotkania i konsultacje tzw. „branżowe”, poświęcone realizacji projektów w ramach poszczególnych 

działań Strategii ZIT i priorytetów inwestycyjnych (za: Ewaluacja systemu realizacji instrumentu ZIT w 

perspektywie finansowej UE 2014-2020, Wolański, EGO, czerwiec 2018). 
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społeczności, jak też o praktycznych rozwiązaniach jakie mogą być stosowane. 

Zaleca się organizację szkoleń dla członków SMK poświęconym zasadom 

horyzontalnym - równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami, a także zasady zrównoważonego rozwoju. 

Szkolenia takie mogłyby poprzedzać cykliczne spotkania członków SMK.  

Kolejnym instrumentem realizującym zasadę partnerstwa w systemie 

wdrażania RPO WM były fora subregionalne i ich obecność w procesie 

uzgadniania i rekomendowania projektów do realizacji w poszczególnych 

subregionach województwa. Mechanizm ten nie do końca jednak spełnił swoją rolę. 

Jak wykazano w raporcie z badania z 2017 roku11, fora subregionalne to instrument o 

wysokim potencjale dla rozwijania partnerskiej współpracy, ale jego skuteczność 

oceniono jako niską, co ma swoje przyczyny w zbyt słabo sformalizowanej formie 

wdrażania, bez dostatecznego zaplecza organizacyjnego i umocowania prawnego, a 

także realizacji wyboru projektów w trybie konkursowym przy braku zastosowania 

kryteriów promujących przedsięwzięcia partnerskie o oddziaływaniu ponadlokalnym.  

W praktyce okazało się, że przy wyborze projektów zabrakło takiej „strategicznej” 

refleksji, nierzadko, co podkreślali sami członkowie forów, kryteria wyboru projektów 

nie premiowały projektów dużych i partnerskich, a często sposób wybierania 

projektów był prowadzony według zasady „każdemu po równo”. Poczucie 

odpowiedzialności za ten instrument po stronie członków forów było słabe, co 

wynikało zarówno z tego, że za obsługę forów odpowiadał UMWM, jak też, że 

strategie dla subregionów były opracowane na poziomie regionu (robił to de facto 

UMWM). Mimo szerokich działań konsultacyjnych przeprowadzonych w regionach, 

członkowie forów nie mieli poczucia, że są autorami tego dokumentu. 

Doświadczenia z tego okresu powinny być wykorzystane w kolejnym RPO WM 

przy planowaniu instrumentów terytorialnych, aby uniknąć powielenia 

niedoskonałości.  

4.1.4 Zasada zrównoważonego rozwoju w systemie realizacji 

W systemie realizacji RPO WM we właściwy sposób realizowana jest zasada 

zrównoważonego rozwoju, co oznacza, że stosowane są rozwiązania 

niepozostające w konflikcie z interesami ochrony środowiska i ładu 

przestrzennego, choć można wskazać elementy wymagające poprawy.  

Przede wszystkim jest to elektroniczny obieg dokumentów. Wewnątrz instytucji 

systemu realizacji oraz pomiędzy nimi przeważa elektroniczna wymiana dokumentów 

oraz podpisywanie dokumentów podpisem elektronicznym, a stosowanie tego 

zostało wzmocnione pośrednio poprzez pandemię, kiedy duża część pracowników 

przeszła na pracę zdalną.  

 
11 Badanie śródokresowe skuteczności realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 

na lata 2011-2020, EVALU Sp. z o.o., Warszawa 2017. 
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W coraz większym stopniu wykorzystywany jest elektroniczny podpis i obieg 

dokumentów między IP ZIT a samorządami tworzącymi SMK. Jak podkreślił 

przedstawiciel IP ZIT, w tym aspekcie zmiana musiała zajść wewnątrz urzędów gmin, 

gdzie jeszcze kilka lat temu „nie uznawano” dokumentów elektronicznych, a zmiany 

wymagały wprowadzenia nowych procedur.  

Jednocześnie można wskazać obszary, w których warto wprowadzić rozwiązania 

zwiększające zrównoważone wykorzystanie zasobów i materiałów. Pierwszym z nich 

jest organizacja prac Komitetu Monitorującego, gdzie na potrzeby posiedzeń 

drukowane dotychczas były wszystkie materiały dla uczestników (które rozsyłane są 

przez Sekretariat KM wcześniej drogą mailową). Jak deklarują członkowie KM, objęci 

wywiadami, były to dokumenty liczące czasem po kilkaset stron, jeśli omawiano 

pakiety kryteriów oceny projektów. Drukowane były również prezentacje oraz projekty 

uchwał. Niewątpliwie forma papierowa może być dla wielu osób wygodniejsza, ale 

jednocześnie należy wskazać, iż zdecydowana większość tych materiałów ma 

charakter „jednorazowy”, tzn. jest wykorzystywana wyłącznie podczas posiedzeń. 

Rekomenduje się, aby ograniczyć drukowanie materiałów na posiedzenia KM 

wyłącznie dla tych członków, którzy przed posiedzeniem zgłoszą takie 

zapotrzebowanie, a także zachęcać do korzystania podczas posiedzeń z 

własnych urządzeń mobilnych – laptopów, tabletów. 

Drugim obszarem, w którym warto wprowadzić zmiany, jest drukowanie 

dokumentów na potrzeby prowadzenia kontroli lub audytów zewnętrznych. 

Zdarzają się sytuacje, że kontrolerzy wymagają dostarczenia wersji papierowych np. 

korespondencji mailowej, gdyż praca „z papierem” jest wygodniejsza i mniej męcząca 

dla oczu. Jak wynika z wywiadów pogłębionych, sytuacje takie zdarzają się zarówno 

w przypadku kontroli niezależnych od IZ, np. NIK, IA, ale też kontroli lub audytów 

zlecanych przez UMWM. Rekomenduje się zatem, aby przy okazji zlecania i 

realizacji kolejnych kontroli lub audytów, ograniczano konieczność drukowania 

obszernych materiałów, które są archiwizowane wyłącznie w wersji 

elektronicznej, lub dostępne w systemach informatycznych (np. SL2014). 

Rekomendacja skierowana jest zarówno do ZWM, jak też innych instytucji 

zlecających kontrole.  

Biorąc pod uwagę pozostałe, poza środowiskowym, wymiary zasady 

zrównoważonego rozwoju, tj. wymiar społeczny, gospodarczy i przestrzenny, nie 

zidentyfikowano działań, czy rozwiązań w systemie realizacji RPO WM, które 

naruszałyby tę zasadę. W świetle wywiadów pogłębionych oraz dotychczasowych 

badań ewaluacyjnych można ocenić, iż system realizacji działa efektywnie pod 

względem wykorzystania zasobów kadrowych (elastyczne zarządzanie tymi 

zasobami), procedur (m.in. ścieżki podejmowania decyzji są krótkie, angażujące 

wyłącznie niezbędne komórki/ osoby), a także komunikacji (przedstawiciele instytucji 

podkreślają dobrą komunikację poziomą i pionową, w tym nieformalną). Na poziomie 

UMWM, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, przed wszczęciem 
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postępowania o udzielenie zamówienia, dokonuje się analizy możliwości 

uwzględnienia aspektów społecznych i środowiskowych, natomiast w przypadku 

zamówień związanych bezpośrednio z wdrażaniem Programu (np. na wykonanie 

badań ewaluacyjnych, czy związanych z usługami na potrzeby posiedzeń KM) nie 

znaleziono przykładów stosowania klauzul społecznych, czy środowiskowych.  

4.1.5 Wsparcie w realizacji zasad horyzontalnych ze strony IK UP  

Przedstawiciele IZ wysoko oceniają aktywność IK UP pod względem wspierania 

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji. 

Natomiast jako niedostateczną oceniano aktywność w odniesieniu do zasady 

równouprawnienia płci. Jak wskazują przedstawiciele IZ, o ile zasada ta była 

przedmiotem szczególnej uwagi w perspektywie finansowej 2007-2013, w obecnym 

okresie programowania potraktowano ją marginalnie. Co prawda opracowano 

Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

projektów współfinansowanych z EFS, ale, zdaniem przedstawicieli IZ oraz IP, nie są 

one tak dopracowane, praktyczne i użyteczne, jak Standardy dostępności dla polityki 

spójności lata 2014-202012. Zabrakło też innych działań wspierających ze strony IK 

UP – spotkań, konsultacji, wymiany doświadczeń na forum grupy ds. realizacji tej 

zasady.  

Wysoko oceniono opublikowany przez IK UP w 2018 roku załącznik do Wytycznych 

w zakresie realizacji polityk równych szans pn. Standardy dostępności dla polityki 

spójności 2014-2020. Dokument ten miał bardzo praktyczny wymiar, gdyż dał 

możliwość postawienia projektom konkretnych wymogów w zakresie dostępności, 

wraz z odwołaniem do przykładów. Jest to istotne w świetle tego, że ta zmiana 

Wytycznych wprowadziła w EFS obligatoryjny wymóg pozytywnego wpływu 

projektów na zasadę równości szans (wcześniej możliwe było wykazanie wpływu 

neutralnego), w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (w oparciu o 

standardy), co zdeterminowało wymagania dotyczące założeń projektowych, a tym 

samym ich ocenę przez KOP. Standardy były narzędziem dla większych wymagań w 

tym zakresie. Dokument ten miał przełożenie na zapisy w regulaminach konkursów, 

dał też członkom KOP narzędzie, na podstawie którego mogli oceniać proponowane 

w projektach rozwiązania. Wcześniej brak takiego dokumentu powodował, że nie 

było opisanych rozwiązań, na które mogliby się powoływać oceniający projekty. 

Biorąc pod uwagę nierówną i czasem niedostateczną wiedzę członków KOP co 

do praktycznego rozumienia tych zasad, opracowanie Standardów dostępności 

stanowiło duże ułatwienie również dla nich podczas oceny projektów. 

Wypracowanie ich było przełomem i było bardzo ważne, dlatego negatywnie należy 

ocenić ich późne opublikowanie – dopiero w 2018 roku. Zdaniem przedstawicieli IZ, 

nie spowodowało to co prawda, że wcześniej do realizacji dopuszczane były projekty 

 
12 Standardy stanowią załączniki do Wytycznych w zakresie realizacji polityk równych szans. 
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nie realizujące zasady niedyskryminacji, ale na pewno od części projektów można 

byłoby wymagać lepszych rozwiązań, sprawiając, że miałyby pozytywny wpływ na 

realizację zasady, a nie - możliwy do wykazania przed zmianą wytycznych w 2018 

roku - wpływ neutralny. Rekomenduje się, aby Wytyczne oraz standardy w 

zakresie stosowania polityk horyzontalnych – zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn, ale także w zakresie zasady 

zrównoważonego rozwoju (zarówno w odniesieniu do projektów EFRR, jak i 

EFS), zostały opracowane na jak najwcześniejszym etapie wdrażania nowej 

perspektywy finansowej. Należy bowiem mieć na uwadze, że przygotowanie 

projektów, w szczególności EFRR, jest procesem długotrwałym, a uwzględnienie 

najlepszych rozwiązań architektonicznych powinno mieć miejsce na etapie 

projektowania inwestycji. Rekomendacja skierowana jest do IK UP. 

W stosunku do obecnego zakresu Wytycznych, niezbędne jest ich 

uszczegółowienie i jednoznaczne określenie, które warunki dla 

poszczególnych standardów mają charakter obligatoryjny (a które stanowią 

dobrą praktykę). Jest to kluczowe nie tylko do formułowania wymagań wobec 

wnioskodawców do etapu oceny (kryteria), ale także stanowi jasną informację dla 

wnioskodawców, jakie rozwiązania powinny być realizowane, a także co będzie 

monitorowane i weryfikowane. Dodatkowo uzasadnione byłoby uzupełnienie o 

informację, które standardy powinny być obowiązujące dla poszczególnych rodzajów 

działań – obecnie interpretacja w tym zakresie jest dokonywana przez instytucje 

zarządzające i pośredniczące.  

Przedstawiciele IZ bardzo liczą na silny głos IK w kwestiach polityk horyzontalnych, w 

tym w zakresie promowania ich wśród społeczeństwa i beneficjentów, biorąc pod 

uwagę, że środki na działania informacyjno-promocyjne i szkoleniowe są w regionach 

ograniczone.  

4.2 Wdrażanie – wybór i ocena, odwołania 

Etap ogłaszania naborów (tryb konkursowy) i wezwań (tryb pozakonkursowy) oraz 

przeprowadzenia naboru i oceny wniosków o dofinansowanie ma duże znaczenie dla 

kwestii zapewnienia realizacji poszczególnych polityk horyzontalnych. Wynika to z 

tego, że zgodność danego projektu z zasadami horyzontalnymi jest warunkiem sine 

qua non otrzymania dofinansowania. 

Na tym początkowym etapie kluczowa jest dokumentacja konkursowa/wezwania. 

Analiza wybranych regulaminów konkursów pozwala ocenić, że kwestie dotyczące 

polityk horyzontalnych są w nich uwzględnione w zróżnicowany sposób. Więcej 

informacji na temat konieczności i sposobu uwzględnienia zasad horyzontalnych 

można znaleźć w regulaminach konkursów EFS, szczególnie jeśli chodzi o zasadę 

równouprawnienia płci czy równości szans i niedyskryminacji. W regulaminach 

konkursów EFRR często odniesienie się do zasad horyzontalnych jest przedstawione 
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w skondensowany sposób, co może mieć znaczenie zarówno dla zrozumienia 

znaczenia stosowania tych zasad przez projektodawców, jak i sposobu ich 

uwzględnienia w projekcie. Jak wynika z badania ankietowego z beneficjentami nie 

mieli oni trudności na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie ze względu na 

konieczność uwzględniania w nim odniesienia się do zasad horyzontalnych (tylko 7% 

badanych wskazało na duże bądź średnie trudności). Konieczność uwzględnienia 

zasad nie wydłużyła też etapu przygotowania wniosku ani nie miała wpływu na 

modyfikację wcześniej przyjętych założeń projektowych. Z punktu widzenia procesu 

usprawnienia oceny wniosków o dofinansowanie, w tym jego przyspieszenia 

kluczowa wydaje się jednak informacja dotycząca tego jaka była skala wezwań 

beneficjentów do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia lub poprawy projektu w zakresie 

realizacji zasad horyzontalnych. Taką sytuację zadeklarowało 12,7%, co oznacza, 

że średnio 12-13 projektów spośród 100 ocenianych musi zostać uzupełnione/ 

poprawione tylko jeśli chodzi o sposób odniesienia się do zasad 

horyzontalnych. Należy przyjąć, że jest to skala minimalna, ponieważ osoby, które 

udzielały odpowiedzi w badaniu ankietowym w imieniu beneficjenta mogły nie 

uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie (np. w przypadku, gdy 

wniosek został przygotowany przez zewnętrzny podmiot konsultingowy). W tym 

aspekcie występuje istotne statystyczne zróżnicowanie – częściej takie wezwania 

były kierowane do beneficjentów projektów EFRR (13,5%) niż EFS (10,8%). Jak 

wskazywali beneficjenci polegały one głównie na poszerzeniu uzasadnień, 

rozbudowaniu opisów czy konieczności odniesienia się do kwestii pominiętych we 

wniosku. W tym kontekście obserwacja przedstawiona powyżej (mniej informacji o 

zasadach horyzontalnych w regulaminach konkursów EFRR) może mieć związek z 

częstszymi wezwaniami w tym zakresie. Z pewnością na zróżnicowanie w tym 

zakresie ma również wpływ wiedza zdobyta przez beneficjentów w okresie 

programowania 2007-2013, gdzie dość mocny nacisk był położony na standardy 

minimum w przypadku projektów EFS.  

Komentarza wymaga również fakt zróżnicowania wniosków pod kątem pozyskiwania 

informacji istotnych z punktu widzenia oceny zgodności projektu z zasadami 

horyzontalnymi. Analiza wzoru wniosku o dofinansowanie pozwala wyróżnić dwa 

podejścia w tym zakresie. W przypadku wniosków w ramach EFRR w jego strukturze 

przewidziano specjalne miejsce na odniesienie się do zasad horyzontalnych i 

uzasadnienie przyjętych w projekcie założeń. W przypadku wniosków w ramach EFS 

nie ma jednego miejsca na odniesienie się do zasad horyzontalnych. Projektodawca 

swoje podejście powinien zaprezentować w różnych miejscach wniosku m.in. 

opisując grupy docelowe, zadania przewidziane do realizacji w projekcie czy opis 

problemu. Takie podejście ma swoje uzasadnienie ze względu na to, że zasady 

horyzontalne w projektach EFS powinny być już uwzględniane na etapie 

przygotowania właściwej fazy projektu (tj. organizacja biura, rekrutacja uczestników, 

działania informacyjno-promocyjne). Projektodawcy, którzy mogą odnieść się do 

zasad horyzontalnych w odniesieniu do różnych etapów czy elementów projektów 
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mają szansę uwzględnić te zasady w szerszym stopniu. W przypadku podejścia 

stosowanego we wnioskach EFRR opis uwzględniania zasad horyzontalnych 

wymaga z kolei skondensowania informacji w tym zakresie. Z punktu widzenia 

oceniających wnioski o dofinansowanie takie podejście powinno być łatwiejsze dla 

beneficjenta, tymczasem jak wskazują wyniki badań to właśnie beneficjenci EFRR 

częściej muszą uzupełniać wnioski w zakresie zasad horyzontalnych. W przyszłym 

okresie programowania przygotowując wzór wniosku o dofinansowanie warto 

rozważyć zastosowanie podejścia stosowanego we wnioskach EFS 

(całościowy opis sposobu stosowania zasad horyzontalnych w różnych 

miejscach wniosku). Podejście takie należałoby z pewnością uzupełnić o 

modyfikację regulaminów konkursów, tak aby projektodawcy byli świadomi, że 

uwzględnienie zasad horyzontalnych jest kluczowym aspektem projektu, a nie 

jedynie dodatkiem czy pobocznym wątkiem.  

Kluczową kwestią dla etapu oceny i wyboru projektów są kryteria oceny. W systemie 

kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020 zastosowane zostało 

podejście bazujące na wyodrębnieniu tzw. kryteriów horyzontalnych – stosowanych 

co do zasady jako wspólne, przy uwzględnieniu podziału na trzy główne grupy, tj.  

• grupa A. kryteria wspólne dla projektów (głównie) infrastrukturalnych w 

ramach EFRR,  

• grupa B. kryteria wspólne dla projektów (głównie) przedsiębiorstw w ramach 

EFRR,  

• grupa C. kryteria wspólne dla projektów w ramach EFS 

W każdej z grup na etapie oceny merytorycznej wprowadzone zostały kryteria w 

zakresie oceny czy i w jaki sposób projekt realizuje zasady horyzontalne w zakresie 

równouprawnienia płci, równości szans i niedyskryminacji i zrównoważonego 

rozwoju. Takie podejście należy ocenić jako słuszne. Kryteria gwarantujące realizację 

zasad horyzontalnych są dzięki temu uwzględnione na poziomie całego Programu. 

System kryteriów uległ zmianie. Część zmian była pokłosiem badania ewaluacyjnego 

w tym zakresie (Ewaluacja systemu wyboru i oceny projektów ze szczególnym 

uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WM) przeprowadzonego 

w 2016 roku. Część zmian była z kolei wynikiem wniosków płynących z doświadczeń 

we wdrażaniu projektów.  

Podstawowym wnioskiem płynącym z analizy kryteriów jest fakt, że 

uniemożliwiają one wybór projektów niezgodnych z zasadami horyzontalnymi. 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną politykę 

horyzontalną, żąda się od projektodawcy wyjaśnień lub odrzuca wniosek – w 

zależności od skali uchybień/braków (zgodnie z zapisami regulaminów 

konkursów). Brak odpowiednich wyjaśnień po wezwaniu lub podtrzymanie w 

ich efekcie oceny wskazującej na negatywny wpływ projektu na tę politykę 

horyzontalną skutkuje negatywną oceną całego projektu. Jest to kluczowy 

„bezpiecznik” zapewniający realizację zasad horyzontalnych w projektach.  
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Co istotne w kryteriach stosowane jest rozróżnienie w zakresie wpływu projektu na 

daną zasadę horyzontalną (wpływ neutralny i pozytywny). Takie podejście wynika 

m.in. z Wytycznych w zakresie realizacji polityk równych szans, w których co do 

zasady wskazuje się, że projekty powinny mieć pozytywny wpływ na realizację 

zasad, ale dopuszcza się również sytuacje „awaryjne”: 

• w przypadku zasady równości szans i niedyskryminacji – uznanie neutralności 

produktu projektu jest możliwe pod warunkiem wykazania przez 

wnioskodawcę, że dostępność nie dotyczy danego produktu na przykład z 

uwagi na brak jego bezpośrednich użytkowników; 

• w przypadku zasady równości szans kobiet i mężczyzn – uznanie neutralności 

jest możliwe jeśli wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego 

dany projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie 

spełnienia zasady. 

Warto pamiętać, że Wytyczne w zakresie realizacji polityk równych szans uległy 

zmianie w kwietniu 2018 roku. Zmiany dotyczyły między innymi: 

- w zakresie zasady równości szans i niedyskryminacji  

• włączenia standardów dostępności jako załącznika nr 2 oraz uaktualnienia 

zapisów dotyczących systemu wdrażania programów operacyjnych w związku 

z tą zmianą, uzupełnienia warunków dla produktów nie objętych standardem 

dostępności, 

• neutralności produktów – odejście od neutralności projektów13, 

doprecyzowania zapisów dotyczących neutralności produktów projektu14, 

• wyboru projektów – wprowadzenie wymogu wykazania we wniosku o 

dofinansowanie pozytywnego wpływu realizacji projektu na zasadę 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, 

 
13 Zrezygnowano z zapisu: We wniosku o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków EFS, 
EFRR lub FS wymaga się wskazania sposobu realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu. Minimalnym wymogiem w 
przypadku oceny projektów pod kątem niniejszej zasady jest umieszczenie w karcie oceny projektu 
(lub innym dokumencie pełniącym tę funkcję) przynajmniej jednego pytania oceniającego spełnianie 
lub neutralność danego projektu w odniesieniu do zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Instytucja dokonująca oceny projektów (w ramach 
karty oceny projektu lub innego równoważnego dokumentu) musi ocenić uzasadnienie i informacje 
zawarte przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie projektu, wskazujące dlaczego dany 
projekt spełnia ww. zasadę lub jest w stosunku do niej neutralny […].  
14 Zapis: W przypadku szczególnych projektów, w których zasada dostępności produktów nie znajduje 
zastosowania, w treści wniosku o dofinansowanie projektu powinna znaleźć się informacja o 
„neutralności” produktu wraz z uzasadnieniem, dlaczego produkt projektu nie będzie spełniał kryterium 
dostępności został zastąpiony przez następujący fragment: IZ lub instytucja będąca stroną umowy 
zapewnia, że wszystkie produkty projektów są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. 
Jednocześnie w wyjątkowych sytuacjach, dopuszczalne jest uznanie neutralności produktu projektu. O 
neutralności produktu można mówić w sytuacji, kiedy wnioskodawca wykaże we wniosku o 
dofinansowanie projektu, że dostępność nie dotyczy danego produktu na przykład z uwagi na brak 
jego bezpośrednich użytkowników. 
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- w zakresie zasady równości szans kobiet i mężczyzn 

• doprecyzowanie zasad stosowania neutralności w projektach 

współfinansowanych z EFRR i FS.  

Oznacza to, że w projektach RPO WM 2014-2020 wybranych i realizowanych w 

latach 2015-2017 było stosowane nieco inne podejście, które wynikało z ówcześnie 

obowiązujących regulacji.  

Kryteria dotyczące zasad horyzontalnych co do zasady przyjmują ocenę tak/nie, w 

uzasadnionych przypadkach (zaplanowany zakres działania lub poddziałania 

odnoszący się do obszaru wskazanego w kryterium) przyjmują wartość punktową 

(np. zasada równości szans kobiet i mężczyzn przyjmuje wartość punktową we 

wszystkich konkursach w EFS, ale z taką konstrukcją punktacji, że zapewnia 

zachowanie standardu minimum zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji polityk 

równych szans). Podejście do tej kwestii też uległo zmianom w trakcie wdrażania 

Programu. W początkowym okresie stosowane było podejście punktowe do kryterium 

oceny w zakresie równości szans i niedyskryminacji. Przy tym podejściu projekty 

neutralne uzyskiwały punkty, co nie było do końca zgodne z założeniem, że projekty 

powinny co do zasady wpływać pozytywnie na realizację zasad horyzontalnych. 

Podejście to zostało zmienione po konsultacjach przedstawicieli IZ z IK UP i KE.  

W badaniu ankietowym beneficjenci zostali poproszeni o ocenę kryteriów zgodnie z 

którymi dokonywano oceny projektu pod względem zgodności z zasadami 

horyzontalnymi. Ocena dokonywana była na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało 

bardzo mały stopień, a 5 bardzo duży stopień (w odniesieniu do danego wymiaru). 

Ocenie poddano: 

• stopień obiektywności tj. na ile kryteria umożliwiają uzyskanie ocen 

niezależnych od opinii, uczuć i doświadczeń osób oceniających, 

• stopień jednoznaczności tj. na ile kryteria umożliwiają uzyskanie zbliżonych 

ocen tego samego wniosku przez różnych oceniających, 

• stopień weryfikowalności tj. na ile kryteria mogą zostać zweryfikowane na 

podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, 

• stopień zrozumiałości i precyzyjności definicji kryteriów tj. na ile definicje 

kryteriów umożliwiają ich jednoznaczne zrozumienie przez wnioskodawców. 

Około 3-4 na 10 beneficjentów miało problemy z oceną wg tych wymiarów. Pozostali, 

którzy dokonali oceny wystawili kryteriom oceny dostateczne i dobre (stosując skalę 

szkolną 1-5). Najwyżej oceniony został stopień weryfikowalności (średnia 3,71), 

najniżej natomiast stopień jednoznaczności oraz zrozumiałości i precyzyjności 

kryteriów (średnie po 3,57). Konieczne jest więc kontynuowanie działań, które nie 

tylko poprawią poziom jednoznaczności czy zrozumiałości kryteriów, ale też zwiększą 

świadomość projektodawców i osób dokonujących oceny wniosków w zakresie 

stosowania zasad horyzontalnych (więcej na ten temat w dalszej części raportu).  
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Wnioski płynące z wywiadów z osobami zajmującymi się odwołaniami od oceny 

wniosków wskazują, że kwestia zasad horyzontalnych nie jest problematyczna tj. 

odwołania w tym zakresie są nieliczne. Jak wskazywano w początkowym okresie 

wdrażania Programu (kiedy stosowane były kryteria punktowe do oceny 

uwzględniania zasad horyzontalnych) odwołań od oceny było więcej. Kryteria oparte 

o zasadę oceny tak/nie pozostawiają mniej swobody w tym zakresie. Należy 

pamiętać, że osoby dokonujące oceny w przypadku stwierdzenia negatywnego 

wpływu na badaną politykę horyzontalną, mogą żądać od projektodawcy wyjaśnień. 

Taka sama sytuacja ma miejsce na etapie odwołań - w przypadku błędu 

proceduralnego polegającego na braku wezwania wnioskodawcy do wyjaśnień/ 

uzupełnienia wniosku przez IOK lub gdy zakres wezwania do wyjaśnień/uzupełnień 

był niewystarczający/nieprawidłowy, na etapie procedury odwoławczej również 

można wezwać wnioskodawcę do przedstawienia wyjaśnień/uzupełnień w 

odniesieniu do ujętych we wniosku o dofinansowanie projektu informacji w zakresie 

spełnienia kryteriów wyboru projektów i/lub korekty drobnych błędów i uchybień.  

Podsumowując należy stwierdzić, że w systemie oceny i wyboru projektów w ramach 

RPO WM 2014-2020 uwzględniono stosowanie zasad horyzontalnych. Informacje o 

konieczności ich stosowania zawarte są w dokumentacji konkursowej, gdzie 

projektodawca znajdzie odniesienie do innych dokumentów regulujących tę kwestię, 

ale też do opisów praktycznych sposobów jak przygotować opis uwzględnienia zasad 

we wniosku (np. w instrukcji wypełniania wniosku). Występuje zróżnicowanie 

wniosków pod kątem pozyskiwania informacji istotnych z punktu widzenia oceny 

zgodności projektu z zasadami horyzontalnymi. Stosowane są dwa podejścia. W 

przypadku wniosków w ramach EFRR w jego strukturze przewidziano specjalne 

miejsce na odniesienie się do zasad horyzontalnych i uzasadnienie przyjętych w 

projekcie założeń. W przypadku wniosków w ramach EFS projektodawca swoje 

podejście powinien zaprezentować w różnych miejscach wniosku m.in. opisując 

grupy docelowe, zadania przewidziane do realizacji w projekcie czy opis problemu. 

Kryteria zgodności z polityki horyzontalnymi zostały opracowany w sposób 

prawidłowy, który zapewnia stosowanie zasad. Kryteria są stosowane w ramach 

oceny merytorycznej. Stworzony system zapewnia, że realizowane są wyłącznie 

projekty mające neutralny lub pozytywny wpływ. Blokowanie projektów z 

negatywnym wpływem jest jednym z kluczowych „bezpieczników” zapewniających 

realizację zasad horyzontalnych w projektach. 

4.3 Monitoring, sprawozdawczość, ewaluacja  

Monitoring i sprawozdawczość  

Działania w ramach podsystemu monitoringu i sprawozdawczości realizowane są 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie 

sprawozdawczości na lata 2014-2020. Powoduje to, że IZ RPO WM nie dysponuje 
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innymi, niż wskazane w tych dokumentach, narzędziami do 

mierzenia/sprawozdawania polityk horyzontalnych. Przykładowo, w zakresie 

monitoringu wytyczne określają, że jedynie dane dla wskaźników wspólnych 

odnoszących się do uczestników będących osobami fizycznymi są monitorowane w 

podziale na płeć. Dodatkowo, w celach informacyjnych, w ramach realizowanych 

projektów IZ może prowadzić monitoring osiągniętych wartości wskaźników 

horyzontalnych dotyczących zatrudnienia w układzie: „ogółem”, „kobiety”, 

„mężczyźni” (bez konieczności określania wartości docelowych w podziale na płeć)15. 

Na liście WLWK 2014 dla EFS przewidziane zostały także wskaźniki horyzontalne, 

odnoszące się do efektów interwencji UP w kluczowych dla KE obszarach, w tym w 

szczególności w zakresie finansowania kosztów racjonalnych usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami czy dostosowania obiektów do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości z kolei wskazują, 

jakie informacje (w tym te odnoszące się do PH) mają być przedstawiane w 

sprawozdaniach z realizacji za poszczególne lata wdrażania Programu. W tym 

przypadku warto wspomnieć, że struktura sprawozdania oraz limit znaków również 

są z góry ustalone i IZ RPO WM nie dokonuje w tym zakresie zmian. W rozdziale 

skupiono się zatem na ocenie tego, jak IZ/IP RPO WM monitorują i sprawozdają 

kwestie związane z politykami horyzontalnymi, mając jednak na względzie 

ograniczenia, jakie nakładają wspomniane wytyczne.  

W celu oceny przydatności systemu monitorowania do pomiaru postępu realizacji 

poszczególnych zasad horyzontalnych przeanalizowano wskaźniki wykorzystywane 

do pomiaru postępu rzeczowego w projektach z poszczególnych osi priorytetowych i 

sprawozdawane poprzez SL2014.  

W przypadku polityki równości szans kobiet i mężczyzn, analiza danych 

przedstawianych w informacjach kwartalnych wskazuje, że dla części wskaźników 

dotyczących osób wskazywane są wartości osiągane w podziale na płeć. W 

przypadku osi EFRR, w podziale na płeć, monitorowane są wyłącznie wskaźniki 

wyrażone w jednostkach EPC (Liczba nowych naukowców we wspieranych 

jednostkach, Liczba utrzymanych miejsc pracy, Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

podmiotach innych niż przedsiębiorstwa, Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

przedsiębiorstwach, Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy). 

Wskaźniki te występują przede wszystkim w osiach: 1, 3, 4, 6. W osiach 7, 11 i 12 

występuje tylko wskaźnik: Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe 

 

15 Z uwagi na nieobligatoryjny charakter wskaźników w podziale na płeć, wskaźnik horyzontalny 

odnoszący się do zatrudnienia „ogółem” nie ma charakteru wskaźnika agregującego wartości 

wskaźników kluczowych, dlatego jest stosowany na poziomie projektu. 
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formy16. Sytuację tę uznać można za zrozumiałą, ponieważ wsparcie EFRR rzadko 

jest bezpośrednio nakierowane na poprawę sytuacji przedstawicieli którejś z płci. 

Pozytywnie należy ocenić dążenie do analizowania wpływu społecznego wsparcia 

infrastrukturalnego (tworzenie nowych miejsc pracy); dziwić może jednak to, że 

liczba tworzonych miejsc pracy nie jest sprawozdawana w podziale na płeć w 

przypadku OP 5, zwłaszcza Działania 5.2, w którym to tworzone mogą być nowe 

miejsca pracy w ramach budowy/przebudowy PSZOK. W przypadku osi EFS w 

informacji kwartalnej za IV kwartał 2020r. przedstawione są dane na temat 63 

wskaźników, których jednostką miary są „osoby”. Z tego, tylko dla 17 wskaźników 

wskazywane są wartości w podziale na płeć (wskaźniki te dotyczą takich PI jak: 8i, 

8iii, 8iv, 8v oraz 9i), co wynika przede wszystkim z tego, że zgodnie z wytycznymi 

tylko wskaźniki kluczowe muszą być obowiązkowo sprawozdawane w podziale na 

płeć – w przypadku pozostałych takich wskaźników istnieje taka możliwość. W tym 

celu IZ zapewniła w WoD możliwość zaplanowania wartości docelowych z podziałem 

na płeć dla wszystkich wskaźników mierzonych w osobach, co więcej - w 

regulaminach konkursów promowane jest przyjęcie takiego rozwiązania17. Jednak 

zapisy Wytycznych - wskazujące na obowiązek podziału na płeć jedynie wskaźników 

wspólnych (dla których dane są pobierane z formularzy uczestników, w których z 

założenia widoczna jest płeć uczestnika) - nie wpływają mobilizująco na 

wnioskodawców. Na etapie przygotowywania projektów wnioskodawcom często 

ciężko jest określić ile K/M obejmą wsparciem, dlatego najczęściej określana jest 

wartość docelowa ogółem (bez uwzględniania perspektywy płci). Z tego względu 

dane w zakresie K i M objętych poszczególnymi miernikami są wybiórcze i nie niosą 

dostatecznej wartości informacyjnej18. Lista wskaźników sprawozdawanych w 

podziale na płeć w ramach EFS została przedstawiona w poniższej tabeli.  

 
16 Z uwagi na nieobligatoryjny charakter wskaźników w podziale na płeć, wskaźnik horyzontalny 

odnoszący się do zatrudnienia „ogółem” nie ma charakteru wskaźnika agregującego wartości 

wskaźników kluczowych, dlatego jest stosowany na poziomie projektu.  

Beneficjenci EFRR wykazują wspomniane wskaźniki w podziale na płeć, jednakże IZ zezwala w tym 

przypadku na to, by poziom osiągnięcia wskaźników w podziale na płeć przedstawiać dopiero na 

etapie realizacji lub końcowego rozliczenia projektu, a nie na etapie wniosku aplikacyjnego. Podejście 

takie jest w pełni zasadne, ponieważ beneficjenci najczęściej nie mogli deklarować na etapie WoD 

tego, kto zgłosi się do pracy - czy będzie to kobieta, czy mężczyzna. 
17 Pomiar taki może być deklarowany w WoD np. na potrzeby spełnienia jednego punktu ze 

standardów minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów 

współfinansowanych z EFS. 
18 Mimo, że część beneficjentów monitoruje wskaźniki w podziale na płeć, to jednak globalnie - na 

poziomie Poddziałań/Działań/Osi/Programu - suma wartości dla K i M nie równa się wartości ogółem. 

Dlatego też IZ nie przedstawia wartości dla K/M w dokumentach sprawozdawczych w odniesieniu do 

wskaźników nie zaliczanych do wskaźników wspólnych. 
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Tabela 3 Lista wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego RPO WM 2014-2020 
monitorowanych w podziale na płeć w ramach osi EFS 
OP Nazwa wskaźnika 

8 Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C) 

8 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w ramach programie 

8 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) 

8 Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie 

8 Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie 

8 Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem 
w programie (C) 

8 Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (C) 

8 Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika referencyjnego Liczba osób 
bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w 
programie(C) 

8 Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika referencyjnego Liczba osób 
biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (C) 

8 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika 
referencyjnego Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, 
objętych wsparciem w programie (C) 

8 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika 
referencyjnego Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie 
(C) 

8 Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na 
podjęcie działalności gospodarczej w programie 

8 Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z 
urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu 
programu 

8 Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy 
po opuszczeniu programu 

8 Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z 
przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie 

8 Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały 
zatrudnienie 

9 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C)  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji kwartalnej z realizacji Programu 

Operacyjnego, IV kwartał 2020 r. 

W ramach wszystkich osi EFS, Raport 081 (tj. raport na podstawie zatwierdzonych 

formularzy danych uczestników projektów EFS) umożliwia także pomiar wskaźnika 

Liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich 

kariery zawodowej. Co więcej, Raport ten pozwala też monitorować udział osób w 

podziale na płeć we wszystkich działaniach kierowanych do osób. Wskazane w tabeli 

wskaźniki pozwalają na określenie skali wsparcia oraz efektów uzyskanych przez 

kobiety oraz mężczyzn - z tego względu wskaźniki te należy uznać za przydatne do 

pomiaru postępu realizacji zasady równości szans K i M. Wyjątkiem jest jednak OP 

10, w ramach której nie przewidziano sprawozdawania żadnego wskaźnika w 

podziale na płeć. Jest to jednak związane z tym, że zestaw wskaźników 

stosowanych w ramach OP 10 wynika wprost z WLWK. Dla CT 10 w dokumencie 
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tym nie przypisano żadnego wskaźnika wspólnego – dlatego też, żaden ze 

wskaźników nie jest sprawozdawany w podziale na płeć. Wydaje się zatem, że 

liczba wskaźników w osiach priorytetowych EFS powinna być w przyszłości 

wyższa (i dotyczyć np. większości wskaźników, których jednostką pomiaru są 

„osoby”), co pozwoliłoby lepiej mierzyć postęp realizacji omawianej zasady. W 

tym celu konieczne byłoby jednak albo rozszerzenie WLWK o kolejne wskaźniki 

mierzone w podziale na płeć, albo zupełne zrezygnowanie z zapisów 

zawężających monitorowanie w podziale na płeć wyłącznie wskaźników 

wspólnych (co byłoby optymalne z punktu widzenia możliwości monitorowania 

realizacji tej zasady). Wprowadzenie monitorowania kolejnych wskaźników w 

podziale na płeć powinno być jednak poprzedzone analizą potrzeb instytucji 

zaangażowanych we wdrażanie (zarówno IZ/IP RPO, jak i IK UP czy KE).  

W przypadku polityki równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami, mierzone są przede wszystkim cztery wskaźniki 

produktu odnoszące się do kwestii niepełnosprawności, które dotyczą zarówno 

EFRR jak i EFS. 

Tabela 4 Lista wskaźników produktu monitorujących sytuację osób z niepełnosprawnościami 
w ramach RPO WM 2014-2020 
Oś Nazwa wskaźnika 

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami [szt.] 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12 

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

4, 7 Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w 
wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.] 

8, 9 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 
(C) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji kwartalnej z realizacji Programu 

Operacyjnego, IV kwartał 2020 r. oraz bazy wskaźników RPO WM 2014-2020 (stan na 

31.12.2020r.). 

Jak widać, wskaźniki monitorujące wsparcie kierowane do osób z 

niepełnosprawnościami występują w niemal wszystkich osiach priorytetowych 

- wyjątkiem jest OP 5, co może budzić poważne wątpliwości chociażby dlatego, że 

w ramach projektów polegających na budowie czy przebudowie infrastruktury (np. 

PSZOK) kwestie dostępności powinny być i - jak pokazały wyniki prowadzonych 

badań – są uwzględniane. Beneficjenci tej osi powinni być zatem obligowani do 

pomiaru przynajmniej wskaźników: Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami i Liczba projektów, w których sfinansowano koszty 

racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. W pozostałych osiach 

EFRR, za wyjątkiem OP 219, monitoring obejmuje obydwa te wskaźniki; a w OP 4 i 

 
19 Wsparcie w ramach tej osi jest związane z usługami cyfrowymi / technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi, a tworzone systemy informatyczne muszą spełniać warunki dostępności dla osób z 
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OP 7 mierzony jest dodatkowo wskaźnik Liczba miejsc postojowych dla osób 

niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”. W Osiach z EFS 

wskaźniki: Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami i Liczba projektów, w których sfinansowano koszty 

racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami również są 

wykorzystywane, a dodatkowo - za wyjątkiem OP 10 - sprawozdawana jest Liczba 

osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem. Za istotny brak w omawianym 

zakresie można teoretycznie uznać niesprawozdawanie liczby osób z 

niepełnosprawnościami objętych wsparciem w OP 1020, ponieważ w jej ramach 

wdrażane są np. działania związane z kształceniem zawodowym czy rozwojem 

kompetencji i umiejętności osób dorosłych. W praktyce jednak baza uczestników 

projektów EFS pozwala wygenerować takie dane dla wszystkich OP oraz PI w 

ramach EFS (służy do tego Raport 081)21. Raport ten pozwala także 

monitorować, w ramach wszystkich osi EFS, dodatkowe wskaźniki rezultatu, 

takie jak: Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu programu - osoby z niepełnosprawnościami; Liczba osób, 

które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - osoby 

z niepełnosprawnościami; Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu - osoby z niepełnosprawnościami.  

W przypadku zasady zrównoważonego rozwoju wskaźniki z nią powiązane 

występują przede wszystkim w osiach priorytetowych 4, 5, 6 i 11, w których to 

wdrażane jest wsparcie bezpośrednio związane z ograniczaniem oddziaływania 

działalności człowieka na środowisko, z ochroną środowiska, różnorodności 

biologicznej, gospodarką niskoemisyjną czy rewitalizacją przestrzeni regionalnej. W 

osiach tych zidentyfikowano w sumie 66 wskaźników produktu i rezultatu 

(zarówno kluczowych jak i specyficznych dla programu) mierzących efekty 

środowiskowe - co jest w pełni zgodne z zapisami samego Programu. Wskaźniki 

odnoszące się do innych aspektów tejże polityki (np. przestrzennego czy 

gospodarczego) można zidentyfikować również w pozostałych OP EFRR. 

Wszystkie te wskaźniki wykazują dużą trafność z punktu widzenia celów 

szczegółowych przypisanych do OP/Działań. Ponadto adekwatnie opisują one 

poziom wdrożenia koncepcji zrównoważonego rozwoju. Należy też zauważyć, że 

oceniane wskaźniki mają charakter kompleksowy. Oznacza to, iż mierzą one różne 

 
niepełnosprawnością, a więc w pewnym sensie nie wyróżnia się produktów dostępnych dla osób z 

niepełnosprawnościami, ponieważ z założenia wszystkie produkty mają spełniać warunki dostępności. 
20 Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS wskaźnik ten nie został 

przypisany do CT 10, z tego względu nie jest on realizowany przez beneficjentów OP 10 ani 

sprawozdawany przez IZ RPO WM w sprawozdaniach rocznych czy informacji kwartalnej. Z drugiej 

jednak strony, wskaźnik jest na liście wskaźników kluczowych, z tego też względu jest on 

sprawozdawany w elektronicznym systemie wymiany danych z KE (SFC2014). 
21 Wywiady z przedstawicielami IZ/IP RPO WM 2014-2020. 
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aspekty wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju. Brak jednak takich 

wskaźników w przypadku osi EFS, co wydaje się zrozumiałe z uwagi na specyfikę 

projektów oraz obowiązujące podejście na poziomie krajowym, które w niewielkim 

stopniu obliguje beneficjentów EFS do uwzględniania w swoich projektach różnych 

aspektów tej konkretnej polityki.  

W przypadku polityki deinstytucjonalizacji, analiza Działania 9.2 RPO WM 2014-

2020 pozwoliła wskazać 9 wskaźników wpisujących się w obszar tej konkretnej 

polityki horyzontalnej.  

Tabela 5 Lista wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego monitorowanych w obszarze 
deinstytucjonalizacji w ramach Działania 9.2 RPO WM 2014-2020 

Nazwa wskaźnika 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi 

świadczonymi w interesie ogólnym w programie 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w 

programie  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i 

opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie* 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania 

rodziny i pieczy zastępczej w programie* 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu 

projektu 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu 

projektu 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących 

po zakończeniu projektu* 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

istniejących po zakończeniu projektu*22 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę 

instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie* 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji kwartalnej z realizacji Programu 

Operacyjnego, IV kwartał 2020 r. 

* Wskaźnik o charakterze informacyjnym. 

Warto jednak podkreślić, że żaden z tych wskaźników nie wskazuje wprost na proces 

deinstytucjonalizacji – tego typu wskaźniki zostały jednak przyjęte na poziomie 

wybranych projektów. Należą do nich: Liczba podmiotów leczniczych, które zostały 

objęte narzędziami deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi czy Liczba 

zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi, które zostały 

utworzone w ramach programu. 

System monitoringowy to także dane gromadzone na poziomie projektów, ale nie 

sprawozdawane na poziomie Programu. Sytuacja taka dotyczy np. wskaźników 

 
22 Tylko w ramach Poddziałania 9.2.1. 
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horyzontalnych, które mogą być wykazywane zarówno w projektach EFRR, jak i EFS 

– ich wartości mierzone są na zakończenie realizacji projektów, nie posiadają one 

określonych ex-ante wartości docelowych. Warto przypomnieć, że beneficjenci są 

zachęcani do tego, by jak najczęściej takie wskaźniki wskazywać w WoD, nawet 

jeśli ich wartość docelowa w chwili aplikowania będzie wynosiła 0. W 

uzasadnionych przypadkach, możliwe jest więc wygenerowanie z systemów 

dodatkowych raportów (np. wspomnianego wyżej Raportu 08123), które dostarczają 

wiedzy i informacji na temat efektów interwencji w podziale na płeć czy z 

uwzględnieniem kwestii niepełnosprawności. Dodatkowo, beneficjenci mogą w 

ramach swoich projektów deklarować wskaźniki specyficzne dla projektów, 

które także często dotyczą aspektów związanych z poszczególnymi politykami 

horyzontalnymi. Dane nt. takich wskaźników również nie są przedstawiane w 

sprawozdawczości Programu – nie są one bowiem przyjęte na poziomie dokumentu 

programowego lub SZOOP, a zatem nie ma też możliwości agregowania takich 

mierników (w praktyce wskaźniki mierzące podobne lub takie samo zjawisko mają 

bardzo często różne nazwy). Wskaźniki takie dotyczą np. efektywności 

zatrudnieniowej poszczególnych grup uczestników czy liczby uczestników 

korzystających z poszczególnych form wsparcia. 

Poza samymi wskaźnikami, do analizy sytuacji związanej z wdrażaniem polityki 

równości płci oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami wykorzystywane mogą być także dane społeczno-

demograficzne gromadzone w bazie uczestników projektów EFS. Dane te 

gromadzone są bowiem w podziale na płeć, wiek, miejsce zamieszkania oraz z 

uwzględnieniem różnych aspektów sytuacji społecznej osób biorących udział w 

projektach (np. niepełnosprawność, status na rynku pracy, itp.). 

Jak wskazano wyżej, sposób realizacji polityk horyzontalnych nie zawsze znajduje 

odzwierciedlenie we wskaźnikach produktu bądź rezultatu, które są sprawozdawane 

na poziomie Programu (np. w ramach sprawozdań rocznych czy informacji 

kwartalnych). Z drugiej strony, sposób wypełniania zasad powinien być 

monitorowany również w ramach wniosku o płatność. W Wytycznych w zakresie 

realizacji polityk równych szans znajdują się zapisy mówiące o tym, że IZ powinna 

zobowiązać beneficjenta EFS jak i EFRR do wykazania i opisania - w części WoP 

dotyczącej postępu rzeczowego z realizacji projektu - które z działań zaplanowanych 

w WoD zostały zrealizowane oraz w jaki sposób ich realizacja wpłynęła na sytuację 

osób z niepełnosprawnościami. W celu weryfikacji realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach 

listy sprawdzającej (lub analogicznego dokumentu) w WoP powinno znaleźć się 

minimum jedno pytanie weryfikujące to zagadnienie. Analogiczny zapis dotyczy 

polityki równości płci w przypadku projektów EFS, w przypadku EFRR natomiast 

 
23 Raport dotyczący wyłącznie wskaźników EFS. 
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wskazano, że sprawozdawczość powinna odbywać się w WoP - zastosowanie 

powinno mieć zawarcie przynajmniej jednego pytania dotyczącego zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn w ramach listy sprawdzającej do dokumentu 

przedkładanego przez beneficjenta. Baza WoP przekazana Wykonawcy 

przedmiotowego badania zawiera jednak wyłącznie ogólne informacje na temat 

polityk horyzontalnych (wszystkich, bez wyróżniania poszczególnych zasad). W bazie 

tej znajdują się bowiem wyłącznie takie pola jak „Projekt realizowany zgodnie z 

zasadami polityk wspólnotowych24” „Uzasadnienie niezgodności z zasadami polityk 

wspólnotowych”. Z kolei analiza list sprawdzających WoP wykazała stosowanie 

różnych podejść w zależności od instytucji wdrażającej: 

• W przypadku IZ (DFE) w liście sprawdzającej zawarto pytanie „Czy w części 

„Informacje” : a) zaznaczono odpowiedź w wierszu „Projekt jest realizowany 

zgodnie zasadami polityk wspólnotowych?”, 

• W przypadku MCP, lista sprawdzająca zawiera pytanie „Czy projekt jest 

realizowany zgodnie z politykami wspólnoty?” oraz instrukcję dla pracownika 

wskazującą na konieczność sprawdzenia czy odpowiedź jest zgodna z treścią 

UoD i WoD, 

• Lista sprawdzająca wykorzystywana przez WUP zawiera z kolei dwa pytania 

„Czy właściwie opisano działania z zakresu równości szans i dostępności 

projektu dla osób z niepełnosprawnościami określone we wniosku o 

dofinansowanie?” oraz „Czy działania z zakresu równości szans kobiet i 

mężczyzn realizowane są w projekcie zgodnie z wnioskiem o 

dofinansowanie?”. 

Powyższe informacje wskazują, że najbardziej szczegółowo kwestie zgodności 

działań projektowych z politykami horyzontalnymi analizuje się w przypadku 

projektów EFS wdrażanych przez WUP. W tym jednak przypadku brak odniesienia 

do polityki zrównoważonego rozwoju, co teoretycznie może wynikać ze specyfiki 

interwencji EFS (w której brakuje także wskaźników mierzących tą politykę). 

Jednakże zważywszy na to, że w ramach OP EFS przyjęto kryteria oceny 

dotyczące tej konkretnej polityki, a w sposobie ich oceny uwzględniono także 

sytuacje pozytywnego oddziaływania projektów na tę politykę, to również w 

listach sprawdzających powinno znaleźć się miejsce do oceny tej kwestii. Z 

kolei w przypadku MCP oraz DFE stosowane pytania dotyczą zbiorczo wszystkich 

polityk, jednak nie obligują one wprost beneficjentów do opisywania w WoP działań 

zapewniających realizację tych polityk. Oczywiście warto mieć na względzie, że w 

WoP beneficjenci przedstawiają także informacje na temat poziomu realizacji 

wskaźników, w tym także tych odnoszących się do zakresu polityk horyzontalnych. 

Przyjęte podejście do monitorowania realizacji zasad polityk horyzontalnych może 

być jednym z powodów, dla których ponad 50% badanych beneficjentów (w tym 

więcej beneficjentów EFS niż EFRR) wskazało w badaniu ilościowym, że 

 
24 W tym przypadku beneficjent deklaruje wskazując odpowiedź TAK lub NIE. 
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konieczność monitorowania i kontrolowania wdrażania zasad poszczególnych polityk 

horyzontalnych nie jest dla nich uciążliwa25.  

Dane z podsystemu monitoringowego wykorzystywane są na potrzeby 

sprawozdawczości na poziomie Programu, która to odbywa się poprzez 

przedkładanie odpowiednim instytucjom sprawozdań rocznych oraz informacji 

kwartalnych z realizowanych w ramach Programu działań. We wszystkich 

sprawozdaniach rocznych zawarto informacje na temat szczególnych przedsięwzięć 

mających na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie 

dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami i rozwiązań wdrożonych, by zapewnić włączenie punktu 

widzenia płci do programu operacyjnego i operacji. W zapisach tych zawarto opis: 

• sposobów realizacji polityk horyzontalnych zawartych w złożonych WoD, 

kartach oceny projektów, WoP, wynikach przeprowadzonych kontroli, 

• działań podjętych przez IZ i IP w celu upowszechnienia realizacji polityk 

horyzontalnych, 

• wyników badań ewaluacyjnych odnoszących się do tematyki związanej z 

zakresem polityk, 

• dobrych praktyk realizacji zasad polityk horyzontalnych. 

W sprawozdaniach za 2016 i 2018 rok26 uwzględniono także opisy odnoszące się do:  

• wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju (opis dotyczy OP oraz PI, w 

których zasada ta jest szczególnie realizowana oraz sposobów, jakie zostały 

przyjęte w Programie, by zapewnić jej realizację),  

• skali wsparcia Programu wykorzystywanego na cele dotyczące zmian klimatu 

(wysokość zaplanowanej oraz zakontraktowanej alokacji na ten cel w 

wybranych OP), 

• polityki partnerstwa (roli partnerów we wdrażaniu RPO WM na różnych 

etapach wdrażania Programu), 

• postępów w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystania wyników badań, 

• rodzaju oraz wyników prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych. 

Dodatkowo, w sprawozdaniu za 2018 rok zawarto informacje na temat problemów i 

barier w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz podjętych działań zaradczych. 

Podobne informacje znalazły się także w załączniku do sprawozdania za 2019 rok, 

mimo, że nie były one wymagane zapisami Wytycznych (zgodnie z pozyskanymi 

 
25 CAWI/CATI z beneficjentami RPO WM 2014-2020. Odpowiedź na pytania: „Jak postrzegają 

Państwo konieczność monitorowania i kontrolowania wdrażania zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn / zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami w projekcie / zasady zrównoważonego rozwoju w projekcie?”, n=276 / 362 / 

311. 
26 W pozostałych sprawozdaniach rocznych elementy te nie były obligatoryjne. 
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informacjami w trakcie wywiadów – o uzupełnienie takie do IZ RPO WM zwróciła się 

IK UP). 

Powyższe pozwala stwierdzić, że informacje zawarte w sprawozdaniach rocznych 

służą przekazywaniu głównych informacji na temat postępów wdrażania polityk 

horyzontalnych. Co więcej, dane zawarte w sprawozdaniu za 2018 rok w pełni 

realizują w większości wymogi określone w Wytycznych w zakresie realizacji polityk 

równych szans. Stwierdzono jednak, że przedstawiane w sprawozdaniach 

informacje dotyczą w zdecydowanej mierze kwestii związanych z dostępnością 

dla osób z niepełnosprawnościami, mniej miejsca poświęca się kwestiom 

równości kobiet i mężczyzn – pomimo, że Wytyczne w zakresie realizacji 

polityk równych szans obie polityki horyzontalne traktują identycznie. Sytuacja 

taka – zdaniem części przedstawicieli IZ/IP RPO WM - może wynikać z tego, że w 

obecnej perspektywie finansowej znacznie większy nacisk ze strony KE oraz IK UP 

kładziony jest właśnie na kwestie dostępności, mniejszy zaś na kwestie równości płci 

(która to polityka dominowała z kolei w poprzedniej perspektywie finansowej). W 

sprawozdaniach brak także szczegółowych informacji nt. realizacji 

zrównoważonego rozwoju (wskazywane informacje dotyczą przede wszystkim 

aspektu środowiskowego, brak odniesienia się do aspektu społecznego, 

gospodarczego, czy przestrzennego), pomija się również kwestie związane z 

polityką deinstytucjonalizacji – mimo, że realizacja tej polityki została zapisana w 

Programie.  

Uzupełnienie informacji zamieszczanych w sprawozdaniach rocznych zawarte 

jest zaś w informacjach kwartalnych. Pod kątem realizacji polityk horyzontalnych 

szczególnie istotne znaczenie mają dane zawarte w tabelach nr 2 (przedstawiających 

wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego). Zestawienie zawiera dane na temat 

wartości docelowych oraz osiągniętych wskaźników, w tym omawianych wyżej i 

odnoszących się do polityk horyzontalnych. W informacjach kwartalnych, zgodnie z 

informacjami przekazanymi przez przedstawicieli IZ/IP, mogą znaleźć się także 

informacje na temat identyfikowanych nieprawidłowości w projektach związanych z 

niewłaściwą realizacją zasad polityk horyzontalnych – o ile wystąpią one w danym 

kwartale. 

W ocenie części badanych przedstawicieli systemu realizacji RPO WM (głównie 

przedstawicieli KM, rzadziej przedstawicieli IZ/IP) dane monitoringowe i 

sprawozdawcze spełniają swoją rolę informacyjną w wystarczającym stopniu. 

Przede wszystkim jednak to członkowie KM wyrażali opinie, że taki poziom 

szczegółowości informacji jest wystarczający z ich punktu widzenia do monitorowania 

postępów wdrażania polityk horyzontalnych w ramach Programu. Z drugiej jednak 

strony, część rozmówców wskazywała na ułomności systemu sprawozdawczego 

opartego przede wszystkim na systemie SL2014, który nie gromadzi 

wystarczająco szczegółowych informacji na temat polityk horyzontalnych. W 

przypadku chęci pozyskania pogłębionej wiedzy na ten temat, niezbędne jest 
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sięganie do systemu e-rpo, a nierzadko do poszczególnych WoD. W sytuacji jednak 

rosnącego znaczenia polityk horyzontalnych, istotne byłoby uwzględnienie 

dodatkowego pola w systemie SL, w którym beneficjenci opisywaliby wpływ 

realizowanych, w danym okresie sprawozdawczym, działań służących 

przestrzeganiu poszczególnych zasad27.  

Stwierdzono ponadto, że system monitoringowy i sprawozdawczy w znacznie 

mniejszym stopniu obejmuje kwestie polityki zrównoważonego rozwoju - za 

wyjątkiem wskaźników w osiach EFRR, brak jest narzędzi zarówno w WoP i SL2014, 

które mogłyby służyć monitorowaniu tej polityki. Z drugiej jednak strony, braki w 

katalogu wskaźników wynikają nierzadko nie tyle z trudności w operacjonalizacji 

mierników poszczególnych polityk (np. zrównoważonego rozwoju), ale z faktu, że 

realizacja projektu zgodnie z tą zasadą oznacza niekiedy po prostu zgodność z 

określonymi regulacjami prawnymi, dotyczącymi kwestii środowiskowych. Trudno 

byłoby w takiej sytuacji dążyć do pełnego „owskaźnikowania” projektów, jeśli 

przedmiotem pomiaru miałaby być zgodność projektu z obowiązującym stanem 

prawnym. Mimo to, w przypadku EFS, warto rozważyć w przyszłości 

promowanie wśród beneficjentów uwzględniania pozytywnego wpływu 

projektów na politykę zrównoważonego rozwoju – wymagałoby to jednak 

zmiany podejścia na szczeblu krajowym do wdrażania tej zasady w ramach 

Funduszu28. Promowanie pozytywnego wpływu na politykę zrównoważonego 

rozwoju mogłoby się wiązać np. z uwzględnieniem w WLWK wskaźnika/ów, które 

mierzyłyby ten obszar. Przykładowo mógłby być to wskaźnik odnoszący się do liczby 

projektów, w których zastosowano pro środowiskowe rozwiązania – przy 

jednoczesnym określeniu katalogu rozwiązań, które byłyby oczekiwane (np. 

stosowanie zielonych i/lub społecznych zamówień publicznych, komunikacja 

elektroniczna w zarządzaniu/realizacji projektu, wykorzystywanie papieru z recyklingu 

w przypadku drukowania materiałów dla uczestników, itp.).  

W kolejnym okresie programowania istotne wydaje się także (na poziomie UP) 

dokonanie zmian w strukturze sprawozdań rocznych z realizacji programów – 

tak, by w porównywalnym stopniu uwzględniały one informacje z realizacji 

wszystkich, przyjętych w danym programie, polityk horyzontalnych 

(uwzględniając jednocześnie wszystkie ich aspekty).  

Z kolei w kontekście wskaźników obowiązujących w ramach EFS, pozytywnie można 

ocenić fakt, że w przypadku polityki równości płci odnoszą się one do faktycznych 

efektów wsparcia kobiet i mężczyzn (odzwierciedlają faktyczną poprawę sytuacji 

takich osób). Z drugiej strony brakuje sprawozdawania takich wskaźników dla innych 

grup zagrożonych dyskryminacją – przykładowo aktualnie sprawozdawane wskaźniki 

odnoszą się jedynie do kwestii zapewnienia dostępności projektów dla osób z 

 
27 Rozwiązanie takie musiałoby zostać jednak podjęte na poziomie krajowym przez IK UP. 
28 Np. poprzez przygotowanie odpowiednich wytycznych, poradnika/podręcznika dobrych praktyk. 
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niepełnosprawnością. Co prawda efekty takie mogą być monitorowane na podstawie 

bazy uczestników lub wskaźników specyficznych dla projektów, to jednak wydaje się 

to rozwiązaniem niewystarczającym (wskaźniki projektowe nie mogą być bowiem 

agregowane na wyższy poziom). Wydaje się zatem zasadnym uwzględnienie w 

przyszłości, w katalogu wskaźników kluczowych/specyficznych dla programu, 

wskaźników odnoszących się do efektów wsparcia w odniesieniu do 

większości grup, o których mowa np. w założeniach polityki równości szans i 

niedyskryminacji.  

W odniesieniu zarówno do EFS, jak i EFRR istotne są także wskaźniki 

horyzontalne29. Badania wskazały, że - pomimo ich deklarowanego istotnego 

znaczenia - w obecnej perspektywie finansowej nie były one przedmiotem 

szczególnego zainteresowania ze strony KE czy IK UP. Mimo, że IZ/IP RPO WM 

zachęcała beneficjentów do ich uwzględniania w ramach projektów, to w praktyce 

wskaźniki te często nie są monitorowane przez beneficjentów. Z tego też względu, 

należałoby dokonać analizy (na poziomie całej UP) pod kątem tego, jakie 

wskaźniki (odnoszące się do aspektów PH) w przyszłości powinny być uznane 

za horyzontalne i czy ich uwzględnienie w poszczególnych CT i PI (a co za tym 

idzie – w realizowanych projektach) powinno być obligatoryjne, czy 

fakultatywne. Konieczne byłoby także wskazanie wskaźników, dla których nie 

byłoby wymogu określania wartości docelowych na etapie składania WoD.  

Ewaluacja 

W ramach ewaluacji również istnieje obowiązek przestrzegania zasad 

horyzontalnych, co wynika z zapisów prawa unijnego (art. 7 Rozporządzenia 

Ogólnego30), oraz krajowego - zarówno w odniesieniu do procesu realizacji ewaluacji 

w aspekcie merytorycznym (m.in. pokazywanie wyników w podziale na płeć), jak i w 

odniesieniu do kwestii technicznych (stosowanie standardów dostępności).  

Na obowiązek realizacji PH w procesie ewaluacji wskazują także zapisy Wytycznych 

w zakresie realizacji polityk równych szans. Zgodnie z tymi zapisami, IZ RPO WM 

powinna przeprowadzić przynajmniej jedno badanie w trakcie realizacji Programu 

dotyczące wdrażania zasad równości szans płci oraz równości szans i 

niedyskryminacji. Warunek ten można uznać za spełniony zważywszy na fakt 

 
29 Wskaźniki kluczowe odnoszące się do wpływu interwencji UP w kluczowych dla KE obszarach. Ze 

względu na przekrojowy charakter, wskaźniki horyzontalne są przypisane do wszystkich CT. 
30 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
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realizacji przedmiotowego badania. Warto dodać, że zakres rzeczowy przedmiotowej 

ewaluacji znacznie wykracza poza zakres minimum wskazany w Wytycznych w 

zakresie realizacji polityk równych szans – obejmuje bowiem nie tylko wspomniane 

polityki horyzontalne, ale także politykę zrównoważonego rozwoju, partnerstwa oraz 

deinstytucjonalizacji.  

W Wytycznych w zakresie realizacji polityk równych szans zawarto także zalecenie, 

aby w każdym planowanym badaniu ewaluacyjnym analizować dane zagadnienie, 

proces lub obszar również pod kątem realizacji zasady równości szans (w tym płci) i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN. Ponadto, już na etapie konstruowania 

założeń badania powinno się przeanalizować czy w badanym obszarze mogą 

wystąpić jakieś istotne różnice w skutkach interwencji dla kobiet i mężczyzn oraz 

OzN i czy w związku z tym nie należałoby postawić dodatkowych pytań badawczych. 

Praktyka pokazała jednak, że zalecenia te nie zawsze są możliwe do wdrożenia – 

możliwość uwzględniania polityk horyzontalnych zależy bowiem od tematyki 

planowanego/realizowanego badania. Z pozyskanych informacji wynika jednak, że 

już na etapie planowania Jednostka Ewaluacyjna (JE) dokłada starań, by 

wybrane aspekty polityk horyzontalnych znajdowały odzwierciedlenie w 

zakresie tematycznym badań ewaluacyjnych. W efekcie, poszczególne polityki 

horyzontalne są uwzględniane w wybranych badaniach – np. równość płci oraz 

równość szans i niedyskryminacji jest mocno akcentowana we wszystkich badaniach 

dotyczących osi EFS. Analiza raportów z takich badań wskazuje także na 

przedstawianie danych ilościowych oraz informacji jakościowych w podziale na K i M 

oraz na temat sytuacji osób z grup defaworyzowanych (np. 50+, OzN, itd.). W 

wybranych badaniach podnoszone są także kwestie dotyczące polityki 

deinstytucjonalizacji31 czy też polityki zrównoważonego rozwoju (dotyczy to przede 

wszystkim badań obejmujących OP EFRR). Część zrealizowanych przez JE badań 

uwzględnia także większość lub wszystkie polityki horyzontalne – sytuacja taka ma 

miejsce w przypadku badań przekrojowych, np. ewaluacji mid term, oceny systemu i 

kryteriów wyboru, oceny mechanizmu ZIT czy oceny projektów strategicznych. W 

badaniach tych uwzględniono bowiem kwestie dotyczące zarówno równości szans, 

zrównoważonego rozwoju czy partnerstwa. 

Mimo powyższego, w ramach badania zidentyfikowano trudności, jakie występować 

mogą na etapie ewaluacji w kontekście uwzględniania kwestii PH. Trudności te 

wynikają przede wszystkim z tego, że dostępne dane monitoringowe są nierzadko 

ograniczone i niewystarczające do tego, by właściwie przygotować założenia badań 

oraz je zrealizować – w tym odpowiednio ocenić wpływ interwencji na poszczególne 

 
31 W badaniu: Ewaluacja wpływu interwencji 9 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na wzrost spójności 

wewnątrzregionalnej w wymiarze społecznym i zdrowotnym (w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Openfield Sp. Z o.o., Kraków 2020. 
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aspekty PH (np. sytuację kobiet, osób z grup defaworyzowanych, itd.). Przykładowo, 

jak już wspominano wyżej, nie wszystkie wskaźniki są monitorowane w podziale na 

płeć, brak też zbiorczych danych wskazujących jednoznacznie na 

pozytywny/neutralny wpływ projektów na poszczególne polityki. 

Pod kątem realizacji polityki równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami warto zwrócić uwagę na dostępność 

prezentowanych wyników badań ewaluacyjnych. W kwietniu 2018r. przyjęto 

standardy dostępności stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie 

realizacji polityk równych szans, a jednym z tych standardów jest standard cyfrowy, 

który powinien być uwzględniany m.in. w raportach z badań ewaluacyjnych czy 

innych materiałach publikowanych na stronach www. W tym kontekście pozytywnie 

można ocenić zmiany wprowadzane w kolejnych aktualizacjach Planu Ewaluacji 

RPO WM 2014-2020 – najbardziej aktualna wersja Planu (z 2020 roku) została 

poddana analizie z wykorzystaniem programu do weryfikowania standardów 

dostępności. Mimo to w dokumencie nie zdecydowano się na zastosowanie 

rozwiązania polegającego na powtórzeniu wiersza nagłówka w zamieszczanych 

tabelach – wydaje się to jednak w pełni uzasadnione z uwagi na wielkość 

prezentowanych tabel (powtórzenie nagłówków na każdej ze stron istotnie 

wydłużyłoby dokument i wpłynęłoby na zmniejszenie jego czytelności). Pozytywnie 

należy ocenić także fakt, że JE, od około 2019r., w dokumentach do postępowania 

Pzp (SOPZ i wzorze umowy) zobowiązuje Wykonawców do przygotowywania 

dokumentów powstałych w trakcie badań zgodnie ze standardami WCAG. Z drugiej 

jednak strony pracownicy JE nie posiadają w chwili obecnej żadnego narzędzia 

informatycznego (np. aplikacji), które wspomagałoby ich w procesie weryfikowania 

przygotowywanych przez Wykonawców raportów pod kątem spełniania standardu 

cyfrowego. Z pewnością miało to wpływ na to, że wśród raportów publikowanych w 

latach 2018-2020 na stronie internetowej RPO WM 2014-202032 znajdują się też 

takie, które nie spełniają wybranych wymogów dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami33. W tym kontekście można wskazać na praktykę przyjętą 

przez CUPT (IP PO PW oraz POIiS), która polega na tym, że nawiązano 

współpracę z zewnętrzną organizacją pozarządową, która przeprowadza audyty 

dostępności, m.in. materiałów przygotowywanych przez Wykonawców badań 

ewaluacyjnych. W tym jednak przypadku organizacja ta pełni także rolę 

koordynatora ds. dostępności. W przypadku IZ RPO WM, koordynator taki 

również funkcjonuje – wydaje się zatem, że mógłby on odpowiadać w 

 
32 Strona internetowa: Serwis RPO WM 2014-2020: Raporty i ewaluacje [dostęp: 10.03.2021 r.]. 
33 Wykonawca przeanalizował raporty dostępne na stronie www, opublikowane w latach 2018-2020. W 

3 z nich zidentyfikowano przykładowo, że teksty nie zostały wyrównane do lewej strony, nie wszystkie 

tabele mają powtórzone nagłówki (w przypadku tabel zajmujących więcej niż stronę), w niektórych 

przypadkach nie zapewniono odpowiednich kontrastów między czcionką a tłem. Na potrzeby analizy 

ewaluator nie stosował narzędzia informatycznego. 

https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/przeczytaj-analizy-aporty-i-podsumowania/ewaluacja/strona/1
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przyszłości za przeprowadzanie audytów dostępności. Być może konieczne 

byłoby wyposażenie takiej osoby w odpowiednie narzędzie informatyczne, 

które wspomagałoby taką ocenę. Narzędzie takie mogłoby również zostać 

przekazane innym pracownikom IZ/IP, którzy w ramach swojej pracy odpowiadają za 

przygotowanie/odbiór materiałów mających uwzględniać standardy dostępności. 

Mogłoby ono wspierać ich w wykonywaniu takich zadań – konieczne byłoby jednak 

zwrócenie uwagi na możliwe słabości takiego narzędzia oraz przeszkolenie 

pracowników nt. różnych sposobów weryfikowania standardu cyfrowego. 

Alternatywnym rozwiązaniem mogłoby być zawarcie umowy ramowej (co 

najmniej na poziomie IZ) z podmiotem zewnętrznym na świadczenie m.in. tego 

typu usługi34. 

W kontekście wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju w ramach podsystemu 

ewaluacji warto wspomnieć o takich rozwiązaniach jak: elektroniczna komunikacja z 

oferentami/wykonawcami badań ewaluacyjnych czy stosowane od kilku lat 

elektroniczne składanie ofert w postępowaniach przetargowych. Pozytywnie należy 

ocenić także wprowadzone przez JE, z końcem 2020 roku, rozwiązanie polegające 

na odejściu od wymogu przekazywania przez Wykonawców 

ostatecznych/zaakceptowanych wersji raportów z badań w wersji papierowej i 

zastąpienie ich wyłącznie wersjami elektronicznymi.  

Poza powyższym, warto podkreślić także przyjęte praktyki w zakresie 

uwzględnienia polityki partnerstwa w podsystemie ewaluacji. Szczegółowe 

rozwiązania są przedstawione w „Planie Ewaluacji RPO WM 2014-2020”. Po 

pierwsze, sam Plan Ewaluacji podlega corocznym przeglądom i ewentualnym 

aktualizacjom – w proces ten zaangażowani są członkowie KM RPO WM 2014-2020, 

w tym partnerzy instytucjonalni lokalni i regionalni oraz partnerzy społeczno-

gospodarczy. Po drugie, członkowie KM RPO WM mają prawo rekomendowania / 

zgłaszania propozycji obszarów i tematów, które powinny zostać poddane ewaluacji. 

Prowadzone wywiady wskazały, że z możliwości takiej członkowie KM korzystali 

przede wszystkim w początkowym okresie realizacji Programu. Po trzecie, JE 

przygotowuje założenia badawcze, które w miarę potrzeb i w zależności od obszaru 

tematycznego są konsultowane z jednostkami merytorycznie odpowiedzialnymi za 

ewaluowany temat. Do jednostek tych należą: Małopolskie Centrum 

Przedsiębiorczości (MCP), Departament Funduszy Europejskich (DFE) oraz 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (WUP), w mniejszym zakresie pozostałe 

Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska (ZIT) oraz Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej (ROPS). Z pozyskanych informacji wynika, że instytucje te są dość 

często angażowane w takie działania. W proces konsultacji założeń do badań 

 
34 Więcej informacji na temat takiego rozwiązania przedstawiono w rozdziale 4.6 Informacja i 

komunikacja. 
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ewaluacyjnych oraz ich wyników mogą być także angażowani członkowie KM RPO 

WM, jednak w trakcie prowadzonego badania nie zidentyfikowano takich 

przypadków. Po czwarte, JE przekazuje także do konsultacji projekty raportów: 

metodologicznego, cząstkowego (o ile został przewidziany) oraz końcowego 

instytucjom, które zostały zaangażowane w konsultowanie założeń badawczych. Po 

piąte, JE przedstawia KM RPO WM informacje na temat wyników badań 

ewaluacyjnych, postępu wdrażania Planu Ewaluacji oraz stopnia wdrażania 

rekomendacji ze zrealizowanych badań. Członkowie KM mają także prawo do 

opiniowania stanu i efektów wdrażania rekomendacji. Jak już wspomniano, 

dotychczas co prawda nie angażowano członków KM w konsultacje zakresu 

tematycznego przygotowywanych SOPZ, jednakże jest to przykład rozwiązania, 

które może zostać wdrożone w ramach RPO WM 2021-2027 (niezbędne będzie 

określenie ram czasowych przewidzianych na takie konsultacje). 

4.4 Kontrole 

Kwestia realizacji zasad polityk horyzontalnych musi być uwzględniana na etapie 

realizacji procedur kontrolnych, co wprost wynika z regulacji wspólnotowych, w 

których to jednoznacznie określa się, iż polityki horyzontalne muszą być 

przestrzegane na wszystkich etapach wdrażania Programu. Uwzględnianie realizacji 

zasad horyzontalnych podlega nie tylko kontroli bieżącej, ale także – w przypadku 

projektów zakończonych – kontroli trwałości, gdzie jednym z aspektów jest kwestia 

zachowania zgodności z politykami horyzontalnymi (zrównoważonego rozwoju, 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, oraz równości szans kobiet i mężczyzn). 

Co prawda w samych Wytycznych w zakresie kontroli35 brakuje zapisów dotyczących 

konieczności uwzględnienia polityk horyzontalnych w Rocznych Planach Kontroli 

(wytyczne wskazują jedynie na konieczność przeprowadzenia kontroli prawidłowości 

procedur w ramach oceny oddziaływania na środowisko, co bezpośrednio dotyczy 

zasady zrównoważonego rozwoju oraz zasady przeciwdziałania zmianom klimatu 

i zachowania ładu przestrzennego), to jednak procedury kontrolne, co do zasady, 

powinny odnosić się przede wszystkim do dwóch kwestii: zgodności projektu z 

obowiązującym stanem prawnym oraz zgodności działań realizowanych w ramach 

projektu z założeniami określonymi w WoD oraz UoD. Jeśli chodzi o pierwszy aspekt, 

to możliwa jest weryfikacja podjętych w projekcie działań, które są powiązane ze 

spełnieniem zasad polityk horyzontalnych, jeśli występuje odpowiedni punkt 

odniesienia (akt prawny). W przypadku analizowanych zasad horyzontalnych takie 

regulacje występują, mając status krajowych lub wspólnotowych regulacji prawnych 

(np. prawodawstwo środowiskowe czy ustawodawstwo w zakresie dostępności – 

 
35 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja 3), 

nr MIiR/2014-2020/17(03), Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa, 17 września 2019 r. 
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Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

rozporządzenia unijne) lub dokumentów określających wymagania dla realizacji 

projektów współfinansowanych ze środków unijnych (wytyczne). Przykładowo, 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji polityk równych szans, kontrola zasad 

horyzontalnych powinna mieć na celu weryfikację czy działania w ramach projektu 

zostały przeprowadzone: 

• zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu,  

• zgodnie z informacjami wskazanymi we wniosku o płatność lub innymi 

równorzędnymi dokumentami,  

• pod kątem zgodności faktycznej realizacji projektu (nie tylko jego założeń) ze 

standardami dostępności lub innymi wymaganiami, określonymi przez IZ (jeśli 

wsparcie nie jest określone standardami dostępności). 

Zapisy Wytycznych w zakresie realizacji polityk równych szans wpisują się we 

wspomniany wyżej drugi aspekt kontroli – tj. zgodność działań realizowanych w 

ramach projektu z założeniami określonymi w WoD oraz UoD. Uwzględnienie 

w ramach kontroli wątków dotyczących polityk horyzontalnych wynika także z 

zapisów Rocznych Planów Kontroli RPO WM na poszczególne lata 

obrachunkowe. Analiza tych Planów na lata obrachunkowe 2017-201836 oraz 2018-

201937 wskazuje, że zawarto w nich m.in. zapisy mówiące o tym, że kontrole 

projektów dotyczą np. oceny ich realizacji zgodnie z założeniami WoD/UoD, a z kolei 

monitoring projektów (przede wszystkim w okresie trwałości) dotyczy m.in. oceny 

zachowania zgodności z politykami horyzontalnymi (zrównoważonego rozwoju, 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, oraz równości szans kobiet i mężczyzn).  

Projekty kontrolowane mogą być zarówno na etapie realizacji (kontrole doraźne/ 

planowe/ wizyty monitoringowe), jak i w okresie trwałości – w tych przypadkach 

kontrola obejmuje tylko wybrane projekty. Wszystkie projekty EFRR i EFS podlegają 

zaś kontroli na zakończenie realizacji. Warto zaznaczyć, że dobór projektów do 

kontroli nie uwzględnia kryteriów odnoszących się bezpośrednio do polityk 

horyzontalnych – wyjątkiem mogą być jednak kontrole doraźne, realizowane np. po 

uprzednim zgłoszeniu, które może dotyczyć także kwestii nieprzestrzegania jakiejś 

zasady horyzontalnej.  

Kontrole prowadzone są w oparciu o listy sprawdzające, które różnią się 

nieznacznie między poszczególnymi instytucjami. W listach wykorzystywanych przez 

 
36 Roczny Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020 na okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. (rok obrachunkowy 2017/2018), Kraków 

2018. 
37 Roczny Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020 na okres od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. (rok obrachunkowy 2017/2018), Kraków 

2018. 
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MCP zawarte są pytania o zgodność projektów z polityką zrównoważonego rozwoju 

oraz ochrony i poprawy środowiska naturalnego oraz o zgodność z polityką równości 

szans kobiet i mężczyzn oraz realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto kontrolujący 

odpowiadają na pytanie o to czy nie stwierdza się przesłanek mogących świadczyć o 

negatywnym wpływie inwestycji na daną politykę. Kontrolujący wybierają odpowiedź 

„tak” lub „nie” oraz ewentualnie wpisują uzasadnienie. W listach sprawdzających 

stosowanych w DFE zawarto pytanie o to czy działania w projekcie zostały 

zrealizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie 

projektu i informacjami wskazanymi we wniosku o płatność w zakresie: realizacji 

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

niepełnosprawnościami38; zgodności z polityką zrównoważonego rozwoju - ochroną i 

poprawą jakości stanu środowiska39; realizacji zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn. W przypadku WUP, listy sprawdzające zawierają pytania o dwie zasady 

równości szans: pierwsze pytanie dotyczy zgodności tego, czy projekt odpowiada 

wszelkim kryteriom na podstawie których był wybrany (w tym właśnie kryteriów 

dotyczących polityk horyzontalnych); drugie pytanie dotyczy działań projektowych z 

zakresu równości szans zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji polityk równych 

szans - zarówno w kontekście równości płci, jak i zasad dostępności, 

niedyskryminacji. W liście nie zawarto żadnego osobnego pytania dotyczącego 

polityki zrównoważonego rozwoju, co w ocenie przedstawicieli WUP wynika głównie 

z tego, że niemal wszystkie projekty EFS, wdrażane przez IP, mają neutralny wpływ 

na tą konkretną politykę. Można jednak zakładać, że kwestia ta jest przedmiotem 

kontroli w ramach pytania sprawdzającego dotyczącego zgodności projektu z 

kryteriami wyboru (zwłaszcza w przypadku projektów, w których zadeklarowano 

wpływ pozytywny). We wszystkich listach sprawdzających są ponadto pytania o 

zgodność realizowanych działań z założeniami WoD/UoD. W ocenie osób 

zajmujących się kontrolą w IZ/IP, zakres list sprawdzających jest optymalny. Ich 

zaletą jest ogólność pytań – pozwala to kontrolerom na dopasowanie pytań 

szczegółowych do specyfiki projektów oraz tego, co beneficjent zawarł w opisie w 

WoD. Na tej podstawie można stwierdzić, że stosowane rozwiązania w ramach 

podsystemu kontroli (zarówno w ramach EFRR, jak i EFS) RPO WM 2014-2020 

pozwalają na odpowiednią kontrolę wypełniania zasad polityk horyzontalnych i 

są zgodne z obowiązującymi wymogami. W przyszłości warto jednak większą 

uwagę zwrócić na wszystkie aspekty, jakie wpisują się w zakres polityki 

zrównoważonego rozwoju – zasadnym wydaje się ich umieszczenie w listach 

sprawdzających. 

 
38 M.in.: bariery architektoniczne/ dostępowe, dostosowanie np. stron internetowych do standardu 

WCAG, itp. 
39 Podejście to nie uwzględnia jednak pozostałych aspektów polityki zrównoważonego rozwoju: 

społecznego, gospodarczego, przestrzennego. 
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Prowadzone badanie pozwoliło zwrócić uwagę na kilka kwestii związanych z 

praktyczną realizacją procesu kontroli projektów. Po pierwsze, większość badanych 

przedstawicieli IZ/IP przyznała, że podejście do kontroli polityk horyzontalnych 

uległo istotnej zmianie przede wszystkim po wprowadzeniu Wytycznych w zakresie 

realizacji polityk równych szans wraz ze standardami minimum i (wprowadzonymi w 

2018 r.) standardami dostępności. Przepisy te spowodowały przede wszystkim 

wypracowanie bardziej rygorystycznego podejścia do kontroli kwestii dostępności w 

projektach – zarówno EFRR, jak i EFS. Konieczne było także uspójnienie sposobów 

kontroli PH realizowanych przez poszczególne instytucje w ramach RPO WM. 

Rozmówcy wskazywali bowiem na to, że poszczególne zespoły miały mniej lub 

bardziej rygorystyczne podejście do egzekwowania obowiązków związanych z 

przestrzeganiem zasad – przez co część beneficjentów podważała ustalenia 

kontrolerów, wskazując, że inny zespół kontroli stosował odmienne podejście do 

oceny podobnych aspektów. Ostatecznie trudności te zostały wyeliminowane dzięki 

wypracowaniu wspólnych zasad kontroli na poziomie wszystkich instytucji.  

Po drugie, poszczególne polityki mają nieco odmienne znaczenie na etapie 

kontroli – w zależności od Funduszu. W przypadku EFRR istotne przede 

wszystkim są kwestie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz kwestie 

związane ze zrównoważonym rozwojem (rozumianym jednak najczęściej jako aspekt 

środowiskowy), w przypadku EFS istotne są z kolei wszystkie kwestie równościowe, 

w tym dostępności, mniejsze znaczenie ma zaś polityka zrównoważonego rozwoju. 

Zróżnicowanie takie wydaje się jednak uzasadnione zważywszy na charakter 

interwencji. W ramach badania zidentyfikowano jednak ciekawą praktykę w 

zakresie kontroli społecznego aspektu polityki zrównoważonego rozwoju. Na 

potrzeby kontroli zamówień publicznych realizowanych w ramach projektów EFS, 

każdorazowo wybierana jest ich określona próbka. Jeśli jednak w ramach projektu 

przewidziane zostały zamówienia na usługi cateringowe, to są one każdorazowo 

kontrolowane pod kątem uwzględnienia w nich aspektów / klauzul społecznych 

wynikających z ustawy Pzp. Warto podkreślić także, że zapisy o takiej kontroli usług 

cateringowych zostały uwzględnione w treści UoD, beneficjent zatem ma 

świadomość ciążących na nim obowiązków w tym zakresie. W ocenie ewaluatora, 

podobne rozwiązania mogłyby dotyczyć także zamówień publicznych na inne 

usługi zlecane w ramach projektów – wówczas należałoby szerzej formułować i 

kontrolować wymogi odnośnie takich zamówień, zwracając uwagę na 

zapewnianie wybranych aspektów Społecznie Odpowiedzialnych Zamówień 

Publicznych40. Ponadto, warto rozważyć zasadność obligowania beneficjentów 

 
40 Zamówienia takie odnoszą się do etapów zamówień publicznych, które uwzględniają jeden lub kilka 

następujących aspektów: promocja godnej pracy, poszanowanie praw człowieka i prawa pracy, 

wsparcie społecznego włączenia (w tym osób z niepełnosprawnościami), ekonomia społeczna i MSP, 

promocja równych szans oraz zasady „dostępny i przeznaczony dla wszystkich”, włączenie 

zrównoważonych kryteriów wraz z uwzględnieniem kwestii uczciwego i etycznego handlu przy 
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do stosowania zielonych zamówień publicznych (w tym np. elektronicznego 

składania ofert, stosowania kryteriów środowiskowych premiujących np. 

wykonawców stosujących np. określone rozwiązania). Zalecenie to jest 

komplementarne względem sformułowanego w poprzednim rozdziale zalecenia 

dotyczącego uwzględniania w projektach EFS wskaźników odnoszących się do 

kwestii zrównoważonego rozwoju.  

Po trzecie, wraz ze zmianą poziomu uwzględniania polityk horyzontalnych w procesie 

kontroli, wzrasta także poziom obciążeń administracyjnych dla osób 

kontrolujących, ale także beneficjentów. Jest to przede wszystkim związane z 

wejściem w życie Wytycznych w zakresie realizacji polityk równych szans oraz 

szczegółowego określenia standardów minimum i dostępności. W ocenie 

pracowników IZ/IP, wzrost nakładów pracy po stronie kontrolerów jest szczególnie 

widoczny w przypadku projektów ryczałtowych, o niskiej wartości dofinansowania, 

których kontrola w poprzednich latach przebiegała znacznie sprawniej. W chwili 

obecnej natomiast, relatywnie częstsze są sytuacje wydłużania procesu kontroli z 

uwagi np. na niespełnianie przez takie projekty standardów dostępności. Wydłużone 

kontrole, połączone z koniecznością wdrażania zaleceń i usuwania uchybień są 

także dodatkowym obciążeniem dla samych beneficjentów. Z drugiej jednak strony, 

badani pracownicy zwracają uwagę, że dzięki temu wzrasta przede wszystkim 

dostępność projektów. Z tego też względu proces kontroli można uznać za 

skuteczny. W przypadku zidentyfikowania uchybień, beneficjenci mogą je usunąć 

albo w czasie trwania kontroli, albo w dodatkowym okresie czasu, na który to proces 

kontroli zostaje wstrzymany. W skrajnych przypadkach beneficjent może uznać, że 

nie ma możliwości wprowadzenia zaleceń, co skutkuje nałożeniem korekty 

finansowej. W praktyce, zdecydowana większość beneficjentów stosuje się do 

formułowanych zaleceń, wprowadzając zmiany w zakresie swoich projektów, co 

bezpośrednio wpływa na zapewnienie zgodności tych projektów z zasadami 

horyzontalnymi. Warto zaznaczyć, że znacząca skala wciąż identyfikowanych 

uchybień w zakresie polityk horyzontalnych była m.in. powodem tego, że osoby 

odpowiedzialne za kontrolę w MCP przygotowały i przeprowadziły szkolenie dla 

beneficjentów, którego celem było wyjaśnienie zasad kontroli, wskazania 

najczęstszych uchybień oraz ich przyczyn. W WUP z kolei pracownicy zespołu 

kontroli oraz zespołu nadzorującego projekty prowadzą spotkania dla 

beneficjentów rozpoczynających realizację projektów – przedmiotem takich 

spotkań są m.in. informacje dotyczące realizacji polityk horyzontalnych, w tym 

najczęściej popełnianych błędów w tym zakresie. Działania takie można uznać 

za przykłady dobrych praktyk w systemie realizacji RPO WM, które mogłoby być 

 
poszanowaniu zasad traktatowych i dyrektyw w sprawie zamówień publicznych. Źródło: Urząd 

Zamówień Publicznych, Zrównoważone zamówienia publiczne - społeczne zamówienia 

(https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowienia-publiczne/spoleczne-zamowienia 

dostęp: 15.04.2021r.) 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowienia-publiczne/spoleczne-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowienia-publiczne/spoleczne-zamowienia
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stosowane szerzej również w nowym Programie. Zespoły ds. kontroli mogłyby 

bowiem przygotowywać praktyczne materiały, które byłyby omawiane w 

przyszłości podczas spotkań/szkoleń z wnioskodawcami/beneficjentami.  

Z kwestią obciążeń dla pracowników prowadzących kontrole związane są także 

wyzwania, z jakimi muszą sobie oni radzić. W ocenie rozmówców, liczne trudności 

wynikają z konkretnych interpretacji standardów dostępności wskazanych w 

Załączniku 2 do Wytycznych w zakresie realizacji polityk równych szans. Te 

same rozwiązania w różnych projektach mogą bowiem być uznane za wystarczające, 

bądź nie; trudnością jest także jednoznaczne stwierdzenie czy dane rozwiązanie 

spełnia w całości wymagania, czy tylko częściowo i konieczne jest podjęcie 

dodatkowych działań. Najwięcej problemów stwarza weryfikacja standardu cyfrowego 

– zdaniem badanych, kontrolerzy nie posiadają dostatecznych kompetencji oraz 

narzędzi, by móc jednoznacznie oceniać dostępność np. stron internetowych 

zważywszy na wszystkie aspekty, jakie ten standard zawiera. Trudności te udało 

się częściowo rozwiązać dzięki wewnętrznym spotkaniom roboczym, w których 

brali udział wszyscy kontrolerzy w ramach instytucji. Podczas takich spotkań miała 

miejsce wymiana doświadczeń, spostrzeżeń, obserwacji oraz wypracowywanie 

wspólnego podejścia do weryfikacji poszczególnych kwestii zawartych w listach 

sprawdzających, w tych dotyczących polityk horyzontalnych. W przyszłości warto 

rozważyć wdrożenie narzędzia IT (aplikacji), dzięki której kontrolerzy mogliby 

weryfikować dostępność cyfrową stron www. Dodatkowym lub uzupełniającym 

rozwiązaniem mogłoby być zawarcie umowy ramowej między IZ/IP a organizacją 

pozarządową zajmującą się kwestiami dostępności. W ramach takiej umowy, 

pracownicy instytucji mogliby liczyć na bieżące wsparcie w sytuacjach 

problemowych, co więcej – umowa taka dotyczyłaby nie tylko zespołów kontroli, ale 

również pracowników odpowiadających za inne etapy wdrażania Programu. 

4.5 Rola Komitetu Monitorującego we wdrażaniu zasad 

horyzontalnych 

Analiza składu KM wykazała, że w odniesieniu do członków z prawem do 

głosowania zapewniony został wymóg, aby co najmniej jedną trzecią członków 

stanowili łącznie przedstawiciele spoza administracji, tj. przedstawiciele 

organizacji związkowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych oraz 

organizacji pozarządowych i środowiska naukowego41 – stanowią oni bowiem 38% 

wszystkich 37 członków z prawem do głosu. Spełniony również został wymóg, aby 

skład KM promował równość szans kobiet i mężczyzn oraz równość szans i 

niedyskryminację – jednym z członków KM jest przedstawiciel organizacji 

pozarządowej działającej na rzecz promowania równości szans i niedyskryminacji. 

 
41 Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020. 
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Rysunek 1 Liczba członków Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Większość podmiotów spoza administracji stanowią organizacje pracodawców oraz 

organizacje związkowe – 8 spośród 14. W składzie KM znalazło się dwóch 

przedstawicieli środowiska naukowego oraz 4 organizacje pozarządowe. Głos 

organizacji pracodawców oraz związków zawodowych jest istotny ze względu 

na dużą skalę wsparcia dla przedsiębiorstw oraz duże zainteresowanie 

aplikowaniem w tej grupie, niemniej uwagę zwracają dysproporcje między 

liczbą podmiotów tego typu, a np. sektorem pozarządowym, które to 

środowisko jest znacznie bardziej zróżnicowane. Dodatkowo warto wskazać, że 

wśród obserwatorów, którzy mogą uczestniczyć na pełnych prawach w 

posiedzeniach KM, zabierać głos, dyskutować i wskazywać na istotne wg nich 

kwestie, zabrakło przedstawicieli partnerów społecznych.  

Jak zauważył jeden z członków KM reprezentujący organizacje pozarządowe, skład 

Komitetu wybierany w 2015 roku dobrze odzwierciedlał potrzeby i sytuację 

społeczną, natomiast biorąc pod uwagę pogłębiającą się polaryzację społeczeństwa, 

coraz częstsze objawy dyskryminacji grup mniejszościowych oraz pogarszającą się 

sytuację służby zdrowia, obecnie wymagałby modyfikacji i wzmocnienia reprezentacji 

środowisk mniejszości seksualnych, kobiet oraz osób z niepełnosprawnościami. 

Kolejnym obszarem tematycznym jest ochrona środowiska – o ile w 2015 roku 

głównym priorytetem było uzupełnianie braków infrastrukturalnych w szczególności 

na obszarach wiejskich, czy obszarach zdegradowanych, o tyle obecnie priorytetowe 

stają się radykalne i całościowe rozwiązania oparte na alternatywnych źródłach 

energii wobec węgla, a także odzyskiwaniu i ponownym wykorzystaniu zasobów.  

Podsumowując, wysoko należy ocenić skład KM pod względem reprezentacji 

środowisk spoza administracji, co powinno być zachowane w kolejnym okresie 

programowania, natomiast warto zwrócić większą uwagę na zróżnicowanie tej 

grupy członków i zadbanie, aby skład tej części KM w większym stopniu 

odzwierciedlał obszary wsparcia RPO WM 2021-2027 (np. zdrowie, efektywność 

energetyczna, mniejszości etniczne, migranci) oraz kwestie przekrojowe i 
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jednocześnie odzwierciedlające sytuację społeczną i środowiskową (np. 

równość szans i niedyskryminacja, w tym mniejszości seksualnych, osób z 

niepełnosprawnościami, kwestie praw dziecka i praw człowieka, kwestie 

klimatu i zrównoważonego gospodarowania zasobami).  

W ten sposób możliwe będzie m.in. wzmocnienie potencjału KM pod względem 

znajomości, które rozwiązania w poszczególnych obszarach tematycznych/ 

problemowych można uznać za standard minimum (niekoniecznie określony w 

dokumentach nadrzędnych, ale wynikający z obserwacji otoczenia lub branży), a 

które rzeczywiście pozytywnie wpływają na daną zasadę horyzontalną. Przykładem 

może być wsparcie ekologicznych rozwiązań w projektach – kryteria oceny projektów 

powinny być tak sformułowane, aby dodatkowe punkty dostawiali ci wnioskodawcy, 

którzy rzeczywiście proponują zastosowanie ponadstandardowych ekologicznych 

rozwiązań, a nie rozwiązań, które co prawda są ekologiczne, ale tak powszechnie 

występujące, że nie stanowią wartości dodanej.  

Analiza składu KM pod względem płci członków wskazuje na nierówności – kobiety 

stanowią jedynie 36% członków z prawem głosu, a dodatkowo pełnią zazwyczaj 

funkcję zastępców (kobiety członkinie to tylko 19% wszystkich członków, podczas 

gdy w grupie zastępców stanowią 53%). Ani jedna kobieta nie pełni funkcji członkini 

w grupie podmiotów reprezentujących administrację samorządową, co jest pokłosiem 

tego, że na najwyższych stanowiskach w administracji samorządowej nadal dominują 

mężczyźni (członkami KM są zazwyczaj przedstawiciele zarządów). W grupie 

partnerów spoza administracji co trzeci członek jest kobietą (wśród zastępców jest to 

35%). Warto zauważyć, iż podczas rekrutacji kandydatów na przedstawicieli 

organizacji pozarządowych do prowadzonej przez Małopolską Radę Działalności 

Pożytku Publicznego, wprowadzono warunek, iż osoba ubiegająca się o mandat 

członka Komitetu i jej zastępca nie mogą być tej samej płci, co jednak nie zmieniło 

faktu, iż kobiety to 28%, a nie 50% wszystkich członków i zastępców w tej grupie.  

Najlepiej pod względem parytetów wypada administracja rządowa, gdzie 4 na 10 

członków to kobiety, a wśród zastępców jest to 7 na 10.  
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Wykres 1. Skład KM pod względem płci członków Wykres 2 Skład KM pod względem płci 
członków – w podgrupach 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy składu KM RPO WM 2014-2020. 

Należy zaznaczyć, że żaden z członków KM, objętych wywiadami nie wniósł 

zastrzeżeń co do nierównego udziału K i M w składzie, podkreślano, iż kwestie te nie 

były istotne, a ważniejsze były merytoryczne dyskusje. Niemniej w kolejnym 

okresie programowania warto w większym stopniu zadbać o promowanie 

równość płci podczas rekrutacji kandydatów.  

Pierwsze posiedzenie KM odbyło się w maju 2015 roku. Od tamtego czasu KM 

zebrał się 28 razy, przy czym w roku 2020 tylko jeden raz (posiedzenie zdalne), 

natomiast jednocześnie w tym roku pracowano głównie w trybie obiegowym i podjęto 

24 uchwały w tym trybie. Warto nadmienić, iż posiedzenia KM organizowano 

głównie w formule dwudniowych spotkań wyjazdowych, tj. poza Krakowem. Na 

27 spotkań, jedynie 10 zorganizowano w Krakowie. Formułę taką należy ocenić 

wysoko. Dwudniowe spotkania dają wystarczająco dużo czasu na ewentualne 

dyskusje podczas posiedzeń i poza nimi, sprzyjają integracji między uczestnikami z 

różnych środowisk, a także dają możliwość połączenia posiedzeń ze szkoleniami 

(kilkugodzinne szkolenia poprzedzające posiedzenie KM). Z wywiadów pogłębionych 

wynika, że uczestnicy, niezależnie od środowiska, jakie reprezentują, są zadowoleni 

z takiej formuły posiedzeń, mimo że jest ona bardziej obciążająca czasowo.  

Z kolei lokalizacja posiedzeń poza Krakowem (poza walorem integracyjnym, kiedy 

wszyscy uczestnicy zakwaterowani się w tym samym hotelu), daje też możliwość 

organizacji wizyt studyjnych i zobaczenia w praktyce efektów projektów RPO WM. 

Rozwiązanie w Małopolsce można uznać za dobrą praktykę, i tak też było 

prezentowane na forum Sekretariatów KM wszystkich RPO. Warto zauważyć, iż w 

badaniu przeprowadzonym w województwie świętokrzyskim, jedną z rekomendacji 

było organizowanie wyjazdowych posiedzeń KM42. Jak wskazują autorzy raportu, 

takie rozwiązanie, z jednej strony, pozwoli uskutecznić działania kontrolno-

 
42 Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 2014-2020, Openfield 2019. 
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monitorujące KM, z drugiej zaś umożliwi integrację środowisk wchodzących w skład 

KM, co z kolei powinno przełożyć się na lepszą współpracę i komunikację w ramach 

KM.  

Posiedzenia KM organizowane są zgodnie z zasadą dostępności, co oznacza, że 

przed każdym posiedzeniem Sekretariat KM zbiera informacje od członków, czy 

podczas posiedzenia lub dojazdu konieczne będzie zagwarantowanie usług 

asystenckich skierowanych do OzN dla któregoś z członków, lub zaproszonych osób. 

Posiedzenia organizowane są w miejscach w pełni dostosowanych architektonicznie 

do OzN. Członkowie KM mocno podkreślali w wywiadach bardzo dobrą organizację 

posiedzeń oraz współpracę z Sekretariatem.  

Wysoką ocenę organizacji prac KM wzmacniają pozytywne opinie jego członków, 

wyrażone zarówno w wywiadach pogłębionych przeprowadzonych w ramach 

niniejszego badania ewaluacyjnego, jak też w ankietach wypełnianych po niektórych 

posiedzeniach. Wynika z nich, iż lokalizacja posiedzeń jest dobrze dobierana 

(nieliczne uwagi dotyczyły potrzeby lepszego skomunikowania miejsca z Krakowem), 

a długość trwania posiedzeń optymalny (choć pojawiały się głosy zarówno 

wskazujące, że posiedzenia są zbyt długie, lub zbyt krótkie, co nie pozwalało w 

wystarczającym stopniu przedyskutować kryteria oceny projektów i przeanalizować 

proponowane zmiany). Co istotne, niemal wszyscy badani pozytywnie odpowiedzieli 

na pytanie, czy czas przeznaczony na dyskusję podczas posiedzenia był 

wystarczający. Pokazuje to ważny aspekt – iż dawano uczestnikom możliwość 

zabierania głosu.  

O realizacji zasady partnerstwa świadczy zaangażowanie partnerów spoza 

administracji w prace KM. Analiza frekwencji pokazuje, że zaangażowanie tej 

grupy członków było zadowalające – na poziomie zbliżonym do podmiotów z 

administracji samorządowej. Przedstawiciele środowiska naukowego oraz organizacji 

pozarządowych byli obecni na 71,4% posiedzeń, natomiast przedstawiciele 

organizacji związkowych oraz pracodawców – nieznacznie rzadziej, na 68,3% 

spotkań. 
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Wykres 3 Zestawienie frekwencji 
poszczególnych kategorii podmiotów z prawem 
do głosowania na posiedzeniach KM RPO WM 
2014-2020 w latach 2015-2020 

Wykres 4 Zestawienie frekwencji partnerów 
spoza administracji na posiedzeniach KM 
RPO WM 2014-2020 w latach 2015-2020 

  

Źródło: analizy własne na danych IZ. Źródło: analizy własne na danych IZ. 

Z wywiadów pogłębionych z przedstawicielami spoza administracji będącymi 

członkami KM wynika, że kwestie omawiane na KM są czasem dyskutowane przez 

partnerów w ich środowiskach – w sposób mniej lub bardziej formalny. Należy to 

ocenić pozytywnie, świadczy to bowiem o tym, że głos członka nie jest głosem 

pojedynczej osoby lub reprezentanta pojedynczego podmiotu, ale jest głosem 

całego środowiska. W zdecydowany sposób wzmacnia to realizację zasady 

partnerstwa w Programie. Jak przyznał jeden z przedstawicieli organizacji 

pracodawców, omawiane na forum KM kwestie związane z realizacją zasady 

zrównoważonego rozwoju w projektach były inspiracją do zaprezentowania tego 

tematu na spotkaniu wewnętrznym organizacji i zainicjowaniu działań w tym 

obszarze. Przykład ten pokazuje, że możliwe jest promowanie polityk 

horyzontalnych na zewnątrz, pośrednio dzięki funkcjonowaniu KM.  

Podsumowując, przychylić można się do opinii rozmówców, iż funkcjonowanie 

KM wnosi wartość dodaną do Programu. Analiza protokołów z posiedzeń oraz 

opinie członków KM świadczą o wysokiej aktywności Komitetu np. przy ustalaniu 

kryteriów oceny projektów. Wnoszono liczne uwagi do kryteriów przygotowanych 

przez IZ, dyskutowano nad nimi i wypracowywano ich ostateczną wersję w drodze 

konsensusu.  

Przy Komitecie Monitorującym RPO WM 2014-2020 nie powstały grupy 

robocze43. W toku badania nie zidentyfikowano negatywnych konsekwencji 

braku takich zespołów. Można postawić wniosek, iż wpływa na to niewielka 

liczebność KM (37 członków vs. 49 średnio w RPO), a także sposób organizacji 

 
43 Był wniosek o powołanie Grupy Roboczej do spraw efektywności Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zgłoszony na XI posiedzeniu KM w 

dniu 20 października 2016 r. Jednak KM nie zaopiniował tego wniosku pozytywnie. 
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posiedzeń KM – dwudniowe wyjazdowe spotkania. Wszystko to sprzyja temu, iż 

podczas posiedzeń jest wystarczająco dużo czasu, aby głos mógł zabrać każdy 

chętny, a wszystkie kwestie, mogły być omawiane na forum całego KM.  

Zdaniem jednego z członków KM reprezentującego administrację rządową i 

jednocześnie mającego porównanie z innymi KM RPO, których jest członkiem, 

ważną kwestią jest responsywne podejście przedstawicieli IZ – zarówno w kwestii 

umożliwienia zgłaszania uwag i postulatów przez członków KM, jak też ich 

rozpatrywanie i uwzględnianie w pracach Komitetu. W przypadku RPO WM opinie 

rozmówcy są bardzo pozytywne. Jego zdaniem każda opinia jest traktowana jako 

ważna i omawiana na forum KM, mimo braku dedykowanych grup roboczych.  

Z drugiej strony, jak wynika z wywiadów oraz wyników innych badań44, organizacja 

grup roboczych przynosi wartość dodaną tam, gdzie trudne kwestie wymagają 

dodatkowego omówienia, lub mają na tyle przekrojowy charakter, iż powinny być 

monitorowane i uwzględniane we wszystkich obszarach wsparcia RPO.  

Dochodzi do tego aspekt psychologiczny – niektórym może być łatwiej zabrać głos 

na mniejszym forum i przy innym składzie grupy, niż pełny skład KM. W 

szczególności dotyczyć to może przedstawicieli NGO – jak wynika bowiem z 

wywiadów, mimo sprzyjających okoliczności, otwartości IZ oraz KM na dyskusje, 

najrzadziej zabierali głos (w porównaniu do przedstawicieli uczelni oraz środowisk 

biznesu).  

Przykładem może być RPO województwa wielkopolskiego, gdzie funkcjonuje 

stała grupa robocza ds. społeczeństwa obywatelskiego, której celem jest 

wypracowywanie wspólnych stanowisk organizacji pozarządowych wobec zasady 

partnerstwa, równouprawnienia płci, równych szans i niedyskryminacji (w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami różnego typu), a także 

zrównoważonego rozwoju. Wśród zadań, jakie postawiła przed sobą grupa (co 

należy uznać za wartość dodaną, gdyż raczej nie byłyby one podjęte na forum 

całego KM) było: 

• Przegląd wytycznych krajowych z perspektywy regionu i grupy roboczej,  

• Analiza SIWZ dot. badań ewaluacyjnych pod kątem aspektów leżących w 

zainteresowaniu grupy roboczej (dostępność, równość szans, partnerstwo 

etc.), 

• Dostępność dla osób z niepełnosprawnością w projektach, w tym racjonalne 

usprawnienia w praktyce, 

• Analiza i weryfikacja udziału partnerów obywatelskich we wdrażaniu EFRR i 

EFS w ramach RPO, 

 
44 Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 2014-2020, Openfield 2019; Zakres 

i formy realizacji zasady partnerstwa w ramach RPO WK-P 2014-2020, IZ RPO WK-P, 2017. 
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• Analiza i weryfikacja realizacji zasady ochrony środowiska w projektach 

(EFRR/EFS). 

Jak wynika z deklaracji członków KM, objętych wywiadami pogłębionymi, kwestie 

polityk horyzontalnych były przedmiotem dyskusji podczas posiedzeń KM, ale jako 

jedna z wielu kwestii pojawiających się przy omawianiu kryteriów oceny projektów. 

Temat ten został oceniony przez rozmówców jako ważny, choć pojawiały się głosy, 

że czasem w sztuczny i nie do końca uzasadniony sposób nadaje im zbyt dużą 

wagę. Wskazywano, że problem niedostatecznego uwzględniania zasad 

horyzontalnych w projektach wynika z niskiej świadomości społecznej, czego nie uda 

się co prawda rozwiązać poprzez kryteria oceny projektów, ale można znacząco 

wesprzeć proces budowania tej świadomości.  

Dodatkowo, biorąc pod uwagę nacisk, jaki kładzie KE na kwestie zasad 

horyzontalnych w kolejnej perspektywie finansowej, a także wciąż niedostateczną 

wiedzę w społeczeństwie na ten temat, warto wzmocnić obecność tych kwestii w 

pracach KM. W kolejnym okresie programowania warto rozważyć zawiązanie 

grupy roboczej poświęconej politykom horyzontalnym, aby w większym 

stopniu wykorzystać potencjał partnerów ze środowisk zajmujących się tą 

problematyką, a także, aby głos ten był bardziej słyszalny na forum całego KM. 

Warto bowiem pamiętać, iż pojedynczy członkowie reprezentują całe swoje 

środowisko, z którym konsultują kwestie będące przedmiotem prac KM. Mimo 

pozytywnych ocen, przedstawiciele administracji objęci wywiadami, w tym członkowie 

KM, wskazują, iż głos tych podmiotów był zbyt mało słyszalny podczas posiedzeń, w 

porównaniu z innymi.  

Zgodnie z pkt. 2 rozdziału 7 Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na 

lata 2014-2020: jakość partnerstwa zależy od poziomu wiedzy, umiejętności i 

doświadczenia partnerów oraz zaplecza eksperckiego partnerów, dlatego IZ – w 

zależności od zdiagnozowanych potrzeb partnerów oraz możliwości – powinny 

podejmować działania umożliwiające partnerom rozwój ich potencjału, poprzedzone 

analizą konieczności skorzystania ze środków pomocy technicznej w ramach PO w 

celu udzielenia wsparcia na rzecz wzmocnienia zdolności instytucjonalnych 

partnerów, o której mowa w art. 17 ust. 1 kodeksu partnerstwa. Jednocześnie 

wskazane jest, aby diagnozy potrzeb partnerów w zakresie budowania i 

wykorzystania ich potencjału prowadzone były przez IZ w ścisłej współpracy z 

partnerami oraz w sposób cykliczny45.  

IZ RPO WM we właściwy sposób zapewnia wsparcie kompetencyjne członkom 

KM i realizuje opisane wyżej wytyczne. W początkowym okresie funkcjonowania 

Komitetu przeprowadzono szkolenia, które dały członkom wiedzę w zakresie 

 
45 Minister Infrastruktury i Rozwoju, Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-

2020, MIiR/H 2014-2020/8(02)/10/2015, Warszawa, 28 października 2015 r.  
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funkcjonowania funduszy europejskich i specyfiki wdrażania Programu – w latach 

2015-2016 Sekretariat KM zorganizował szkolenia dla członków KM m. in. z zakresu 

programu operacyjnego (cele, założenia i zakres wsparcia określony w Programie i 

SZOOP), zasad i kryteriów wyboru projektów. Szkolenia przeprowadzone były przez 

pracowników Zespołu ds. Informacji o Funduszach Europejskich UMWM. Dodatkowo 

realizując w latach 2015-2016 ankiety wśród członków KM o jakości funkcjonowania 

Komitetu, zbierano także informacje o zapotrzebowaniu na kolejne szkolenia. 

Większość osób nie widziało potrzeby organizacji dodatkowych szkoleń, pojedyncze 

głosy dotyczyły potrzeby zdobycia większej wiedzy z zakresu rozliczania projektów 

dofinasowanych ze środków UE. Wywiady pogłębione przeprowadzone zarówno 

wśród przedstawicieli instytucji, obserwujących działania KM, jak też wśród 

samych członków KM, pozwalają sformułować rekomendacje na kolejny okres 

programowania dotyczące podnoszenia kompetencji członków KM: 

• Należy kontynuować szkolenia dotyczące podstawowych informacji o celach, 

założeniach Programu, a także specyfice wdrażania – zasadach i kryteriach 

oceny projektów, a także ich rozliczania; 

• Szkolenia powinny być zrealizowane, tak jak obecnie, w początkowym okresie 

funkcjonowania KM, ale też powtarzane co najmniej raz w kolejnych latach – 

co jest uzasadnione zmianami osobowymi w składzie KM, a także zmianami 

jakie zachodzą w samym Programie. Czasem też ważne może być po prostu 

przypomnienie wiedzy nawet tym, którzy wzięli już raz udział w szkoleniu; 

• Należy zrealizować szkolenie/ szkolenia poświęcone politykom horyzontalnym 

(niedyskryminacji i równości szans, w tym kobiet i mężczyzn, a także zasadzie 

zrównoważonego rozwoju) – wymogom, jakie stawia przez instytucjami i 

beneficjentami Komisja Europejska, rozwiązaniom, jakich można/ należy 

wymagać w projektach. Dobrym przykładem może być praktyczne szkolenie, 

jakie skierowano do pracowników instytucji RPO WM, zrealizowane przez 

przedstawiciela spółdzielni socjalnej FADO. 

Realizacja powyższych zaleceń sprawi, że w jeszcze większym stopniu można 

będzie wykorzystać merytoryczną wiedzę członków KM – dzięki wyposażeniu ich w 

wiedzę „kontekstową” o specyfice Programu, wymogach jakie stawiane są 

instytucjom i beneficjentom przez instytucje nadrzędne (szczególnie strona 

samorządowa i rządowa wydają się być w uprzywilejowanej pozycji w porównaniu z 

partnerami spoza administracji ze względu na stały kontakt z regulacjami krajowymi i 

unijnymi), a także praktycznych możliwościach wdrożenia zasad horyzontalnych w 

projektach (co pozwoli na wyrównanie dysproporcji merytorycznych między 

reprezentantami różnych środowisk w KM, na konieczność czego zwracano uwagę w 

wywiadach pogłębionych). Wszystko to wzmocni przygotowanie do wypełniania 

przypisanych zadań w ramach KM. 

Dobrą praktykę pod względem szkoleń dla KM nt. realizacji zasad horyzontalnych 

zaobserwowano w benchmarkowym Programie Operacyjnym Polska Wschodnia. 

Przeszkolono zarówno członków i zastępców członków KM. Natomiast warto 
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zauważyć, iż było to szkolenie przygotowane i przeprowadzone przez przedstawicieli 

IZ POPW, a dodatkowo było to szkolenie wspólne dla przedstawicieli KM oraz IZ i IP 

(m.in. pracowników zaangażowanych w kontrole projektów). Wydaje się, iż 

najlepszym rozwiązaniem jest jednak dedykowanie oddzielnego szkolenia dla KM z 

udziałem specjalistów zewnętrznych, takich jak trenerzy spółdzielni socjalnej FADO.  

Poza szkoleniami oferowanymi członkom KM przez IZ, istniała możliwość 

zrefundowania szkoleń zewnętrznych, a także sfinansowania ekspertyz na 

wniosek członka/ów KM. Zgodę na ich sfinansowanie wyraża przewodniczący 

Komitetu. W latach 2015-2020 sfinansowano jedno szkolenie (z zakresu 

projektowania i prowadzenia ewaluacji46) oraz jedną ekspertyzę (z zakresu 

stosowania technologii ICT na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju miast 

średniej wielkości i miast powiatowych). Jak wynika z informacji zebranych w innych 

regionach, członkowie KM rzadko korzystali z takich możliwości. W co najmniej 

połowie RPO nie było takich sytuacji. Jak wynika z badania przeprowadzonego w 

województwie świętokrzyskim, w opinii członków KM możliwość uzyskania środków 

finansowanych na realizację szkoleń i przygotowanie ekspertyz była utrudniona. W 

przypadku województwa małopolskiego powodem rzadkiego korzystania z 

możliwości szkoleń zewnętrznych oraz ekspertyz nie był brak świadomości, że 

można skorzystać z takich rozwiązań. Jak wynika z wywiadów z członkami KM, mieli 

oni o tym wiedzę i pamiętają też sytuacje, że IZ informowała na posiedzeniach o 

możliwości refundacji oraz zbierała zapotrzebowania na szkolenia i ekspertyzy. 

Rozmówcy deklarowali brak potrzeb w tym zakresie.  

Rekomenduje się, aby w kolejnym okresie programowania wdrożyć podobne 

rozwiązania, jak w RPO WM 2014-2020: 

• Informować członków KM w sposób cykliczny o możliwości i zasadach 

refundowania szkoleń oraz ekspertyz, w szczególności przypominając o tej 

możliwości grupom roboczym (jeśli takie powstaną), na etapie przygotowania 

ich planów zadań na kolejny rok, 

• Zbierać w sposób cykliczny zapotrzebowanie na szkolenia i ekspertyzy wśród 

członków KM. 

Podsumowując, w RPO WM 2014-2020 dbano o wyrównywanie potencjału 

partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego do pełnienia zadań jako 

członkowie KM, niemniej w kolejnym okresie programowania można podjąć 

działania dodatkowo wzmacniające ten potencjał – szkolenia, inicjowanie grup 

roboczych, korzystanie z możliwości zlecania ekspertyz.  

 
46 Z zakresu ewaluacji zrealizowano również szkolenie dla członków KM, przeprowadzone przez 

przedstawicieli Jednostki Ewaluacyjnej w IZ.  



Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

85 

4.6 Informacja i komunikacja 

Założenia  

Oczekiwania wobec instytucji wdrażających politykę spójności w zakresie 

uwzględniania polityk horyzontalnych w działaniach informacyjno-promocyjnych 

zostały sformułowane również w Agendzie działań na rzecz równości szans i 

niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020. Dokument ten stanowi 

de facto ramowy plan, wskazujący kierunki i zakres działań, jakie powinny być 

podejmowane przez poszczególne instytucje w celu zapewnienia rzeczywistego 

wdrożenia zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami. W obszarze działań informacyjno-promocyjnych i 

szkoleniowych w dokumencie tym wymienia się następujące działania: 

• Działania skierowane do pracowników - podnoszenie świadomości 

pracowników instytucji zaangażowanych w realizację programów 

operacyjnych nt. zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn (szkolenia i inne formy, które umożliwią zdobycie wiedzy z zakresu 

zasad horyzontalnych wśród pracowników PIFE i pracowników 

przewidzianych do kontaktów w ramach IZ/IP), 

• Działania skierowane do beneficjentów – informowanie i szkolenie 

beneficjentów na temat praktycznej realizacji zasady równości szans w 

projektach, przygotowywanie wszelkich dokumentów i informacji zgodnie z 

ww. zasadami i udostępnianie na stronach internetowych danego programu 

operacyjnego wszelkich materiałów nt. praktycznych aspektów związanych z 

wdrażaniem zasad, 

• Funkcjonowanie Koordynatora ds. równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz ds. zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn. 

Działania skierowane do pracowników instytucji  

Budowanie świadomości pracowników, zgodnie z Agendą, powinno się 

odbywać głównie poprzez szkolenia. Wyróżniono w tym dokumencie ich dwa 

główne typy:  

(1) szkolenia horyzontalne (obejmujące swoim zakresem zarówno część 

teoretyczną – podnoszenie wiedzy m.in. nt. obowiązującego prawa, przepisów, 

regulacji jak i praktyczną – praktyczne aspekty wdrażania zasad)  

Za organizację tych szkoleń odpowiadała IK UP we współpracy z IZ PO PT i IZ PO 

WER. Realizowała je organizacja wyspecjalizowana w kwestiach dostępności47. 

 
47 Szkolenia świadczone przez Spółdzielnię Socjalną FADO, skupiającą osoby z 

niepełnosprawnościami, która została wybrana w drodze przetargu przez Ministerstwo i przez okres 3 

lat świadczyła wszystkim IZ/IP usługi w zakresie zasady równych szans i niedyskryminacji. 
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Szkolenia te zostały bardzo wysoko ocenione przez pracowników IZ oraz IP RPO 

WM, szczególnie ze względu na część praktyczną – ponieważ pozwalała namacalnie 

poznać perspektywę OzN - poprzez np. możliwość poruszania się na wózku, czy 

poznawania świata z perspektywy osoby nie- lub słabowidzącej. Wpływa to na wzrost 

nie tylko wiedzy, ale i świadomości, co pozwala później lepiej dostosować 

rozwiązania do potrzeb i specyfiki poszczególnych OzN. 

(2) szkolenia specjalistyczne (związane ze specyfiką poszczególnych Programów i 

uzależnionych od zakresu przewidzianego w nich wsparcia oraz dostosowane do 

potrzeb poszczególnych grup docelowych – czyli de facto powinny być „szyte na 

miarę” pod kątem zagadnień i specyfiki różnych obszarów wsparcia i pełnionych 

przez osoby szkolone funkcji).  

Drugim rodzajem szkoleń były szkolenia wewnętrzne (w ramach struktur Urzędu 

Marszałkowskiego – oddzielne, niezależnie od tematu - dla kadry zarządzającej i 

pracowników). Szkolenia te nie były obligatoryjne. Szkolenia wewnętrzne były 

również organizowane w strukturach WUP i dotyczyły przede wszystkim 

przygotowywania dostępnych dokumentów (wypracowano m.in. wzór dostępnego 

pisma i dostępnej prezentacji) oraz prostego języka. 

Zespół Komunikacji Marketingowej Funduszy Europejskich zorganizował szkolenia 

dotyczące głównie kwestii dostępności w internecie, ale podejmowano także temat 

przestrzegania standardów dostępności (np. architektonicznego, czy informacyjno-

promocyjnego). Na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji polityk równych 

szans przygotowano również broszurę informacyjną z praktycznymi poradami 

dotyczącymi standardów dostępności cyfrowej, architektonicznej oraz informacyjno-

promocyjnej, która dostępna jest w siedzibie UMWM oraz w punktach PIFE. 

Od 2018 roku szkolenia w zakresie dostępności cyfrowej dla pracowników UMWM, a 

także MCP i WUP prowadzi Departament Generalny. Ponadto pracownicy UMWM 

mogą brać udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych organizowanych 

przez wyodrębnioną komórkę organizacyjną odpowiedzialną za organizację szkoleń 

tj. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi.  

W celu podnoszenia świadomości pracowników instytucji zaangażowanych w 

realizację programów operacyjnych nt. zasady równości szans i niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn, Zespół Komunikacji Marketingowej Funduszy Europejskich 

przeprowadził cykliczne kampanie dotyczące stosowania zasad prostego języka w 

oparciu o cykl filmów edukacyjnych kampanii „Prosto i kropka” wśród pracowników 

UMWM zaangażowanych w bezpośrednią realizację RPO WM 20214-2020. 

Kampania była przekazywana mailowo pracownikom, posłużyła także do 

przygotowania i publikacji grupy postów o stosowaniu prostego języka publikowanych 

cyklicznie na profilu „Małopolska Fundusze Europejskie” na Facebooku oraz na 

stronie internetowej. Temat dostępności jest cyklicznie poruszany w różnorodnych 
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treściach publikowanych na ww. profilu oraz stronie internetowej (np. w zakresie 

prawidłowego opisywania grafik dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Na początku okresu programowania odbył się również cykl prezentacji, które miały 

przygotować pracowników do tego, żeby zapoznali się z głównymi zasadami oraz 

dokumentami.  

Organizowane były także dodatkowe szkolenia w zakresie stosowania prostego 

języka w dokumentach. Tego typu szkolenie wydaje się być bardzo istotne, 

ponieważ jak wskazano podczas wywiadów pogłębionych, regulaminy konkursów są 

bardzo obszernymi dokumentami, częstokroć napisane skomplikowanym dla 

odbiorcy językiem, co stanowi problem dla wnioskodawców. Istotne jest dążenie do 

ograniczania liczby stron dokumentacji konkursowej (będącej podstawowym 

dokumentem, z którego korzysta projektodawca), jak i zapewnienie prostoty 

przekazu (poprzez chociażby udział w dostosowanych do specyfiki Urzędu 

szkoleniach realizowanych przez wyspecjalizowane w tym aspekcie podmioty). Jak 

wskazano w rozdziale poświęconym ocenie beneficjentów o prowadzonych 

działaniach informacyjno-promocyjnych, nadal istnieje potrzeba upraszczania języka 

komunikacji z wnioskodawcą. 

Podsumowując działania szkoleniowe nt. zasad horyzontalnych skierowane do 

pracowników instytucji można ocenić, iż spełnione zostały zapisy Agendy 

dotyczące podnoszenia świadomości pracowników. Jednocześnie, bazując na 

dotychczasowych doświadczeniach oraz wnioskach z wywiadów 

pogłębionych, można wskazać zalecenia na kolejny okres programowania: 

Konieczna jest kontynuacja szkoleń praktycznych dla pracowników instytucji, 

na wzór szkolenia przeprowadzonego przez trenerów spółdzielni socjalnej FADO, tj. 

z udziałem OzN i możliwością bezpośredniego przetestowania rozwiązań 

skierowanych do OzN. Istotne jest podjęcie podczas szkoleń tematyki stosowania 

prostego języka w dokumentach. 

Wskazane jest, aby szkolenia takie były organizowane więcej niż 

jednokrotnie/cyklicznie powtarzane, ze względu na duże rotacje pracowników w 

instytucjach, a ponadto pracownicy IZ i IP wskazują na potrzebę systematycznej 

aktualizacji wiedzy w zakresie zasad, jej ciągłego pogłębiania (poprzez organizację 

większej liczby szkoleń), w tym podejmowania praktycznych aspektów wdrażania i 

przestrzegania zasad. 

Wskazane jest objęcie szkoleniami nie tylko pracowników instytucji systemu 

wdrażania, ale również członków KM, a także członków KOP. W przypadku KOP, 

zrealizowano założenia określone w Agendzie, wg których zasada równości szans i 

niedyskryminacji, w tym kwestie dotyczące stricte osób z niepełnosprawnościami, 

powinna stanowić integralną część szkoleń komisji oceniających projekty; 
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dotyczących zasad oceny projektów. Jednocześnie, jak przyznawano w wywiadach, 

kwestie te były omawiane pobieżnie i w sposób ogólny48, a ponieważ członkowie 

KOP oceniają konkretne rozwiązania planowane w projektach, pogłębiona i 

praktyczna wiedza byłaby bardziej użyteczna.  

Poza tematyką związaną z kwestiami dostępności dla OzN, szkolenia powinny 

także dotyczyć kwestii równouprawnienia płci a także równości szans i 

niedyskryminacji ze względu na takie kwestie jak płeć, religia, przynależność 

narodowa, orientacja seksualna, kolor skóry etc. Jak wskazują rozmówcy, mimo 

iż w okresie programowania 2007-2013 tematyka równości płci była traktowana 

priorytetowo i teoretycznie wydaje się, że powinna być powszechnie znana, to jednak 

nadal wiedza na ten temat jest niepełna, szczególnie w zakresie praktycznych 

rozwiązań w działalności instytucji oraz w projektach. 

Tematyką szkoleń i innych działań w kolejnym okresie programowania powinna 

stać się zasada zrównoważonego rozwoju. Biorąc pod uwagę priorytetowe 

traktowanie kwestii klimatu i zielonego ładu przez KE, instytucje – w szczególności IK 

UP, powinny podejść do tego kompleksowo – opracowując Wytyczne dla instytucji i 

projektodawców, dobre praktyki, program szkoleń dla instytucji, ciągłe działania 

konsultacyjno-doradcze na kształt funkcjonowania Grupy roboczej ds. równości 

szans i niedyskryminacji, zrzeszająca koordynatorów programowych. 

Co więcej, w wywiadach wskazano również potrzebę organizowania prac grup 

roboczych (złożonych z pracowników różnych zespołów – przedstawicieli 

wszystkich poziomów realizacji projektów: nabór/ocena/wdrażanie/kontrola), 

które miałyby się spotykać cyklicznie, wspólnie rozmawiać, wymieniać się poglądami, 

by uzyskać informację zwrotną na temat problemów/rozwiązań związanych z 

realizacją zasad na każdym poziomie wdrażania projektów. 

Koordynator ds. zasad horyzontalnych 

W RPO WM zrealizowano zalecenie z Agendy o stworzeniu na poziomie programu 

operacyjnego funkcji Koordynatora ds. równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz ds. równości szans kobiet i 

mężczyzn – w Małopolsce pełnią tę rolę dwie osoby wchodzące w skład grup 

roboczych funkcjonujących przy MFiPR – grupy roboczej do spraw równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami dla funduszy 

unijnych 2014-2020 oraz grupy roboczej ds. równości szans kobiet i mężczyzn. 

Przedstawiciele IZ określili samą działalność tej drugiej grupy jako marginalną. 

 
48 Członkowie KOP mieli organizowane szkolenia przednaborowe, podczas których omawiano kryteria 

oceny, w tym m.in. te, które dotyczyły PH (a więc zagadnienia dotyczące polityk horyzontalnych były 

jedynie jednym z elementów szkoleń). Wyjątkiem jest OP 11, w przypadku której członkowie KOP 

mieli dodatkowe, celowane szkolenie dotyczące równości i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

OzN. 
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Aktywność i użyteczność Grupy roboczej do spraw równości szans i niedyskryminacji 

została natomiast oceniona wysoko – jako wspierająca w praktyczny sposób 

koordynatorów, a także instytucje systemu realizacji RPO – dzięki możliwości 

wymiany doświadczeń, praktycznych wskazówek i wypracowanym materiałom.  

Aktywność osób pełniących rolę koordynatorów ds. zasad horyzontalnych w 

RPO WM była mało widoczna. Zgodnie z założeniami Agendy, Koordynator/-ka ma 

być osobą pierwszego kontaktu zarówno dla pracowników instytucji zaangażowanych 

w realizację PO, jak również dla beneficjentów i mogą się do niej zgłaszać osoby i 

przedstawiciele różnych podmiotów z kwestiami dyskusyjnymi, niejasnymi, 

wymagającymi interpretacji.  

Większość badanych przedstawicieli IZ, IP oraz członków KM nie ma jednak 

wiedzy na temat istnienia takich osób, albo nie wie, czym dokładnie te osoby 

się zajmują. Sama koncepcja istnienia koordynatora/ów ds. zasad horyzontalnych 

jest jednak wg nich słuszna i potrzebna, a oni sami, jak deklarują, zgłaszaliby swoje 

potrzeby i wątpliwości. Jako potencjalny zakres obowiązków takiego podmiotu 

rozmówcy wskazali świadczenie wsparcia dla instytucji w zakresie wdrażania zasad, 

jak również inicjowanie szkoleń i analizy zapotrzebowania na nie. Koordynator 

powinien również być osobą pierwszego kontaktu dla beneficjentów w obszarze 

zrozumienia i interpretacji poszczególnych zasad. 

Podsumowując, nie wykorzystano potencjału, jaki niesie ze sobą funkcja 

Koordynatora ds. zasad horyzontalnych. W kolejnym okresie programowania 

zaleca się, aby nadal taka funkcja istniała w strukturach IZ, natomiast 

konieczne jest, aby doprecyzować zakres jej obowiązków oraz opracować plan 

działań, z którego realizacji Koordynator powinien się sprawozdawać. Funkcja 

Koordynatora powinna być promowana, m.in. poprzez informacje na stronie 

internetowej oraz poprzez działania informacyjno-promocyjne podejmowane przez 

PIFE wobec wnioskodawców oraz pracowników instytucji. W efekcie zarówno 

pracownicy, jak i wnioskodawcy i beneficjenci powinni wiedzieć o możliwości 

skorzystania z usług takiej osoby.  

Zakres obowiązków Koordynatora, określony w Agendzie, wydaje się słuszny, 

choć nie obejmuje wszystkich obszarów, w których wsparcie koordynatora 

byłoby potrzebne. Do zadań koordynatora powinno należeć: 

Elementy wymienione w Agendzie: 

• Pełnienie roli osoby pierwszego kontaktu w zakresie równości szans – 

Koordynator ma służyć radą i opinią w sprawach dyskusyjnych, dotyczących 

równości szans i niedyskryminacji, 

• Organizacja spotkań informacyjnych dla pracowników instytucji RPO oraz 

szkolenia dla członków KOP, 
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• Udział w spotkaniach informacyjnych organizowanych dla potencjalnych 

beneficjentów, w ramach których poruszana będzie kwestia dostępności 

poszczególnych typów projektów, 

• Współpraca z Koordynatorami w ramach innych PO, ministerstwem 

właściwym ds. rozwoju, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 

osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, 

• Badanie dokumentów wytwarzanych przez i na potrzeby instytucji systemu 

realizacji RPO, m.in. programowych, komunikatów na stronach internetowych i 

publikacji tworzonych w ramach instytucji pod kątem dostępności i 

niedyskryminacji 

• Podejmowanie działań w urzędzie na rzecz zwiększania dostępności 

pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnościami (miejsce pracy, sale 

spotkań), 

A ponadto: 

• Udział w konsultacjach dokumentacji konkursowej w zakresie polityk 

horyzontalnych,  

• Bieżąca analiza i konsultacje wytycznych horyzontalnych i innych dokumentów 

w tym zakresie (np. Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania, 

Krajowy Program Przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu),  

• Zbieranie i analiza materiałów, danych w zakresie polityk horyzontalnych na 

poziomie regionalnym, krajowym, europejskim,  

• Prowadzenie monitoringu wdrażania zasad horyzontalnych w Programie,  

• Udział w opracowaniu kryteriów horyzontalnych oceny projektów,  

• Udział w posiedzeniach KM i (jeśli zostanie utworzona) w grupie roboczej ds. 

PH,  

• Udział w prowadzeniu strony internetowej w tym zakresie – na poziomie IZ,  

• Udział w tworzeniu koncepcji kampanii promujących zasady horyzontalne w 

projektach i innych działaniach promocyjnych,  

• Proponowanie zmian i usprawnień we wszystkich procesach, w których 

pojawiają się kwestie PH – na poziomie systemu realizacji/ instytucji oraz 

systemu wdrażania (kryteria, monitoring, efekty),  

• Tworzenie katalogu dobrych praktyk na potrzeby wdrażania RPO. 

Szeroki zakres zadań sugeruje, iż osoba pełniąca funkcję Koordynatora, powinna być 

oddelegowana wyłącznie do tej roli, lub powinien być to jej główny zakres 

obowiązków służbowych. Warto także rozważyć stworzenie zespołu złożonego z 

kilku osób, odpowiedzialnych za poszczególne zasady horyzontalne, lub też za 

wybrany zakres zadań.  

Analiza Programów wybranych w niniejszym badaniu do analizy porównawczej 

pokazuje, że całość lub część z tych zadań można zlecić na zewnątrz w formie 

umowy ramowej. W CUPT zdecydowano się na zlecenie wykonawcy (wybranej w 

przetargu spółdzielni FADO) świadczenia usług doradztwa w zakresie zapewnienia 

dostępności produktów i usług oraz wsparcie CUPT w działaniach mających na celu 

zwiększenie społecznej świadomości wagi dostępności. Podwykonawcy powierzono 



Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

91 

w całości zadania Koordynatora ds. równości szans i niedyskryminacji. W zakres 

zadań wykonawcy weszło m.in.: 

• Realizacja szkoleń dla pracowników CUPT (m.in. dla członków KOP, osób 

przygotowujących regulaminy konkursów, członków zespołów dokonujących 

kontroli oraz opiekunów projektów),  

• Spotkania i doradztwo na żądanie – konsultacje w razie zidentyfikowania 

problemów49, 

• Dostosowanie tworzonych w CUPT dokumentów do wymogów dostępności, 

• Przeprowadzanie analiz przekrojowych i tematycznych (również na potrzeby 

badań ewaluacyjnych), w tym także badania wśród osób z 

niepełnosprawnością i o ograniczonej możliwości poruszania się np. w 

zakresie skuteczności realizacji projektów transportowych w kontekście 

aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością i o 

ograniczonej możliwości poruszania się, 

• Wsparcie CUPT w zakresie organizacji wydarzeń, tak aby były one 

realizowane zgodnie z zasadą dostępności (audyt dostępności lokalizacji, 

zapewnienie tłumacza migowego, pętli indukcyjnej, dostępność asystenta OzN 

etc.), 

• Wsparcie eksperckie przy opracowywaniu serwisów internetowych 

prowadzonych oraz materiałów informacyjno-promocyjnych, 

• Przygotowanie poradnika dobrych praktyk do przygotowywania dokumentacji 

projektowej na potrzeby wniosku o dofinansowanie, 

• Realizacja szkoleń dla beneficjentów w obszarach wytycznych i standardów 

dostępności. 

Ponadto zadania wykonawcy obejmowały przeprowadzanie audytów projektów na 

etapie wdrażania i po zakończeniu realizacji projektu (audyt ekspercki, audyt 

przeprowadzany przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami). Umowa została 

zawarta na 3 lata.  

Rekomenduje się, aby przed uruchomieniem nowego RPO WM oraz 

powołaniem Koordynatora/ Koordynatorów ds. zasad horyzontalnych 

przeprowadzić dyskusję w IZ na temat zasadności skorzystania z potencjału 

zewnętrznego wykonawcy.  

Istotne jest również gruntowne przeszkolenie pracowników Zespołu ds. 

Informacji o FE (sieć PIFE), tak, aby mogli oni odpowiednio wspierać beneficjentów 

w zakresie realizacji zasad horyzontalnych, a także udzielać odpowiedzi 

wnioskodawcom przygotowującym projekty. 

Warto na koniec nadmienić, iż w czerwcu 2020 roku powołano w strukturach 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Koordynatorów do 

 
49 IP m.in. skorzystała ze wsparcia w postaci doradztwa dot. sformułowania wymogów w zakresie 

dostępności w kilku kryteriach wyboru projektów (wprowadzono wówczas zmiany w dokumentacji 

konkursowej i wzorze WoD). 
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spraw dostępności – do spraw dostępności architektonicznej i informacyjno-

komunikacyjnej oraz spraw dostępności cyfrowej w UMWM. Ich rolą jest przede 

wszystkim wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług 

świadczonych przez UMWM. Jednym z ich działań jest prowadzenie strony 

internetowej dostepna.malopolska.pl, na której znajdują poradniki i wydawnictwa 

dotyczące dostępności. Strona jest dostępna dla pracowników UMWM oraz WUP i 

MCP. 

Dostęp do informacji o zasadach horyzontalnych 

Informacje dotyczące zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

dostępne są w zakładce „Fundusze Europejskie bez barier”, gdzie znaleźć można 

zgromadzone w jednym miejscu liczne odnośniki do wytycznych, jak i aktów 

prawnych oraz innych publikacji i broszur przedstawiających omawiane zagadnienia. 

Tym samy spełniony został wymóg określony w Agendzie, aby na stronach 

internetowych Programu udostępniane były wszelkie materiały lub odnośniki do 

materiałów nt. praktycznych aspektów związanych z wdrażaniem zasady równości 

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

np. dobrych praktyk projektowych. 

W serwisie internetowym RPO WM 2014-2020 znajduje się także zakładka „Punkty 

informacyjne”, gdzie zamieszczono niezbędne informacje teleadresowe oraz 

odnośnik do działu z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ) dotyczącymi zarówno 

RPO WM, jak i konkretnych naborów. Serwis zawiera zakładki dot. poradników i 

publikacji oraz szkoleń i konferencji z możliwością filtrowania ich tematyki. Wśród 

dostępnych tematów brak jest jednak możliwości wyboru obszaru zasad 

horyzontalnych. 

Ocena działań skierowanych do beneficjentów  

Beneficjenci, chcąc zaczerpnąć informacji nt. zasad, korzystali ze wszelkich 

możliwych kanałów komunikacji. Głównym kanałem udostępniania wszelkiego 

rodzaju informacji była przede wszystkim dokumentacja konkursowa, a także 

Wytyczne, Poradniki ds. zasad, strona internetowa, informacje zdobyte podczas 

realizacji innych projektów/dotychczasowych doświadczeń, czy szkolenia/ spotkania/ 

konferencje. Beneficjenci korzystali również z informacji przekazywanych przez IZ 

oraz IP, a także czerpali wiedzę na temat zasad od firm consultingowych, piszących 

im wnioski50. 

 
50 Najczęściej udzielana odpowiedź w przypadku Innego źródła informacji. 
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Wykres 5. Źródła wiedzy na temat zasad horyzontalnych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami 

RPO WM 2014-2020, n=711. Odpowiedź na pytanie: „Skąd czerpali Państwo wiedzę na 

temat zasad horyzontalnych i ich stosowania w projekcie?” 

Osoby, które szukały informacji o zasadach ze strony internetowej najczęściej 

korzystały z Serwisu RPO WM 2014-2020 (http://www.rpo.malopolska.pl/), 

ministerialnego Portalu Fundusze Europejskie 

(http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/) oraz na stronie Fundusze Europejskie w 

Małopolsce (http://www.fundusze.malopolska.pl/)51.  

Przewaga korzystania z dostępnych materiałów konkursowych lub 

informacji/publikacji w internecie może wynikać z faktu, że wielu beneficjentów 

w ogóle nie słyszało/nie było poinformowanych/zaproszonych do udziału w 

jakichkolwiek szkoleniach/spotkaniach. Niektórzy beneficjenci uważają także, że 

tego typu kanały komunikacji to strata czasu (trwają zbyt długo, przekazywane są 

mało konkretne informacje). Brak korzystania z tego typu wsparcia wynikać może 

również z faktu, że gros beneficjentów zleca opracowanie wniosku o dofinansowanie 

 
51 Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami RPO WM 

2014-2020, n=316. Odpowiedź na pytanie: „Z jakich stron internetowych czerpali Państwo wiedzę na 

temat zasad horyzontalnych i ich stosowania?”. 
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firmom zewnętrznym i polega w pełni na ich zasobach, doświadczeniu oraz wiedzy, 

nie czując potrzeby w dokształcaniu się na temat zasad52. 

Pewna różnica w źródłach wiedzy nt. zasad rysuje się, jeżeli beneficjentów 

analizuje się pod kątem typu Funduszu. Projektodawcy EFS względnie częściej 

niż w przypadku EFRR korzystali z Poradnika ds. zasad, Wytycznych, dokumentacji 

konkursowej, informacji przekazanych podczas szkoleń, spotkań informacyjnych i 

konferencji czy wsparcia udzielonego przez pracownika WUP. Wiązać się to może ze 

specyfiką realizowanych projektów (projekty EFS zakładają przeważnie udział 

uczestników, wobec których również należy wdrożyć zapisy zasad horyzontalnych, 

co wymusza pogłębienie wiedzy i indywidualne podejście w tym aspekcie). 

Wykres 6. Ocena przydatności źródeł informacji 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami 

RPO WM 2014-2020, n=711. Odpowiedź na pytanie: „Prosimy ocenić przydatność 

poszczególnych źródeł informacji z punktu widzenia realizacji zasad horyzontalnych w 

projekcie”, skala ocen 1-5, gdzie 1 oznacza źródło zdecydowanie nieprzydatne, 5 – źródło 

zdecydowanie przydatne. 

Wszyscy beneficjenci pozytywnie oceniają dostępność źródeł informacji. 

Najlepiej ocenianymi kanałami komunikacyjnymi pod tym względem byli 

pracownicy IP ZIT, MCP, UMWM, a także Podręcznik ds. zasad, choć pozostałe 

źródła również oceniono bardzo wysoko.  

Pomimo że wnioskodawcy dobrze oceniają materiały udostępniane w internecie i 

uważają, że są one łatwo dostępne oraz wskazują, że można dzięki nim 

uzyskać/uzupełnić podstawową wiedzę na temat zasad, to odnotowano pewne 

problemy. Projektodawcy wskazali, że regulaminy czy dokumentacja 

 
52 Wywiady z przedstawicielami beneficjentów RPO WM 2014-2020. 
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konkursowa, w tym wytyczne bywają nieprzejrzyste, zawierają bardzo dużą 

liczbę stron (czasochłonność zapoznania się) i są napisane specjalistycznym, 

nieprzystępnym językiem (co wymusza nawet kilkukrotne przeczytanie 

dokumentu w celu pełnego zrozumienia treści)53. 

Wykres 7. Ocena zrozumiałości źródeł informacji. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami 

RPO WM 2014-2020, n=711. Odpowiedź na pytanie: „Prosimy ocenić zrozumiałość 

informacji zawartych w poszczególnych źródłach z punktu widzenia realizacji zasad 

horyzontalnych w projekcie”, skala ocen 1-5, gdzie 1 oznacza źródło zawiera informacje 

niezrozumiałe, 5 – źródło zawiera informacje zrozumiałe. 

Bardziej cenione przez beneficjentów pod względem przydatności i 

zrozumiałości wydają się być informacje uzyskane poprzez bezpośredni 

kontakt z drugą osobą – przekazane przez IZ/IP lub pracowników PIFE. 

Wnioskodawcy wskazują tego typu formę przekazu jako najbardziej skuteczną, lepiej 

spersonalizowaną, która umożliwia otrzymanie szybkiego sprzężenia zwrotnego.  

Konsultanci PIFE pozostają do dyspozycji (potencjalnych) beneficjentów w razie 

potrzeby udzielenia informacji i wsparcia bezpośrednio w PIFE oraz poprzez kontakt 

telefoniczny i mailowy oraz, w przypadku braku możliwości dojazdu do Punktu, 

możliwe jest udzielenie konsultacji w domu klienta. Dla zapewnienia lepszego 

zrozumienia treści niektórych dokumentów tworzone są dodatkowo specjalne 

broszury, które są przełożeniem trudnych zapisów np. Wytycznych na język łatwy do 

zrozumienia.  

Pracownicy Punktów są specjalnie wyszkoleni pod kątem savoir-vivre wobec OzN. 

Same PIFE są w pełni dostosowane do wszelkich potrzeb OzN. Miejsce, w którym 

 
53 Wywiady z przedstawicielami beneficjentów RPO WM 2014-2020. 
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odbywają się szkolenia jest przystosowana do potrzeb OzN, dostępna jest także 

toaleta dostosowana do potrzeb takich osób. Na wszystkich kondygnacjach istnieje 

możliwość skorzystania z wind. Wszystkie punkty są wyposażone w usprawnienia 

procesu komunikacji z osobami nie(do)słyszącymi - pętle indukcyjne oraz stanowisko 

komputerowe wyposażone w czytnik dla osób słabowidzących. Dodatkowo istnieje 

możliwość skorzystania z wideo tłumacza, dostępny jest kącik dla dzieci, czy 

posłanie dla psa przewodnika. Punkty wyposażone są w windy, a budynki 

dostosowane do osób poruszających się na wózkach. Co więcej, parkingi przy 

Punktach posiadają wyznaczone uprzywilejowane miejsca dla OzN. Pod względem 

funkcjonowania PIFE realizują zatem w pełni zasadę równości szans i 

niedyskryminacji.  

Kolejnym źródłem informacji dla beneficjentów o zasadach horyzontalnych są 

szkolenia organizowane na etapie naboru. Są to jednak szkolenia, w których 

zasady horyzontalne są jedynie jednym z elementów, ponieważ tematyka spotkań 

dotyczy ubiegania się do dofinansowanie i wszystkich aspektów wypełniania 

wniosku.  

Beneficjenci nie mieli większych problemów z pozyskaniem informacji na temat 

realizacji zasad horyzontalnych. Wśród nielicznych przykładów trudności, jakie 

były wymieniane przez wnioskodawców można wskazać zbyt małą liczbę 

konkretnych informacji, które wymagane są przy ocenie wniosków oraz brak 

odpowiedniego odniesienia tych informacji do specyfiki projektu. 

Wykres 8. Trudności z pozyskaniem informacji na temat realizacji zasad horyzontalnych w 
projekcie 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami 

RPO WM 2014-2020, n=711. Odpowiedź na pytanie: „Czy mieli Państwo trudności z 

pozyskaniem informacji na temat realizacji zasad horyzontalnych w projekcie?”. 

Część (niecałe 15%) wnioskodawców jest zdania, że proces przekazywania 

informacji powinien ulec pewnym usprawnieniom. Beneficjenci oczekują 

lepszej i szerzej dostępnej informacji na temat szkoleń (np. poprzez dodanie 

zakładki „szkolenia” na stronie naborów, czy w formie zaproszeń mailowych).  

0,7% 24,6% 61,9% 12,8%

Tak, mieliśmy duże trudności Tak, ale nie były do duże trudności

Nie, nie mieliśmy żadnych trudności Nie wiem, trudno powiedzieć
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Wykres 9. Potrzeba wprowadzenia zmian w procesie przekazywania informacji 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami 

RPO WM 2014-2020, n=711. Odpowiedź na pytanie: „Czy Państwa zdaniem w procesie 

przekazywania informacji o realizacji zasad horyzontalnych w projektach należy wprowadzić 

jakieś zmiany?”. 

Beneficjenci zainteresowani są w szczególności szkoleniami „szytymi na miarę” – a 

więc dostosowanymi do specyfiki projektu, a także spotkaniami, na których 

podejmowane będą praktyczne aspekty wdrażania zasad z przykładami dobrych 

praktyk.  

Beneficjenci cenią sobie szkolenia, w których uczestniczą różne grupy 

wnioskodawców. Na takich spotkaniach dochodzi do skutecznej wymiany wiedzy, 

doświadczeń, pomysłów, czy problemów, co pozytywnie wpływa na późniejszą 

efektywność wdrażania zasad. Biorąc pod uwagę obecną sytuację w kraju – stan 

epidemii – istnieje potrzeba odbywania szkoleń w formule zdalnej – online, które 

można by w późniejszym czasie odtworzyć w celu odświeżenia pozyskanej wiedzy54.  

Wśród dostępnych materiałów wnioskodawcom brakuje w szczególności 

podręcznika/ katalogu dobrych praktyk (dostosowanego do specyfiki 

poszczególnych projektów) w zakresie stosowania zasad55. 

Wszyscy rozmówcy – zarówno projektodawcy, jak też przedstawiciele instytucji oraz 

KOP i organizacji pozarządowych, zwrócili uwagę, że w tej perspektywie finansowej 

kładzie się wiele większy nacisk na zasady horyzontalne, a w kolejnej perspektywie 

nacisk ten będzie jeszcze większy. Wydaje się zatem, iż mimo szerokiego 

katalogu źródeł, z których wnioskodawcy mogą korzystać przy pozyskiwaniu 

informacji o zasadach horyzontalnych, to informacja ta jest zbyt ogólna i zbyt 

mało praktyczna. Dodatkowo, jak wskazuje się w rozdziale 7, mimo pozytywnych 

zmian, świadomość na temat zasad jest nadal zbyt niska. Potrzebne są zatem 

dalsze intensywne działania szkoleniowe, informacyjne i promocyjne. Jak 

wskazują dodatkowo rozmówcy, potrzeby w zakresie rozwiązań (np. 

architektonicznych) są bardzo zróżnicowane w zależności od projektu i beneficjenta. 

 
54 Wywiady z przedstawicielami beneficjentów RPO WM 2014-2020. 
55 Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami RPO WM 

2014-2020, n=711. Odpowiedź na pytanie: „Co należy zmienić w procesie przekazywania informacji o 

realizacji zasad horyzontalnych w projektach?”. 

2,7% 12,0% 51,1% 1,0% 33,3%

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie wiem, trudno powiedzieć
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Inne będą możliwości wdrożenia zasady dostępności np. w bogatszych gminach, lub 

przy budowie nowego obiektu, a inne – bardziej ograniczone – w gminach 

biedniejszych i w projektach, w której korzysta się z już zastanej infrastruktury. 

Wszyscy ci beneficjenci poszukują dobrych praktyk i pomysłów pasujących właśnie 

do nich. Jednocześnie, szczególnie przy ograniczonych środkach finansowych z 

Pomocy Technicznej, trudno jest skierować do każdego indywidualne szkolenie lub 

konsultację. Jest to obszar, w którym mogłaby podjąć działania IK UP, np. 

zlecając specjalistom przygotowanie szeregu krótkich filmów-tutoriali, 

prezentujących najlepsze rozwiązania w zakresie dostępności, możliwe do 

wdrożenia w różnych sytuacjach, w różnych miejscach. Forma taka byłaby 

bardziej przystępna i atrakcyjna, niż materiały pisane, a dodatkowo można byłoby 

zaprezentować konkretne wykonania projektów i ich użytkowników. Niewątpliwie 

byłby to dodatkowy czynnik wpływający nie tylko na wzrost wiedzy beneficjentów, ale 

również na poziom ich świadomości, mentalności, wrażliwości i podejścia do tematyki 

zasad - przeformułowanie podejścia z odgórnego przymusu stosowania zasad do ich 

samoistnego i świadomego wdrażania przez projektodawców56.  

Warto rozważyć realizację takich krótkich prezentacji również w odniesieniu do 

zasady zrównoważonego rozwoju – w tym przypadku również wachlarz 

najlepszych rozwiązań zależny od możliwości beneficjentów oraz typów projektów 

jest bardzo szeroki.  

5 ŚWIADOMOŚĆ ORAZ ROZUMIENIE ZASAD 

HORYZONTALNYCH 

W ramach niniejszego rozdziału analizie poddano poziom świadomości na temat 

zasad horyzontalnych wśród beneficjentów, uczestników projektów i uczestników 

instytucjonalnych systemu realizacji RPO WM 2014-2020 oraz zmiany w rozumieniu i 

postrzeganiu tychże zasad. Przeanalizowano również najczęściej występujące błędy 

w interpretacji zasad horyzontalnych. 

Beneficjenci 

Wyniki CAWI wśród beneficjentów wskazują, że zasady horyzontalne są znane dla 

zdecydowanej większości z nich – w przypadku każdej z zasad znajomość deklaruje 

więcej niż 95% beneficjentów. Wśród beneficjentów projektów finansowanych z EFS 

odsetek osób posiadających wiedzę na temat zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami jest nieco wyższy niż wśród beneficjentów projektów 

 
56 Odnotowuje się brak podstawowej wiedzy i świadomości zasadności stosowania zasad wśród 

beneficjentów (MCP Zespół ds. kontroli projektów EFS). Beneficjenci często nie rozumieją, w jakim 

celu wymusza się na nich stosowanie zasad. Często brak wiedzy dotyczy podmiotów, które po raz 

pierwszy aplikują o środki unijne – a więc niedoświadczonych wnioskodawców. 
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finansowanych z EFRR. Wiedza na temat zasady zrównoważonego rozwoju jest na 

takim samym poziomie wśród beneficjentów obu funduszy (96%).  

Wykres 10 Poziom wiedzy na temat zasad horyzontalnych wśród beneficjentów EFRR i EFS  

 

Źródło: CAWI z beneficjentami, n=711. Odpowiedź na pytanie: „W ramach projektów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej należy przestrzegać tzw. zasad 

horyzontalnych. Oznacza to, że przedsięwzięcia te powinny realizować poszczególne 

zasady, a gdy jest to niemożliwe, być neutralne wobec ustalonych zasad. W ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

realizowane są między innymi następujące zasady horyzontalne: 1) zasada równości szans 

kobiet i mężczyzn, 2) zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami, 3) zasada zrównoważonego rozwoju. Czy są Państwu znane te 

zasady?” 

Najwyższa średnia autoocena wiedzy na temat zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn występuje wśród beneficjentów OP 11. Rewitalizacja Przestrzeni 

Regionalnej (4,96), a najniższa wśród beneficjentów OP 7. Infrastruktura 

Transportowa (4,18). Podobnie proporcje te rozkładają się w przypadku średniej 

oceny wiedzy na temat zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami – odpowiednio 5,0 wśród beneficjentów OP 11 i 

4,18 – OP 7. Zidentyfikowano istotną statystycznie zależność między średnią oceną 

tej zasady a typem beneficjenta. Średnia ocena wiedzy beneficjentów jest najwyższa 

wśród takich instytucji jak ZOL oraz szkoła wyższa. Najwyższa średnia oceny wiedzy 

na temat zasady zrównoważonego rozwoju występuje wśród beneficjentów OP 12. 

Infrastruktura Społeczna (4,59), a najniższa wśród beneficjentów OP 7. Infrastruktura 

Transportowa (3,91). Wyniki CAWI wśród beneficjentów wskazują, że choć sami 

oceniają swoją własną wiedzę na temat zasad horyzontalnych jako dobrą lub 

bardzo dobrą, to ich zdaniem wiedza innych beneficjentów na temat zasad 

horyzontalnych znajduje się na średnim poziomie (nie ma w tym zakresie 

istotnego zróżnicowania między EFS i EFRR - odpowiednio 34,2% i 36% wskazań). 

Znacznie wyższy jest jednak odsetek beneficjentów, którzy nie mają opinii w tym 

zakresie (powyżej 40%). Z analizy wywiadów przeprowadzonych z beneficjentami 

97,5% 99,6% 96,9% 100,0% 96,3% 96,1%

2,5% 0,4% 3,1% 3,8% 3,9%

EFRR (n=480) EFS (n=231) EFRR (n=480) EFS (n=231) EFRR (n=480) EFS (n=231)

Zasada równości szans kobiet i
mężczyzn

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

Zasada zrównoważonego
rozwoju

Zasada jest nam znana Zasada nie jest nam znana
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RPO WM 2014-2020 wynika, że tematyka zasad horyzontalnych nie jest im obca. 

Część beneficjentów EFS (głównie przedstawiciele JST i jednostek organizacyjnych 

JST) oraz EFRR posiadała już wcześniej wiedzę na temat zasad horyzontalnych - 

m.in. ze względu na doświadczenie w realizacji projektów z funduszy unijnych, a 

także doświadczenie zawodowe i profil organizacji bądź instytucji zbieżny z tematyką 

zasad horyzontalnych (np. beneficjenci OP 9, OP 10). Zatem podejmowane działania 

informacyjne w ramach RPO WM 2014-2020 i realizacja projektu nie wpłynęły, w 

przypadku takich osób, na zmianę poziomu wiedzy na temat zasad horyzontalnych. 

Wypowiedzi części beneficjentów EFRR wskazują jednak, że nierzadko realizacja 

projektu w ramach RPO WM 2014-2020 była pierwszą okazją, kiedy mieli oni 

faktycznie szansę bardziej poznać tematykę zasad horyzontalnych. Etap wypełniania 

WoD pozwolił im na usystematyzowanie kwestii związanych z dostępnością, które 

były do tej pory znane, ale dopiero realizacja projektu skłoniła ich do pogłębienia tej 

wiedzy. Dla niektórych beneficjentów (EFS i EFRR) zasady horyzontalne stanowią 

swego rodzaju normę i - bez względu na wymóg ich oceny w ramach konkursu -

byłyby przez nich stosowane, a samo zapewnienie zgodności projektu z zasadami 

horyzontalnymi jest dla nich naturalne. Generalnie beneficjenci EFS i EFRR wyrażają 

zrozumienie dla istoty zasad i konieczności ich zapewnienia w projekcie.  

W ramach badania zbadano także wpływ realizacji projektów współfinansowanych ze 

środków UE na zmianę poziomu wiedzy beneficjentów na temat zasad 

horyzontalnych. Wyniki CAWI wskazują, że w przypadku zdecydowanej większości 

beneficjentów poziom wiedzy na temat zasad horyzontalnych wzrósł (73%), 12% 

badanych nie było w stanie ocenić tego wpływu. Przedstawiciele IZ/IP RPO WM 

2014-2020, a także członkowie KOP i KM stwierdzali niejednokrotnie, że świadomość 

beneficjentów na temat zasad zwiększyła się od początku perspektywy finansowej, 

zarówno w przypadku EFS jak i EFRR.  

Wykres 11 Wpływ projektów na zmianę wiedzy na temat zasad horyzontalnych wśród 
beneficjentów EFRR i EFS 

 

68,5%
82,3%

19,0%
6,9%

12,5% 10,8%

EFRR (n=480) EFS (n=231)

Tak, poziom wiedzy wzrósł Nie, poziom wiedzy nie zmienił się Nie wiem, trudno powiedzieć
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Źródło: CAWI z beneficjentami, n=711. Odpowiedź na pytanie: „Czy dzięki realizacji 

projektu/projektów wzrósł po Państwa stronie poziom wiedzy na temat zasad horyzontalnych 

w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej?” 

Na podstawie wyników CAWI można jednak stwierdzić, że wśród beneficjentów EFS 

wzrost wiedzy na temat zasad horyzontalnych był większy (82,3%), niż wśród 

beneficjentów EFRR (68,5%). Potwierdzają to również wywiady TDI z beneficjentami. 

Niektóre ich wypowiedzi (zarówno beneficjentów EFS, jak i EFRR) wskazują, że wraz 

ze wzrostem wiedzy, wzrósł też poziom ich wrażliwości na kwestie związane z 

równością szans oraz niedyskryminacją, w tym dostępnością dla OzN. W mniejszym 

stopniu wzrosła świadomość beneficjentów obu Funduszy na temat zasad 

zrównoważonego rozwoju - co wynika z braku dobrych praktyk w zakresie 

uwzględniania różnych aspektów tej zasady w różnych obszarach wsparcia. 

Zidentyfikowano istotną statystycznie zależność między zmianą poziomu wiedzy na 

temat zasad horyzontalnych a OP. Poziom wiedzy nie zmienił się przede wszystkim 

wśród beneficjentów OP 1, OP 2 i OP 3 (w przypadku każdej z tych OP wskazało tak 

powyżej 25% badanych). 

Na podstawie wyników badania CAWI z beneficjentami przeprowadzona została 

segmentacja beneficjentów RPO WM 2014-2020 pod względem wiedzy i 

świadomości w zakresie polityk horyzontalnych. Wyróżnione zostały 4 segmenty. 

Trzy z nich zostały wyodrębnione z wykorzystaniem analizy skupień metodą k-

średnich. Liczba segmentów została w tym przypadku wyznaczona na podstawie 

analizy dendrogramu57 oraz wniosków płynących z wywiadów pogłębionych z 

beneficjentami. Klasyfikacji dokonano na podstawie 5 zmiennych58 odpowiadających 

następującym pytaniom z kwestionariusza:  

• A2.1. Prosimy dokonać oceny swojej wiedzy na temat znanych Państwu 

zasad horyzontalnych korzystając z ocen szkolnych [1. Zasada równości 

szans kobiet i mężczyzn] 

• A2.2. Prosimy dokonać oceny swojej wiedzy na temat znanych Państwu 

zasad horyzontalnych korzystając z ocen szkolnych [2. Zasada równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami] 

• A2.3. Prosimy dokonać oceny swojej wiedzy na temat znanych Państwu 

zasad horyzontalnych korzystając z ocen szkolnych [3. Zasada 

zrównoważonego rozwoju] 

• A3. Jaki jest Państwa zdaniem stan wiedzy wśród innych beneficjentów RPO 

WM 2014-2020 na temat zasad horyzontalnych i ich stosowania w projektach? 

• A4. Czy dzięki realizacji projektu/projektów wzrósł po Państwa stronie poziom 

wiedzy na temat zasad horyzontalnych w projektach współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej? 

 
57 Hierarchiczna analiza skupień metodą Warda.  
58 Zmienne zostały poddane standaryzacji. 
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Czwarty segment został wyróżniony w sposób uproszczony – tworzą go beneficjenci, 

którzy zadeklarowali, że nie znają co najmniej jednej z trzech zasad horyzontalnych 

objętych ewaluacją (Zasada równości szans kobiet i mężczyzn, Zasada równości 

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

Zasada zrównoważonego rozwoju). 

Beneficjentów RPO WM 2014-2020 pod względem wiedzy i świadomości w 

zakresie zasad horyzontalnych można podzielić na cztery grupy: 

• Beneficjenci, którzy znają zasady horyzontalne, wysoko oceniają swoją 

wiedzę na ich temat oraz oceniają, że poziom wiedzy na temat zasad 

horyzontalnych wzrósł dzięki realizacji projektu/projektów (uważa tak 8 na 10 

badanych przedstawicieli tej grupy). W tej grupie znajduje się 84% tych 

beneficjentów, którzy oceniają, że stan wiedzy wśród innych beneficjentów na 

temat zasad horyzontalnych i ich stosowania w projektach jest wysoki. Grupa 

ta jest najliczniejsza – stanowi 49% badanych;  

• Beneficjenci, którzy znają zasady horyzontalne, swoją wiedzę oceniają 

na średnim poziomie, 5 na 10 z nich uważa, że stan wiedzy wśród innych 

beneficjentów też jest na średnim poziomie. Jednocześnie oceniają, że 

poziom wiedzy na temat zasad horyzontalnych wzrósł dzięki realizacji projektu 

(uważa tak prawie 94% przedstawicieli tej grupy). Grupa ta stanowi 34% 

badanych; 

• Beneficjenci, którzy znają zasady horyzontalne, ale swoją wiedzę 

oceniają nisko. 2/3 z nich nie potrafi także ocenić wiedzy innych 

beneficjentów. Uważają oni, że poziom wiedzy nie zmienił się dzięki realizacji 

projektu lub nie mają zdania w tej kwestii; żaden z nich nie przyznał, że dzięki 

realizacji projektu/projektów wzrósł poziom wiedzy na temat zasad 

horyzontalnych. Grupa ta stanowi 12% badanych; 

• Beneficjenci, którzy deklarują, że nie znają59 co najmniej jednej zasady 

horyzontalnej – stanowią oni 5% badanych (1/4 z nich nie zna żadnej z trzech 

analizowanych zasad).  

Zidentyfikowano istotną statystycznie zależność rozkładu powyższych segmentów w 

zależności od Funduszu. Wśród beneficjentów EFS, grupa osób oceniających własny 

poziom wiedzy na temat zasad horyzontalnych jako wysoki stanowi niemalże 58%, 

podczas gdy wśród beneficjentów EFRR 45%. Występuje także istotny związek 

między poziomem wiedzy w zakresie zasad horyzontalnych a typem beneficjenta. 

Beneficjenci będący reprezentantami uczelni wyższej w 100% należą do grupy 

posiadającej wysoką wiedzę o tych zasadach. Na drugim miejscu znajdują się 

Zakłady Opieki Zdrowotnej (ZOZ), w ramach których do grupy posiadającej wysoką 

wiedzę o tych zasadach należy 65,9% osób, wśród przedstawicieli NGO osoby z 

wysoką wiedzą o PH stanowią 57,6%. Należy zwrócić uwagę, że także wśród 

 
59 Przez znajomość danej zasady należy rozumieć, że beneficjenci potrafiliby dziś wyjaśnić na czym 

polega dana zasada i jak ją realizować w projekcie. 
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przedstawicieli JST grupa osób, które oceniają swój poziom wiedzy na temat zasad 

horyzontalnych jako wysoki, jest licznie reprezentowana (45%). Z kolei wśród 

przedstawicieli przedsiębiorstw, udział osób, które poziom swojej wiedzy oceniają 

nisko stanowi 15%. Jak wynika z wywiadów pogłębionych, poziom wiedzy jest 

nierzadko skorelowany z doświadczeniem w realizacji projektów oraz wiedzą na 

temat aspektów związanych z zasadami horyzontalnymi wynikającymi z 

wykonywanego zawodu i/lub profilu instytucji lub organizacji. 

Rozumienie zasad horyzontalnych wśród beneficjentów jest zróżnicowane, co 

potwierdza analiza jakościowa wywiadów pogłębionych wśród IZ/IP RPO WM 2014-

2020, a także wśród ekspertów KOP. Przedstawiciele KOP wskazują na przykłady 

WoD, w których odniesienie do zasad horyzontalnych jest skrupulatne i 

merytorycznie pogłębione, widoczne jest w nich szczegółowe odniesienie do 

dokumentacji konkursowej i zasad oceny. W przypadku beneficjentów EFS 

uwzględnienie zasady równości szans kobiet i mężczyzn bazuje niejednokrotnie na 

wiedzy i doświadczeniu z poprzedniej perspektywy finansowej, wobec czego zasada 

ta jest uwzględniania zwykle we właściwy sposób. Z drugiej strony podejście do 

zapewnienia zgodności projektu z zasadami horyzontalnymi ogranicza się wyłącznie 

do minimum, co - w opinii ekspertów KOP i samych beneficjentów - nie musi wynikać 

z niechęci do tej tematyki, ale braku wystarczającej wiedzy i dobrych praktyk. 

Czasem także z braku doświadczenia w zakresie realizacji projektu z funduszy 

unijnych, a tym samym nieznajomości dokumentacji konkursowej. Zdaniem 

przedstawicieli instytucjonalnych problem stanowi wąskie pojmowanie przez 

wnioskodawców określonych zasad horyzontalnych. Analiza jakościowa 

wywiadów pogłębionych z beneficjentami potwierdza, że w przypadku zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN beneficjenci (EFS i 

EFRR) niejednokrotnie rozumienie zasady zawężają wyłącznie do 

niepełnosprawności ruchowej - pomijając konieczność zapewnienia dostępności do 

produktów projektu także dla osób doświadczających innych rodzajów 

niepełnosprawności, tj. słuchowej, wzrokowej, poznawczej, intelektualnej itd.  

Niewłaściwe lub niepełne rozumienie zasad horyzontalnych może wynikać z braku 

pogłębionej analizy problemu i bazowania na przekonaniach nt. oceny sytuacji 

uczestników wsparcia. W przypadku zasady równości szans kobiet i mężczyzn na 

etapie wnioskowania zdarzały się sytuacje, kiedy wnioskodawcy promowali udział 

kobiet bez uzasadnienia, z czego to wynika, bez faktycznej analizy problemowej pod 

kątem takiej przesłanki jak płeć.60 Z wywiadów pogłębionych z uczestnikami 

instytucjonalnymi (IZ/IP, KOP) wynika, że część beneficjentów w dalszym ciągu 

błędnie przyjmuje, że zasada równości szans kobiet i mężczyzn wyraża się w 

proporcji 50/50, która jednak nie ma umocowania w pogłębionej analizie rzeczywistej 

 
60 TDI z przedstawicielem IZ RPO WM 2014-2020. 
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sytuacji obu płci. Również wyniki badania ilościowego z beneficjentami wskazują na 

to, że polityka równości płci utożsamiana jest nierzadko z zapewnieniem parytetu. 

Problem z wąskim rozumieniem dotyczy również zasady zrównoważonego rozwoju. 

Beneficjenci nierzadko zawężają jej rozumienie tylko do wymiaru środowiskowego - 

pomijając pozostałe wymiary wchodzące w jej skład, a więc wymiar społeczny, 

przestrzenny czy gospodarczy. Analiza jakościowa wywiadów z beneficjentami 

wskazuje, że zwykle beneficjenci rozumieją zasadę zrównoważonego rozwoju jako 

wyrażającą się w postawach ekologicznych i takich działaniach jak: ograniczanie 

ilości drukowanych materiałów, energooszczędne oświetlenie lub segregacja 

odpadów. Uwzględnienie zasady zrównoważonego rozwoju w projektach nierzadko 

spotykało się z niezrozumieniem i częściej postrzegane było jako nieadekwatne - 

zwłaszcza wśród beneficjentów projektów finansowanych z EFS. W przypadku 

projektów społecznych, w których grupą docelową są osoby z grup 

defaworyzowanych, zasada równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasada równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN są postrzegane jako oczywiste i 

naturalne. Wśród beneficjentów EFS istnieje przekonanie, że z powodu braku 

wskazania przykładowych aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem, 

choćby w dokumentacji konkursowej i projektowej, umyka im szersze rozumienie tej 

zasady, a wówczas łatwiej jest im potraktować tę zasadę powierzchownie.  

Analiza segmentacyjna beneficjentów pod względem wiedzy i świadomości w 

zakresie polityk horyzontalnych wskazuje, że im mniejsza wiedza na temat zasad 

horyzontalnych wśród beneficjentów, tym częściej napotykali oni na trudności 

z uwzględnieniem tych zasad na etapie pisania WoD. Wśród grupy beneficjentów 

posiadających wysoką wiedzę na temat zasad horyzontalnych, 73,5% z nich nie 

miało trudności z uwzględnieniem zasad na etapie aplikowania o dofinansowanie. 

Należy jednak podkreślić, iż jeśli nawet beneficjenci - oceniający poziom swojej 

wiedzy na temat zasad horyzontalnych jako niski - napotykali na trudności z 

uwzględnieniem zasad w trakcie pisania WoD, to były one najczęściej niewielkie. 

Generalnie rzecz biorąc, duże trudności z uwzględnieniem zasad horyzontalnych 

występowały bardzo rzadko (mniej niż 1%). Momentem, w którym beneficjenci mają 

okazję do zweryfikowania swoich uzasadnień dotyczących wpływu projektu na 

określone zasady horyzontalne jest etap oceny i uzupełnień WoD. Wśród powodu 

wprowadzania korekt jest np. zbyt pochopna ocena tego wpływu, co bywa też 

powiązane z jego niejednoznacznością - a tym samym z trudnością w jego 

uchwyceniu.61  

Problem z rozumieniem zasad horyzontalnych dotyczy niejednokrotnie tych 

beneficjentów, którzy zlecają przygotowanie wniosków firmom zewnętrznym, nie 

pozyskując samodzielnie informacji na przedmiotowy temat. Zdaniem ekspertów 

 
61 TDI z beneficjentem (EFRR). 
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KOP, jeśli to firma zewnętrzna przygotowuje wniosek za beneficjenta, to trudno jest 

tak naprawdę ocenić czy ten ostatni jest świadomy wymogów odnoszących się do 

zasad horyzontalnych oraz, czy zapoznał się w jakimś stopniu z wytycznymi w tym 

zakresie (co z kolei przyczyniłoby się do wzrostu poziomu jego wiedzy). Zdaniem 

przedstawicieli IP i KOP tego rodzaju sytuacja może przekładać się na brak 

świadomości wśród samych beneficjentów odnośnie tego, jakie konsekwencje wiążą 

się z deklaracją zgodności projektu z zasadami horyzontalnymi na etapie jego 

realizacji.  

Jak wynika bowiem z wywiadów z przedstawicielami IZ, na etapie kontroli projektów 

zidentyfikowano powielające się przykłady potwierdzające niedostatki wiedzy oraz 

wąskie rozumienie PH, w szczególności zasady równości szans i niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla OzN. Projekty na ogół zapewniają dostępność dla osób z 

niepełnosprawnością ruchową, często zaś identyfikuje się brak udogodnień dla osób 

niedowidzących lub niedosłyszących. W przypadku zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN identyfikowane są przypadki projektów, 

w których nie stosuje się udogodnień dostępnościowych „na ewentualność” 

wystąpienia uczestników ze specjalnymi potrzebami, a uwzględnia się je dopiero „z 

uwagi na zetknięcie się z barierami ” przez konkretnego uczestnika.62 W przypadku 

zasady zrównoważonego rozwoju wśród błędów na etapie realizacji projektu można 

wskazać na nieprawidłowości związane z wąskim stosowaniem zasady, polegające 

np. na nieuwzględnianiu aspektów społecznych, tzw. klauzul społecznych w 

postępowaniach na zapewnienie usług cateringowych - mimo zobowiązań 

wynikających z UoD.  

Identyfikacja uchybień w projektach – na podstawie wywiadów oraz dokumentacji 

sprawozdawczej udostępnionej przez Zamawiającego - prowadzi do wniosku, że 

rozumienie zasad horyzontalnych jest czasem wynikiem jednowymiarowego 

spojrzenia na zasady horyzontalne. Barierę dla właściwego ich rozumienia może 

stanowić także podejście beneficjentów do realizacji zasad horyzontalnych, 

ograniczające się nierzadko do perspektywy krótkodystansowej – dla beneficjentów 

ważne jest w szczególności spełnienie wymogów jako takich w celu uzyskania 

dofinansowania, natomiast przedmiotem refleksji na etapie wnioskowania o 

dofinansowanie nie zawsze jest to, jak zasady horyzontalne rzeczywiście będą 

implementowane na etapie realizacji projektu. Niezbędne jest zatem kontynuowanie 

działań informacyjno-promocyjnych. Rekomenduje się uwzględnienie w 

działaniach informacyjno- szkoleniowych – kierowanych do beneficjentów i 

dotyczących poprawy świadomości i rozumienia zasad horyzontalnych - 

przykładów realizacji różnych aspektów poszczególnych zasad. Istotne jest 

także uświadamianie ich co do zasadności uwzględnienia szczególnych 

rozwiązań (np. w zakresie dostępności) nawet w tych projektach, które w 

 
62 TDI z przedstawicielem IP RPO 2014-2020. 
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danym momencie nie są nastawione na konkretną grupę docelowa, 

wymagającą szczególnych udogodnień. W tym celu niezbędne jest jednak 

ukazywanie szerszego spojrzenia na obszary, których zasady horyzontalne dotyczą 

oraz dalsza edukacja beneficjentów w tym zakresie. Należy zwrócić uwagę, że 

problem z wąskim pojmowaniem zasad horyzontalnych występuje także wśród firm 

konsultingowych, które odpowiadając za przygotowanie wielu różnych WoD, 

powielają po prostu zapisy uzasadniające zgodność projektów z zasadami 

horyzontalnymi.63 Dlatego też tak często uczestnicy wywiadów wskazywali na 

potrzebę docierania z informacjami nt. PH także do przedstawicieli takich firm. Celem 

powinno być uświadomienie im znaczenia polityk horyzontalnych oraz przekazanie 

wiedzy o najczęściej popełnianych błędach na etapie WoD, co przełożyć się powinno 

na lepszą jakość wniosków. 

W poniższej tabeli zamieszczono podsumowanie najczęściej występujących 

błędów w interpretacji i realizacji zasad horyzontalnych.  

Tabela 6 Najczęściej występujące błędy w interpretacji i realizacji zasad horyzontalnych 
wśród beneficjentów RPO WM 2014-2020 

Zasada horyzontalna Błędy w interpretacji i realizacji zasad 

Zasada równości szans kobiet i 

mężczyzn 

• utożsamianie zasady z zapewnieniem 

standardu minimum rozumianego w 

proporcji 50/50, 

• brak pogłębionej analizy problemowej 

sytuacji kobiet i mężczyzn 

Zasada równości szans i 

niedyskryminacji w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami 

• dostępność dla OzN rozumiana wyłącznie 

jako dostosowania architektoniczne (np. 

zapewnienie podjazdu lub windy dla osób 

poruszających się na wózkach 

inwalidzkich) 

Zasada zrównoważonego rozwoju • rozumienie zasady ograniczone do 

wymiaru środowiskowego z pominięciem 

wymiaru społecznego, gospodarczego i 

przestrzennego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie TDI z IZ,IP, KM, KOP oraz beneficjentami. 

Rozumieniu zasad horyzontalnych i sposobów ich realizacji sprzyja dotychczasowe 

doświadczenie beneficjentów i wiedza z zakresu standardów dostępności, która 

związana jest ze specyfiką projektów. Widoczne jest to w przypadku projektów 

realizowanych w ramach OP 9 i OP 11. Analiza wywiadów wśród członków KOP oraz 

samych beneficjentów potwierdza, że beneficjenci (EFRR, w mniejszym stopniu EFS) 

 
63 TDI z ekspertem KOP. 
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wykazują proaktywną postawę w zdobywaniu wiedzy na temat zasad 

horyzontalnych, poszukują ekspertów w tym zakresie lub współpracują ze 

środowiskami, które na co dzień mają do czynienia np. z OzN lub zajmują się 

problematyką zrównoważonego rozwoju. Beneficjenci korzystają z ich konsultacji i 

ekspertyz, które są dla nich okazją do spojrzenia na aspekty dostępności czy 

zrównoważonego rozwoju z innej perspektywy. Wypowiedzi beneficjentów wskazują 

również na pozytywne efekty działań podejmowanych na poziomie 

instytucjonalnym w celu zmiany postrzegania zasad polityk horyzontalnych i 

niwelowania trudności w zapewnianiu zgodności projektów z tymi zasadami na etapie 

pisania WoD. Analiza segmentacyjna beneficjentów wskazuje, że niezależnie od 

poziomu posiadanej wiedzy, beneficjenci najczęściej wiedzę na temat zasad czerpią 

z dokumentacji konkursowej (m.in. regulaminu, instrukcji wypełniania wniosku, 

kryteriów wyboru projektu) oraz wytycznych ministerialnych. Jednak im większą 

wiedzę na temat zasad horyzontalnych posiadają beneficjenci, tym szerszy jest 

wachlarz źródeł na ten temat – częściej korzystają oni ze szkoleń, Punktu 

Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz bezpośrednich kontaktów (konsultacje 

osobiste, e-mail lub telefonicznie) z przedstawicielami IZ lub IP. Beneficjenci w 

wywiadach wskazywali także na dokumenty programowe jako te, które stanowią 

podstawę wiedzy o zasadach. Materiały, z którymi w pierwszej kolejności 

beneficjenci mają styczność przy rozpoczęciu pisania WoD, są w istotnym stopniu 

zobowiązujące do zwrócenia większej uwagi na kwestie związane z zasadami 

horyzontalnymi. Beneficjenci przyznali także, że bezpośrednie kontakty z 

przedstawicielami IZ lub IP np. na spotkaniach przed złożeniem WoD były pomocne 

w uwzględnieniu tych zasad w WoD.  

Szczególnie cenne dla beneficjentów są jednak szkolenia, na których wskazywane 

są przykłady konkretnych rozwiązań, z których uczestnicy nie zdawali sobie sprawy, 

a które mogą być w prosty sposób wykorzystane w pracy z OzN. Niejednokrotnie 

wskazywano na przykłady wpływu udziału w szkoleniu na zmianę podejścia do 

zastosowania rozwiązań wpisujących się w zasady horyzontalne w danym projekcie 

oraz na lepsze zrozumienie tego, co konkretnie można rozumieć przez daną zasadę. 

Analiza segmentacyjna beneficjentów wskazuje, że skala trudności związanych z 

pozyskaniem niezbędnych informacji na temat realizacji zasad horyzontalnych w 

projekcie jest znikoma – jeśli już pojawiają się trudności, to są one niewielkie. Na 

uwagę zasługuje fakt, iż wśród beneficjentów posiadających niską wiedzę na temat 

zasad horyzontalnych, 47,1% z nich nie miało żadnych trudności ze znalezieniem 

odpowiednich materiałów; zaś w grupie beneficjentów, którzy w ogóle takiej wiedzy 

nie posiadali, 37,1% z nich poradziło sobie z wyszukaniem informacji na temat 

zasad. W przypadku beneficjentów z wyższą wiedzą na temat zasad horyzontalnych, 

odsetek wskazujących na brak trudności z pozyskaniem informacji na temat realizacji 

polityk był odpowiednio wyższy. 
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Beneficjenci uczestniczący w wywiadach pogłębionych ocenili, że mieli wystarczający 

dostęp do informacji dotyczących wymogu realizowania zasad polityk 

horyzontalnych. Na ogół uznawano również, że informacje zawarte w regulaminach 

konkursów oraz dokumentach ogólnych były wystarczające dla sprawnej realizacji 

tychże zasad. Wyniki analizy segmentacyjnej wskazują, że im wyższa wiedza na 

temat zasad horyzontalnych, tym krótszy czas potrzebny na przygotowanie WoD. W 

przypadku beneficjentów, którzy nie posiadają wiedzy na temat zasad 

horyzontalnych, czas na przygotowanie wniosku wydłużył się w małym lub średnim 

stopniu – odpowiednio 45,7% i 11,4%. W przypadku beneficjentów oceniających 

poziom swojej wiedzy na temat zasad horyzontalnych jako wysoki, czas ten uległ 

wydłużeniu w małym lub średnim stopniu – odpowiednio 25,6% i 6,3%. Prowadzi to 

do wniosku, że niezwykle ważna dla sprawnego uwzględnienia PH jest dostępność 

informacji oraz ich przejrzystość i zrozumiałość. Choć większość badanych 

beneficjentów w CAWI oceniła, że zapisy zawarte we wskazywanych dokumentach 

były przejrzyste i zrozumiałe, to w wywiadach pogłębionych zwracano uwagę na 

obszerność materiałów, co może wpływać na wydłużenie czasu na wypełnienie WoD. 

Przedstawiciele IP zwracają zaś uwagę na specjalistyczność zagadnień związanych 

z zasadami horyzontalnymi, które mogą stanowić barierę dla ich dogłębnego i 

właściwego zrozumienia i uwzględnienia w WoD, jak również zastosowania na etapie 

realizacji. W tym aspekcie kluczową rolę mogą pełnić koordynatorzy ds. polityk 

horyzontalnych64, do którego beneficjenci mogliby się zgłaszać z różnego rodzaju 

zapytaniami, które pojawiają się na etapie wnioskowania lub realizacji projektu. 

Niezbędne jest upowszechnienie w przekazach informacyjno-promocyjnych, 

kierowanych szczególnie do beneficjentów, informacji nt. działania i roli osób 

pełniących funkcję koordynatorów ds. poszczególnych polityk horyzontalnych 

w strukturach IZ, które to w razie potrzeb mogłyby udzielać konsultacji 

zarówno przedstawicielom instytucjonalnym jak również samym 

beneficjentom. Tego rodzaju bezpośredni kontakt – zdaniem przedstawicieli IP - 

pozwoliłby na wyeliminowanie błędów wynikających z nieznajomości 

specjalistycznych zagadnień związanych z daną polityką horyzontalną oraz na 

zastosowanie rozwiązań adekwatnych do specyfiki projektu. Pozwoliłoby to także na 

uniknięcie błędów w zapewnieniu zgodności projektu z zasadami horyzontalnymi 

oraz zastosowaniu konkretnych rozwiązań już w praktyce. 

Uczestnicy projektów 

Z badania CAWI z uczestnikami projektów finansowanych z EFS wynika, że zarówno 

zasada równości szans kobiet i mężczyzn jaki i zasada równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN jest znana odpowiednio 90,8 % i 89,6% 

uczestnikom. Badani ci oceniają poziom swojej wiedzy na temat wspomnianych 

 
64 W ramach IZ RPO WM funkcjonują obecnie dwie koordynatorki: koordynatorka ds. równości płci 

oraz koordynatorka ds. dostępności. 
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zasad jako dobry – odpowiednio 4,41 i 4,36. Nieco ponad 1/3 z nich oceniła stan 

wiedzy na temat zasad horyzontalnych i ich stosowania wśród innych uczestników 

projektów w ramach RPO WM 2014-2020 jako średni. Podobny odsetek badanych 

nie był w stanie tego ocenić. Zdaniem 50,8% uczestników udział w projekcie wpłynął 

na zwiększenie poziomu wiedzy na temat PH. Na zmianę wiedzy w tym zakresie 

wskazywali w szczególności uczestnicy projektów Działania 8.6 (73,7%). 

Na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzona została segmentacja 

uczestników projektów EFS (OP 8-10 RPO WM 2014-2020) pod względem 

wiedzy i świadomości w zakresie polityk horyzontalnych. Wyróżnione zostały 3 

segmenty uczestników. Dwa z nich zostały wyodrębnione z wykorzystaniem analizy 

skupień metodą k-średnich. Liczba segmentów została w tym przypadku wyznaczona 

na podstawie analizy dendrogramu65 oraz wniosków płynących z wywiadów 

pogłębionych (głównie z beneficjentami). Klasyfikacji dokonano na podstawie 4 

zmiennych66 odpowiadających następującym pytaniom z kwestionariusza:  

• A2.1. Prosimy dokonać oceny swojej wiedzy na temat znanych Panu/Pani 

zasad horyzontalnych korzystając z ocen szkolnych [1. Zasada równości 

szans kobiet i mężczyzn] 

• A2.2. Prosimy dokonać oceny swojej wiedzy na temat znanych Panu/Pani 

zasad horyzontalnych korzystając z ocen szkolnych [2. Zasada równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami] 

• A3. Jaki jest Pana/Pani zdaniem stan wiedzy na temat zasad horyzontalnych i 

ich stosowania wśród innych uczestników projektów w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020? 

• A4. Czy dzięki udziałowi w projekcie [tytuł projektu] wzrósł Pana/Pani poziom 

wiedzy na temat zasad horyzontalnych realizowanych w projektach 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 

Trzeci segment został wyróżniony w sposób uproszczony – tworzą go uczestnicy 

projektów, którzy zadeklarowali, że nie znają co najmniej jednej z dwóch zasad 

horyzontalnych objętych ewaluacją (Zasada równości szans kobiet i mężczyzn, 

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN). 

Uczestników projektów EFS (z)realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020, 

pod względem wiedzy i świadomości w zakresie zasad horyzontalnych, można 

podzielić na trzy grupy: 

• Uczestnicy projektów, którzy znają zasady horyzontalne, wysoko oceniają 

swoją wiedzę na ich temat oraz oceniają, że poziom wiedzy na temat zasad 

horyzontalnych wzrósł dzięki udziałowi w projekcie (uważa tak 64% 

przedstawicieli tej grupy). W tej grupie znajduje się 83% spośród tych 

 
65 Hierarchiczna analiza skupień metodą Warda.  
66 Zmienne zostały poddane standaryzacji. 
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uczestników, którzy oceniają, że stan wiedzy wśród innych uczestników na 

temat zasad horyzontalnych i ich stosowania jest wysoki. Grupa ta jest 

najliczniejsza – stanowi 49% badanych, 

• Uczestnicy projektów, którzy znają zasady horyzontalne, ale swoją wiedzę 

oceniają na średnim i niskim poziomie. 46% z nich uważa, że stan wiedzy 

wśród innych uczestników jest na średnim poziomie, a 17%, że na niskim. 

Tylko część z nich ocenia, że poziom wiedzy na temat zasad horyzontalnych 

wzrósł dzięki udziałowi w projekcie (36%), odmiennego zdania jest 35%, a 

28% nie ma zdania w tej kwestii. Pod tym względem grupa dzieli się więc na 3 

niemal równoliczne podgrupy. Grupa ta stanowi 40% badanych uczestników,  

• Uczestnicy, którzy deklarują, że nie znają67 co najmniej jednej zasady 

horyzontalnej – stanowią 11% badanych (73% z nich nie zna żadnej z dwóch 

analizowanych zasad). 4 na 10 z nich uważa, że stan wiedzy wśród innych 

uczestników na temat zasad horyzontalnych i ich stosowania jest niski. 

Uczestnicy z wyższym poziomem wiedzy na temat zasad horyzontalnych częściej 

uczestniczą w projektach w ramach OP 10 i stanowią 55,6%. W przypadku 

uczestników projektów z OP 9 i OP 8 wiedza na temat tych zasad jest mniej 

powszechna – do grupy badanych oceniających poziom swojej wiedzy jako wysoki 

należy odpowiednio 42,8% i 46,2% osób. Analiza profilu społeczno-demograficznego 

dla poszczególnych segmentów wskazuje na brak zróżnicowania uczestników pod 

względem płci, wieku, wykształcenia. Należy jednak wskazać na dość wysoki 

odsetek osób z wyższym wykształceniem nieposiadających wiedzy na temat zasad 

horyzontalnych (8,6%). Zidentyfikowano niższą wiedzę na temat zasadach 

horyzontalnych wśród OzN – 42% to osoby, które posiadają wysoką wiedzą na temat 

zasad (w tej grupie osoby pełnosprawne stanowią 49,5%). Na uwagę zasługuje 

również liczna wśród OzN grupa tych, którzy nie posiadają żadnej wiedzy na temat 

zasad horyzontalnych (15%). 

Uczestnicy instytucjonalni 

Poziom wiedzy przedstawicieli IZ i IP RPO WM 2014-2020 odpowiedzialnych za 

zarządzanie i wdrażanie Programu na temat polityk horyzontalnych można ocenić 

najczęściej jako bardzo dobry lub dobry. Przedstawiciele instytucji zauważają i 

rozumieją potrzebą stosowania tych zasad w ramach zarządzania i wdrażania RPO, 

wykazują również wysokie przekonanie co do istotności ich stosowania. Analiza 

wywiadów z przedstawicielami tych instytucji wskazuje, że są oni najczęściej dobrze 

zorientowani w zasadach horyzontalnych. Niewątpliwie wpływ na to ma zarówno 

dotychczasowe doświadczenie zawodowe, jak również udział w szkoleniach z 

zakresu tej tematyki. Przedstawiciele IZ i IP pozytywnie oceniają zmiany swojej 

wiedzy z zakresu zasad horyzontalnych, która się pogłębiła; dostrzegają również 

potrzebę regularnej aktualizacji wiedzy w zakresie polityk horyzontalnych, m.in. z 

 
67 Przez znajomość danej zasady należy rozumieć, że uczestnicy projektów potrafiliby dziś wyjaśnić 

na czym polega dana zasada i jak ją realizować.  
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uwagi na dynamikę problemów społecznych, także na tle dyskryminacyjnym ze 

względu na różnego rodzaju przesłanki. Zdaniem przedstawicieli IZ/IP niezbędna jest 

dalsza aktualizacja wiedzy w zakresie zasad horyzontalnych (np. na podstawie 

analizy najczęściej popełnianych błędów lub niespójności), a wprowadzenie 

regularnego cyklu szkoleń byłoby z korzyścią zarówno dla wnioskodawców jak i 

ekspertów oceniających WoD. Regularne szkolenia miałyby na celu nie tylko 

aktualizację wiedzy, ale też jej odświeżenie i usystematyzowanie oraz zapobieganie 

niespójnościom w tym zakresie w przyszłości. Wartością dodatkową zaś byłoby 

ciągłe uświadamianie o istocie uwzględniania tych zasad w projektach. 

Poziom wiedzy ekspertów oceniających wnioski był przez nich samych opisywany 

jako dobry, bardzo dobry lub w niektórych przypadkach wystarczający, co wynika 

m.in. z wieloletniej praktyki i posiadanego przez nich doświadczenia zawodowego i 

pracy z dokumentacją projektową. Eksperci KOP wskazywali ponadto, że poziom ich 

wiedzy i rozumienia zasad horyzontalnych wzrósł na przestrzeni ostatnich lat. Są oni 

również świadomi pewnych ograniczeń swojej wiedzy na temat specjalistycznych 

aspektów zasad horyzontalnych. Istotnym dla nich źródłem wiedzy o politykach są 

szkolenia, cenna jest również bieżąca wymiana wiedzy z innymi ekspertami. W 

przypadku znaczących rozbieżności między oceniającymi WoD, eksperci komunikują 

się ze sobą za pośrednictwem IOK - co pozwala na wypracowanie wspólnego 

stanowiska, jak również na uspójnienie podejścia do oceny. Eksperci zwracają także 

uwagę na potrzebę dalszej edukacji beneficjentów w celu podwyższania ich 

świadomości i wiedzy na temat polityk. 

Poziom wiedzy członków KM jest na zróżnicowanym poziomie. Analiza jakościowa 

wywiadów z przedstawicielami tej grupy wskazuje, że dostrzegają oni szeroki 

przekrój wiedzy i doświadczeń, jaki reprezentują członkowie KM, co jest 

niewątpliwym atutem - sprzyjającym wymianie doświadczeń i zderzaniu różnych 

perspektyw. Zidentyfikowano stosunkowo wyższą świadomość i rozumienie zasad 

horyzontalnych wśród członków KM reprezentujących stronę rządową i 

samorządową oraz stronę partnerów społecznych (przedstawiciele NGO). W 

wywiadach podkreślano, że doświadczenie w realizacji projektów z funduszy unijnych 

jest istotne w przypadku pełnienia funkcji członka KM, przekłada się na określoną 

wiedzę na temat wytycznych związanych z zasadami horyzontalnymi. Pozostali 

członkowie KM oceniają swoją wiedzę w zakresie zasad jako wystarczającą. Wiedza 

ta stanowi zatem naturalną wypadkową kompetencji członków KM oraz 

doświadczenia w określonej dziedzinie. Członkowie KM ogólnie rzecz biorąc 

rozumieją potrzebę stosowania tych zasad w ramach interwencji RPO WM 2014-

2020, jak również istotność ich stosowania. W praktyce jednak problematyka ta nie 

stanowi znaczącej części dyskusji w ramach posiedzeń KM. Dyskusje dotyczące 

zasad horyzontalnych obejmowały najczęściej przypadki doprecyzowania zapisów 

pod kątem zapewnienia zgodności projektów z zasadami horyzontalnymi oraz ich 
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zatwierdzania.68 Choć jednym z zadań KM, określonym w regulaminie jest 

promowanie zasad horyzontalnych, to zidentyfikowano, iż jest ono realizowane w 

bardzo niewielkim stopniu. Warto jednak odnotować, że w trakcie posiedzeń 

podejmowano wątki związane z konsekwencjami deklarowania wpływu neutralnego 

lub pozytywnego w projekcie. Przykładem może być dokonana zmiana wpływu na 

zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN w projekcie 

zintegrowanym dotyczącym tworzenia regionalnego centrum popularyzowania nauki i 

innowacji z neutralnego na pozytywny. Dzięki tej zmianie zapewniono promocję 

zasady równości szans i niedyskryminacji w ramach flagowej inwestycji 

województwa.69 W celu wzmocnienia roli KM w zakresie promowania zasad 

horyzontalnych w kolejnej perspektywie finansowej, warto rozważyć powołanie grupy 

roboczej dedykowanej politykom horyzontalnym z udziałem partnerów ze środowisk 

zajmujących się w praktyce różnymi aspektami PH70.  

Podsumowując, wiedza przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie 

polityk horyzontalnych oraz ekspertów oceniających zgodność projektów z zasadami 

polityk horyzontalnych jest najczęściej na dobrym lub bardzo dobrym poziomie, w 

przypadku członków KM jest ona dość zróżnicowana - najwyższa wśród 

przedstawicieli strony rządowej i IZ/IP oraz partnerów (NGO). Zasady horyzontalne 

są również znane beneficjentom oraz uczestnikom projektów w stopniu dobrym lub 

bardzo dobrym. Obserwowany jest także stopniowy wzrost wiedzy i świadomości na 

temat zasad horyzontalnych zarówno wśród beneficjentów jak i odbiorców działań, a 

także uczestników instytucjonalnych zaangażowanych w programowanie i wdrażanie 

wsparcia oraz ocenę projektów.  

Pozytywnie oceniono działania informacyjno-promocyjne na poziomie 

instytucjonalnym (np. w ramach poszczególnych naborów) dotyczące zasad 

horyzontalnych, które wpłynęły na zmianę poziomu wiedzy i świadomości wśród 

beneficjentów oraz pomogły w zrozumieniu polityk. Działania te pomogły także w 

uniknięciu części błędów na etapie pisania WoD i w uzasadnianiu wpływu projektów 

na realizację zasad horyzontalnych. W przyszłości ważne będzie informowanie o 

wszystkich aspektach poszczególnych PH, nie ograniczanie się tylko do tych 

najbardziej oczywistych (np. środowiskowych czy niepełnosprawności ruchowej). W 

celu eliminowania błędów w rozumieniu zasad, istotne będzie upowszechnienie w 

przekazach informacyjno-promocyjnych - kierowanych szczególnie do beneficjentów 

- wiedzy na temat dostępności koordynatorów ds. wybranych polityk horyzontalnych 

w strukturach IZ RPO. Niezbędne jest także regularne aktualizowanie wiedzy (np. w 

ramach szkoleń) wśród członków KOP, którzy to odpowiadają za rozstrzyganie 

 
68 Na podstawie analizy protokołów z posiedzeń KM za okres 2014-2019.  
69 Na podstawie analizy protokołu z XV posiedzenia (2017 r.). 
70 Więcej informacji na temat zasadności zawiązania takiej grupy przedstawiono w rozdziale 4.5. 
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zgodności projektów z zasadami horyzontalnymi. Rekomendowane jest także 

wzmocnienie roli KM w zakresie promowania zasad horyzontalnych. 

6 REALIZACJA ZASAD HORYZONTALNYCH W 

PROJEKTACH 

6.1 Zasada równości szans i niedyskryminacji 

6.1.1 Skala stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji w 

projektach 

Dotychczasowa część raportu poświęcona była analizie tego w jaki sposób w 

systemie realizacji RPO WM 2014-2020 zostały uwzględnione kwestie zasad 

horyzontalnych, w tym zasady równości szans i niedyskryminacji. Omówione zostały 

też sprawy dotyczące świadomości na temat zasad horyzontalnych wśród różnych 

interesariuszy. Kolejny kluczowy wymiar oceny dotyczy natomiast rzeczywistych 

działań podejmowanych na poziomie projektowym, które to działania odnoszą się 

właśnie do zapewnienia realizacji poszczególnych polityk horyzontalnych, w tym 

zasady równości szans i niedyskryminacji.  

Punktem wyjścia do realizacji działań projektowych w zakresie wdrażania zasady 

równości szans i niedyskryminacji jest uwzględnienie tej zasady na etapie 

przygotowania wniosku o dofinansowanie. Jak wynika z przedstawionych we 

wcześniejszej części raportu informacji stosowany system oceny (w tym kryteria 

oceny) nie pozwalał, aby wśród projektów, dla których zawarte zastały umowy o 

dofinansowanie znajdowały się projekty, które negatywnie wpływały na realizację 

zasady równości szans i niedyskryminacji. Należy więc uznać, że wszystkie 

projekty, dla których zawarto umowy o dofinansowanie (zgodnie ze stanem na 

dzień 31.12.2020 r. w ramach RPO WM 2014-2020 zawarte było 3896 umów) 

zapewniały na etapie ich planowania neutralny lub pozytywny wpływ na 

realizację zasady równości szans i niedyskryminacji. Przenalizowanie danych 

dotyczących tego w jaki sposób projekty przyczyniają się do realizacji analizowanej 

zasady horyzontalnej w oparciu o analizę WoD nie jest jednak możliwe dla tak 

ogromnej liczby wniosków, ponieważ dane takie nie są gromadzone w systemie e-

rpo oraz SL w postaci zbiorczych raportów odnoszących się do kwestii zasad 

horyzontalnych.  

Analiza w zakresie skali stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji 

(podobnie jak innych analizowanych zasad) została więc w niniejszym raporcie 

przeprowadzona w oparciu o reprezentatywne badanie z przedstawicielami 

beneficjentów, którzy byli proszeni o ocenę, w jaki sposób realizacja konkretnych 

projektów wpływa na realizację zasady (neutralny lub pozytywny wpływ). Nie było to 

jednak pytanie o ocenę wpływu zadeklarowaną na etapie składania wniosku o 

dofinansowanie, ale o ocenę w obecnej sytuacji. To samo pytanie otrzymywali 
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beneficjenci, którzy zawarli umowę w we wcześniejszych latach, jak i beneficjenci, 

którzy relatywnie niedawno realizowali projekty. Kwestia neutralności projektów 

wymaga wyjaśnienia (więcej na ten temat w rozdziale 4.2). Zgodnie z zapisami 

zawartymi w Programie stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji – 

umożliwia wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę 

lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną 

– sprawiedliwe, pełne uczestnictwo we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych 

zasadach. Takie podejście oznacza, że co do zasady wszystkie projekty powinny 

wpływać pozytywnie na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji. 

Dopuszczono jednak pewne odstępstwo. Jak wynika z Wytycznych w zakresie 

realizacji polityk równych szans w wyjątkowych sytuacjach, dopuszczalne jest 

uznanie neutralności produktu projektu. O neutralności produktu można mówić w 

sytuacji, kiedy wnioskodawca wykaże we wniosku o dofinansowanie projektu, że 

dostępność nie dotyczy danego produktu na przykład z uwagi na brak jego 

bezpośrednich użytkowników. W kryteriach oceny projektów w ramach RPO WM 

2014-2020 podkreślany jest szczególnie jeden wymiar – neutralność produktów 

projektu dla osób z niepełnosprawnościami różnego rodzaju. Podobnie w 

opracowaniu Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i 

instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 zwraca się uwagę, że 

neutralność projektu powinna wynikać z rzetelnej analizy braku wpływu projektu i 

jego produktów na dostępność dla osób z niepełnosprawnościami przy 

jednoczesnym zapewnieniu dostępności produktów pośrednich projektu – np. strony 

internetowej, multimediów (zgodność z WCAG 2.0).  

Warto pamiętać, że Wytyczne w zakresie realizacji polityk równych szans uległy 

zmianie w kwietniu 2018 roku. Jak wskazano w opisie zmian, w odniesieniu do 

zasady równości szans i niedyskryminacji dotyczyły one między innymi: 

• neutralności produktów – odejście o neutralności projektów, doprecyzowanie 

zapisów dotyczących neutralności produktów projektu, zdefiniowanie kiedy 

zasada dostępności nie dotyczy danego produktu, 

• wyboru projektów – wprowadzenie wymogu wykazania we wniosku o 

dofinansowanie pozytywnego wpływu realizacji projektu na zasadę 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Oznacza to, że w projektach RPO WM 2014-2020 wybranych i realizowanych w 

latach 2015-2017 było stosowane nieco inne podejście, które wynikało z ówcześnie 

obowiązujących regulacji.  

Z deklaracji złożonych w badaniu ankietowym wynika, że połowa projektów w 

ramach RPO WM 2014-2020 oddziałuje w sposób neutralny na zasadę równości 

szans i niedyskryminacji. Zróżnicowanie (statystycznie istotne) w zakresie 

udzielanych odpowiedzi widoczne jest jeśli weźmie się pod uwagę Fundusz, z 
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którego jest finansowany projekt. Projekty neutralne to dużo częściej projekty 

EFRR (57,3%) niż EFS (32,0%).  

Wykres 12 Skala projektów RPO WM 2014-2020 o pozytywnym/neutralnym wpływie na 
realizację zasadę równości szans i niedyskryminacji  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami 

RPO WM 2014-2020, n=711. Odpowiedź na pytanie: „Prosimy ocenić w jaki sposób 

realizacja projektu wpływała/wpływa na poszczególne zasady horyzontalne?”. 

Obszary wsparcia, w których najczęściej71 występują projekty neutralne wobec 

analizowanej zasady obejmują interwencje w zakresie wsparcia przedsiębiorczości w 

regionie (OP 3) oraz rozwoju regionalnej polityki energetycznej (OP 4). W przypadku 

OP 3 można stwierdzić, że projekty mają co do zasady największą trafność 

wpisywania się w warunki neutralności, o których była mowa powyżej (braku wpływu 

projektu i jego produktów na dostępność). W przypadku OP 4 charakter 

podejmowanych interwencji również warunkuje neutralność projektów, choć z jednym 

wyjątkiem – Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski. W przypadku projektów z 

tego Działania charakter interwencji wpływa na konieczność pozytywnego wpływu 

projektów na dostępność. Założenie to znajduje swoje potwierdzenie w wynikach 

badania, gdzie 5 na 6 beneficjentów z tego Działania wskazało na pozytywny wpływ 

projektów na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji.  

 
71 Zróżnicowanie statystycznie istotne ze względu na Oś priorytetową.  
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Wykres 13 Skala projektów RPO WM 2014-2020 o pozytywnym/neutralnym wpływie na 
realizację zasady równości szans i niedyskryminacji w podziale na Oś priorytetową  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami 

RPO WM 2014-2020, n=711. Odpowiedź na pytanie: „Prosimy ocenić w jaki sposób 

realizacja projektu wpływała/wpływa na poszczególne zasady horyzontalne?”. 

W kontekście założeń dotyczących realizacji analizowanej zasady należy zwrócić 

uwagę na projekty EFS. Jak wskazano w Poradniku dla realizatorów projektów i 

instytucji systemu wdrażania… w praktyce trudno wskazać przykład projektu EFS 

neutralnego wobec zasady dostępności, a więc takiego, w którym zasada 

dostępności nie znajduje zastosowania (tj. projekt nie zakłada wsparcia dla 

uczestników z niepełnosprawnościami i nie przewiduje dostępności produktów dla 

potencjalnych użytkowników). Tymczasem – jak wynika z deklaracji beneficjentów – 

tego typu sytuacja ma miejsce w przypadku średnio 4 na 10 projektów w ramach OP 

10 oraz 3 na 10 projektów w ramach OP 8 i OP 9. Biorąc pod uwagę charakter 

interwencji i jej cele (w ramach EFS) można więc ocenić, że deklaracje beneficjentów 

nie są zasadne. Mogą one wynikać z tego, że w 1 na 4 projektów, gdzie zostali już 

zrekrutowani uczestnicy nie występują osoby z niepełnosprawnościami. Nawet mimo, 
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że w ramach projektu spełnione są standardy dostępności, ale jak dotąd nikt nie 

skorzystał np. ze specjalistycznego transportu, z ułatwień architektonicznych, usług 

asystenckich itp., beneficjenci mogą oceniać, że projekt oddziałuje na realizację 

zasady w sposób neutralny. Nie traktują po prostu samego potencjału jako 

przyczyniania się do realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji.  

Warty podkreślenia jest relatywnie wysoki odsetek projektów EFRR, gdzie 

beneficjenci ocenili, że wpływają one pozytywnie na realizację zasady równości 

szans i niedyskryminacji. Dotyczy to szczególnie OP 11, ale też OP 2, OP 6 i OP 12. 

Można ocenić, że zarówno w przypadku inwestycji w zakresie infrastruktury 

użyteczności publicznej, jak i działań cyfrowych beneficjenci mieli na uwadze kwestie 

wynikające z realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji.  

Wyniki badania wskazują, że zmienną istotnie statystycznie różnicującą skalę 

neutralności projektów jest również typ beneficjenta. Neutralny wpływ projektów 

częściej deklarowali przedsiębiorcy (57,7%) niż jednostki organizacyjne JST (32,7%), 

uczelnie (33,3%) czy organizacje pozarządowe (37,3%). Zróżnicowanie to wynika z 

tego, że kwestiami dotyczącymi polityk horyzontalnych przedsiębiorcy często 

spotykają się po raz pierwszy przy realizacji projektów, podczas gdy np. uczelnie 

mają już wypracowane wieloletnie procedury w tym zakresie, a jednostki 

organizacyjne JST (jak np. PUP, OPS, PCPR itp.) posiadają duże doświadczenie nie 

tylko w realizacji projektów i spełnieniu polityk horyzontalnych, ale także pracy z 

osobami z niepełnosprawnościami czy zagrożonymi wykluczeniem społecznym.  

Jedną z kwestii, która była przedmiotem niniejszego badania jest również określenie 

czy w ramach projektów wspierano instytucje/organizacje zajmujące się kwestiami 

równościowymi i niedyskryminacji (a jeśli tak, to jaka jest to skala). Wstępna analiza 

listy beneficjentów RPO WM 2014-2020 pozwoliła ocenić, że są wśród nich 

instytucje/organizacje zajmujące się pomocą osobom z niepełnosprawnościami, 

starszym, wykluczonym itp. W ramach badania ankietowego wszyscy beneficjenci 

zostali więc poproszeni o zadeklarowanie czy ich podmiot można zaliczyć do grona 

instytucji/organizacji zajmujących się kwestiami równościowymi i niedyskryminacji. 

Wyniki badania są dość zaskakujące, ponieważ 4 na 10 badanych beneficjentów 

zaliczyło się do grona takich organizacji (częściej beneficjenci projektów EFS niż 

EFRR). Udział deklarujących jest istotnie niższy wśród przedsiębiorców (15,3%). 

Natomiast wśród JST, jednostek organizacyjnych JST czy NGO taką deklarację 

złożyło już 6 na 10 beneficjentów, a jeszcze więcej w przypadku szkół wyższych (2/3) 

i Kościołów i związków wyznaniowych (83,3%). Wydaje się, że te deklaracje wynikają 

z przyjęcia założenia, że skoro jako beneficjenci są zobowiązani do realizacji polityk 

horyzontalnych to dzięki temu można ich zaliczyć do grona instytucji/organizacji 

zajmujących się kwestiami równościowymi i niedyskryminacji. Rozumienie tego 

pojęcia powinno być jednak dużo węższe i sprowadzać się tylko do tych 

instytucji/organizacji, które jako główny cel swojej działalności/misję mają działania 

nakierowane na wyrównywanie szans czy przeciwdziałanie dyskryminacji. Do tego 
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grona można z pewnością zaliczyć organizacje pozarządowe. Wśród instytucji 

objętych wsparciem w Programie znajduje się 181 NGO, z czego część prowadzi 

działania związane z kwestiami równościowymi i niedyskryminacji, głównie w 

zakresie osób z niepełnosprawnościami. Do tego grona można zaliczyć m.in. Polskie 

stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, Chrześcijańskie 

stowarzyszenie osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół "Ognisko", Fundacja 

"Piętrus" na rzecz wspierania rozwoju osób z niepełnosprawnością, Stowarzyszenie 

integracji oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych "Emaus", 

Fundacja pomocy osobom niepełnosprawnym oraz dzieciom i młodzieży „Auxilium”, 

Stowarzyszenie rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych "Dać Szansę" w 

Wadowicach, Katolickie stowarzyszenie osób niepełnosprawnych i ich przyjaciół 

"Klika". Podsumowując można więc uznać, że w ramach RPO WM 2014-2020 

wspierane są instytucje/organizacje zajmujące się kwestiami równościowymi i 

niedyskryminacji. Przykładem mogą być organizacje działające na rzecz osób z 

niepełnosprawnościami w Małopolsce. Określenie skali tego zjawiska nie jest jednak 

możliwe bez doprecyzowania pojęcia „instytucja/organizacja zajmująca się kwestiami 

równościowymi i niedyskryminacji”.  

W przypadku projektów EFS to uczestnicy projektów są głównie adresatami działań 

wynikających z realizacji zasad horyzontalnych. W ramach badań ankietowych 

zostali poproszeni o ocenę, w jaki sposób w projekcie, w którym brali udział 

uwzględniono zasadę równości szans i niedyskryminacji. Analiza odpowiedzi jest 

oczywiście utrudniona ze względu na zróżnicowaną wiedzę uczestników na temat 

zasad horyzontalnych (co omawiamy w dalszej części raportu), czego 

potwierdzeniem jest skala odpowiedzi „nie wiem, trudno powiedzieć” na poziomie 

62,2%. Z punktu widzenia oceny sposobu w jaki w projektach uwzględniona została 

zasada równości szans i niedyskryminacji istotnym wskaźnikiem jest skala opinii 

uczestników wskazujących, że nie została ona w ogóle uwzględniona. Tego zdania 

było 12,6% badanych. Wnioski płynące z badań jakościowych (m.in. z 

beneficjentami) wskazują, że część z nich (głównie osoby pełnosprawne) mogła nie 

być po prostu świadoma realizowanych działań wpisujących się w zasady. 

Potwierdzeniem tego jest fakt, że osoby z niepełnosprawnościami rzadziej niż 

pozostali (10,1%) podzielają opinię o braku uwzględnienia zasady równości szans i 

niedyskryminacji w projektach. Należy też pamiętać, że w 1 na 4 projektów, gdzie 

zrekrutowani zostali uczestnicy nie ma wśród nich osób z niepełnosprawnościami. 

Można zakładać, że obecność takich osób miałaby przełożenie na większą 

świadomość tego, w jaki sposób w projekcie została uwzględniona zasada równości 

szans i niedyskryminacji.  

Kwestie dotyczące pozytywnego wpływu projektów na realizację zasady równości 

szans i niedyskryminacji zostały pogłębione w ramach badania ankietowego z 

beneficjentami. Wnioski płynące z jego wyników pozwalają stwierdzić, że 

beneficjenci, którzy zadeklarowali pozytywny wpływ projektu na realizację zasady 
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uznają, że ma/miała ona wpływ na cele ich projektów. Tylko 15,5% badanych jest 

zdania, że wpływ ten był mało i bardzo mało istotny lub w ogóle nieistotny. 

Zróżnicowanie w tym zakresie występuje ze względu na Fundusz – istotniejszy 

wpływ projektu na realizację zasady dotyczy projektów EFS.  

Wykres 14 Ocena wpływu polityki równości szans i niedyskryminacji na realizację celów 
projektów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami 

RPO WM 2014-2020, n=362. Odpowiedź na pytanie: „Prosimy ocenić, w jakim stopniu 

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

niepełnosprawnościami jest/była wg Państwa istotna dla osiągnięcia celów Państwa 

projektu?” 

Działania podejmowane w projektach w celu realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji są uzależnione od typu projektu. W projektach infrastrukturalnych 

czy taborowych sprowadzają się do zapewnienia dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami. Obejmują więc rozwiązania architektoniczne (często 

wynikające wprost z prawa budowalnego), ale też rozwiązania ułatwiające 

dostępność w taborze komunikacyjnym (podesty, miejsca na wózek, oznaczenia 

ciągów komunikacyjnych) czy do zasobów cyfrowych (strony internetowe i aplikacje 

dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Działania podejmowane w 

tych projektach skupiają się głównie na uniknięciu dyskryminacji ze względu na 

niepełnosprawność. Jedynym wyjątkiem jest zatrudnianie personelu projektowego 

czy zatrudnianie pracowników w ramach projektów, gdzie konieczne jest dochowanie 

zasad równościowych w zakresie płci, wieku, wyznania czy orientacji seksualnej. 

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w projektach EFS, gdzie już na etapie 

rekrutacji uczestników konieczne jest zapewnienie równych szans i niedyskryminacji. 

Służą temu regulaminy, kryteria kwalifikowania itp., które są transparentne i które 

uwzględniają zasadę równości szans i niedyskryminacji. Sama rekrutacja często 

oznacza już konieczność dostosowań architektonicznych (podjazdy, windy itp.). W 
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projektach EFS możliwe jest też szersze uwzględnienie innych wymiarów 

przeciwdziałania dyskryminacji – ze względu na płeć, wiek, wyznanie czy orientację 

seksualną. Przy realizacji projektów EFS należy zwrócić uwagę na zapewnienie 

dostępności dla różnych form wsparcia (od staży/praktyk, przez szkolenia/kursy po 

dotacje na założenie działalności gospodarczej). Czasami w tym celu konieczne jest 

zapewnienie transportu, szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami.  

W przypadku 1 na 4 projektów, które pozytywnie wpływają na realizację zasady 

równości szans i niedyskryminacji beneficjenci zadeklarowali, że w ramach projektu 

realizowane są/były dodatkowe działania mające na celu realizację zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

(wykraczające poza minimalne wymogi umożliwiające uzyskanie wsparcia). Można 

na tej podstawie przyjąć, że ok.12% wszystkich beneficjentów stosuje kompleksowe 

podejście do realizacji zasady, a pozostali koncentrują się głównie na spełnieniu 

warunków minimalnych, które umożliwią uzyskanie wsparcia. Nie oznacza to, że jest 

to nieakceptowany sposób działania. Aby spełnić minimalne wymogi konieczne jest 

między innymi stosowanie standardów dostępności dotyczących osób z 

niepełnosprawnościami (analiza tej kwestii znajduje się w dalszej części niniejszego 

rozdziału). 

6.1.2 Skala zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień 

Jak wskazano w Wytycznych w zakresie realizacji polityk równych szans mechanizm 

racjonalnych usprawnień (MRU) obejmuje konieczne i odpowiednie zmiany 

oraz dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego 

obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu 

zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z 

wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na 

zasadzie równości z innymi osobami. MRU oznacza także możliwość 

sfinansowania specyficznych działań dostosowawczych, uruchamianych wraz z 

pojawieniem się w projektach realizowanych z polityki spójności (w charakterze 

uczestnika lub personelu projektu) osoby z niepełnosprawnością. Każde 

zastosowanie MRU wynika z występowania przynajmniej trzech czynników w 

projekcie: a) specjalnej potrzeby uczestnika projektu/użytkownika produktów projektu 

lub personelu projektu; b) barier otoczenia; c) charakteru interwencji. 

W przypadku planowania inwestycji/projektu/usługi w pierwszej kolejności 

beneficjenci powinni zapewnić dostępność w oparciu o koncepcję uniwersalnego 

projektowania. MRU jako narzędzie zapewnienia dostępności jest rozpatrywany 

w drugiej kolejności – można ocenić, że jako opcja awaryjna/rezerwowa. 

Skala stosowania MRU została określona na podstawie dwóch źródeł – danych 

monitoringowych oraz wyników badania ankietowego z beneficjentami. Na tej 

podstawie można stwierdzić, że skala stosowania analizowanego mechanizmu 

w ramach RPO WM 2014-2020 jest nieduża – dotyczy ok. 4-5 projektów na 100.  
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Tabela 7 Skala stosowania MRU w projektach RPO WM 2014-2020 

Źródło danych EFRR EFS Ogółem 

Odsetek projektów, w których sfinansowano MRU (na 

podstawie osiągniętej wartości wskaźnika: Liczba 

projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]) 

5,4% 

(127/2340) 

5,1% 

(79/1556) 

5,3% 

(206/3896) 

Odsetek beneficjentów, którzy zadeklarowali, że w 

projekcie korzystani z MRU 

2,9% 

(14/480) 

 

7,4% 

(17/231) 

4,4% 

(31/711) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych monitoringowych przekazanych przez 

Zamawiającego oraz wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami RPO WM 2014-2020, 

n=711. Odpowiedź na pytanie: „Czy w projekcie korzystano z mechanizmu racjonalnych 

usprawnień (MRU)*?”. 

Nieduża skala stosowania mechanizmu nie powinna dziwić z uwagi na to, że jest to 

de facto mechanizm awaryjny, tj. stosowany w szczególnych okolicznościach - gdy 

na etapie planowania projektu nie przewidziano udziału osób z 

niepełnosprawnościami i nie uwzględniono tego w budżecie projektu lub w projekcie 

pojawiły się osoby z dodatkową (nie przewidywaną przez beneficjenta) 

niepełnosprawnością lub wystąpiła konieczność sfinansowania takich usprawnień dla 

personelu projektu. Wywiady z beneficjentami wskazują – szczególnie w przypadku 

doświadczonych projektodawców – że pominięcie w diagnozie projektowej osób z 

niepełnosprawnościami jest raczej wyjątkiem od reguły. Wyniki badań ewaluacyjnych 

prowadzonych w innych regionach wskazują na zbliżony poziom skali stosowania 

MRU: 

• pomorskie – ok. 3-4% (skala oceniona na podstawie badań beneficjentów i 

danych monitoringowych), podlaskie – 5% (skala oceniona na podstawie 

badań beneficjentów),  

• nieco większy odsetek wystąpił w dolnośląskim (ok. 13%, skala oceniona 

na podstawie badań beneficjentów), 

• niemiarodajne wydają się natomiast wyniki uzyskane w województwie 

świętokrzyskim, gdzie z badań z beneficjentami wyszedł bardzo wysoki 

odsetek (ok. 28%), podczas gdy dane wskaźnikowe mówiły, że MRU 

zastosowano tylko w 57 projektach.  

W przypadku 58% projektów, w których zastosowany został MRU beneficjenci 

zadeklarowali, że był on stosowany wielokrotnie, a w przypadku 42% - jednokrotnie. 

Wielokrotne stosowanie MRU może świadczyć o tym, że nie jest to mechanizm 

skomplikowany do zastosowania (pod względem formalnym/administracyjnym).  

Analiza sytuacji w jakiej był stosowany MRU oparta na wywiadach pogłębionych z 

beneficjentami i przedstawicielami IZ/IP, studiach przypadku i udzielonych przez 

beneficjentów odpowiedziach w badaniu ankietowym pozwala ocenić, że 
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mechanizm jest stosowany w sposób prawidłowy i zgodny z założeniami. 

Stosowano go między innymi do: zatrudniania tłumaczy języka migowego czy 

asystentów, dowozu osób z niepełnosprawnościami na miejsce realizacji danej 

formy wsparcia (z wykorzystaniem transportu specjalistycznego), zakupu 

specjalistycznych urządzeń poprawiających dostępność (np. projektor i 

powiększalnik do biblioteki, pętla indukcyjna itp.), przygotowanie materiałów 

dla uczestnika projektu w odpowiedniej formie, dostosowanie wyżywienia, 

zakupu książek dla osób niewidomych i słabowidzących.  

W kontekście skali stosowania MRU warto jeszcze zwrócić uwagę, że pracownicy 

IZ/IP w trakcie wywiadów wskazywali jedynie na pojedyncze przypadki stosowania 

MRU, a jak wskazują wyniki badań ankietowych z beneficjentami czy dane 

monitoringowe skala stosowania jest nieco większa (nieduża, ale większa niż kilka 

przypadków). Taki rozdźwięk może wynikać z faktu finansowania MRU. W projektach 

ogólnodostępnych, w przypadku wystąpienia potrzeby sfinansowania kosztów 

wynikających z posiadanych niepełnosprawności przez uczestników (lub personel) 

projektu, beneficjent korzysta z przesunięcia środków w projekcie lub wnioskuje do 

instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie projektu o zwiększenie wartości 

projektu. Maksymalny koszt MRU na 1 osobę w projekcie wynosi wtedy 12 tysięcy 

złotych brutto. Decyzję w sprawie sfinansowania MRU podejmuje właściwa instytucja 

będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu (lub wydająca decyzję), biorąc pod 

uwagę zasadność i racjonalność poniesienia dodatkowych kosztów. Pojedyncze 

przypadki, o których wspominali podczas wywiadów przedstawiciele IZ/IP dotyczą 

głównie sytuacji, w których w celu sfinansowania MRU beneficjenci wnioskowali o 

zwiększenie wartości projektu. Tymczasem zdecydowana większość stosowania 

MRU opiera się na wykorzystaniu oszczędności projektowych. Takie podejście 

dodatkowo potwierdza, że mechanizm jest stosowany w prawidłowy sposób zgodnie 

z przyjętymi wytycznymi. 

Ze względu na dużą wartość podejścia oddolnego do rozwiązywania 

problemów osób z niepełnosprawnościami w mikroskali, które jest wpisane w 

MRU, warto w kolejnym okresie programowania położyć szczególny nacisk na 

tego typu rozwiązanie. Należy w związku z tym zadbać o jego promocję wśród 

beneficjentów, ale też uczestników projektu, a także przeszkolić dodatkowo w 

tym zakresie osoby oceniające wnioski i opiekunów projektów.  

6.1.3 Realizacja standardów dostępności 

Standardy dostępności wskazane w załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie 

realizacji polityk równych szans zostały wprowadzone w kwietniu 2018 roku. 

Głównym celem standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020 jest 

zapewnienie, osobom z niepełnosprawnościami na równi z osobami pełnosprawnymi 

dostępu do funduszy europejskich w zakresie: udziału, użytkowania, zrozumienia, 

komunikowania się, skorzystania z ich efektów. Standardy uwzględniają potrzeby 

osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w szczególności osób: z 



Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

123 

niepełnosprawnością ruchową, niewidomych i słabowidzących, głuchych i 

słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami lub chorobami 

psychicznymi, z trudnościami komunikacyjnymi. 

Standardy dostępności to zestaw minimalnych jakościowych i technicznych wymagań 

w stosunku do wsparcia finansowanego ze środków funduszy polityki spójności, w 

celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości skorzystania z 

udziału w projektach, jak i z efektów ich realizacji. Opracowano sześć standardów: 

szkoleniowy, edukacyjny, informacyjno-promocyjny, cyfrowy, architektoniczny 

oraz transportowy. W przypadku projektów realizowanych w polityce spójności, 

koncepcja uniwersalnego projektowania jest realizowana właśnie przez zastosowanie 

co najmniej standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020.  

W ramach badania ankietowego beneficjenci zostali zapytani o skalę stosowania 

standardów dostępności. Tylko 9,3% z nich oceniło, że nie stosowali żadnego ze 

standardów, ale 3 na 10 badanych miało problem z odpowiedzią na pytania (udzielili 

odp. „nie wiem, trudno powiedzieć”). Należy pamiętać, że 55,1% beneficjentów 

objętych badaniem zawarło umowy o dofinansowanie przed 2018 rokiem, czyli przed 

wprowadzeniem standardów dostępności. Przepisy przejściowe wprowadzone w 

Wytycznych w zakresie realizacji polityk równych szans wskazują, że wprowadzone 

standardy mają zastosowanie do projektów wyłonionych w wyniku konkursów lub 

wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, ogłoszonych po dniu, od 

którego Wytyczne w zakresie realizacji polityk równych szans są stosowane. 

Jednocześnie IZ PO lub instytucja podejmująca decyzję albo będąca stroną umowy 

mogła, w uzgodnieniu z beneficjentem, zdecydować o stosowaniu tych standardów 

również w projektach, których realizację rozpoczęto przed dniem, od którego 

Wytyczne w zakresie realizacji polityk równych szans są stosowane. 

Wyniki badania wskazują, że najczęściej przez beneficjentów stosowane są 

standardy: informacyjno-promocyjny i architektoniczny. Dużo intensywniejsze 

stosowanie standardów można zaobserwować w projektach EFS, dotyczy to 

wszystkich standardów, również architektonicznego, który domyślnie łatwiej 

powiązać z projektami typowo infrastrukturalnymi (EFRR). W przypadku EFS 

stosowanie standardów architektonicznych wiąże się z korzystaniem z odpowiednio 

dostosowanych obiektów jako miejsc prowadzenia działań projektowych czy biur 

projektowych, ale też odpowiednimi dostosowaniami zrealizowanymi na potrzeby 

projektu (podjazdy, windy itp.). Mimo, że spełnienie standardów było wymagane 

niezależnie od tego czy w grupie docelowej były osoby z niepełnosprawnościami, to 

częstsze stosowanie standardów dostępności w przypadku projektów EFS jest 

skorelowane z tym, że wśród odbiorców wsparcia (uczestników projektów) znajdują 

się osoby z niepełnosprawnościami – w 3 na 4 projekty, które przedstawiły 

sprawozdanie rzeczowe.  
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Wykres 15 Skala stosowania poszczególnych standardów dostępności w projektach RPO 
WM 2014-2020 w opinii badanych beneficjentów  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami 

RPO WM 2014-2020, n=711. Odpowiedź na pytanie: „Proszę określić, które standardy 

dostępności* stosowali/stosują Państwo w ramach projektu?”. 

W celu oceny czy wprowadzenie standardów dostępności miało wpływ na poprawę w 

zakresie dostępności projektów i ich produktów dla osób z niepełnosprawnościami 

oraz oceny czy dzięki temu zwiększyła się liczba osób z niepełnosprawnościami 

biorących udział w projektach, analizie poddana została liczba osób z 

niepełnosprawnościami – uczestników projektów EFS rozpoczynających udział w 

projektach w poszczególnych latach. Liczba takich uczestników wrastała 

rokrocznie w ujęciu nominalnym w latach 2015-2019 (tak więc również w 

okresie po wprowadzeniu standardów dostępności w kwietniu 2018 roku). 

Istotny spadek nastąpił jednak w 2020 roku. Można go z pewnością powiązać z 

wybuchem pandemii zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa 

SARS-CoV-2 na całym świecie (w tym w Polsce)72. Znaczny spadek liczby 

uczestników rozpoczynający udział w projektach nastąpił w związku z lockdownem 
 

72 Epidemia rozpoczęła się 17 listopada 2019 w mieście Wuhan w Chinach, a 11 marca 2020 została 

uznana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za pandemię. W Polsce zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 notowane były od 4 marca 2020. 
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wprowadzonym w marcu 2020 r. (i związanych z tym: ograniczeń w przemieszczaniu 

się ludności, organizowaniu spotkań/szkoleń/ konferencji, dysfunkcji wielu gałęzi 

gospodarki czy nakazu zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych).  

Wykres 16 Liczba i udział uczestników z niepełnosprawnościami w projektach EFS w latach 
2015-2020 (wg roku rozpoczęcia udziału w projekcie) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uczestników projektów przekazanych 

przez Zamawiającego (stan na 31.12.2020 r.).  

Istotnym wskaźnikiem dla oceny zmian jest odsetek uczestników z 

niepełnosprawnościami wobec wszystkich uczestników projektów EFS. W latach 

2015-2017 występowały skokowe zmiany wynikające z rozpoczęcia realizacji 

projektów, ale od 2018 roku (wprowadzenie standardów dostępności) udział 

uczestników z niepełnosprawnościami w projektach EFS corocznie wzrasta. 

Kwestia ta została również poruszona w badaniach ankietowych z beneficjentami, 

gdzie ci, którzy zadeklarowali, że stosują choć jeden standard, byli pytani czy ich 

zdaniem wprowadzenie standardów przyczyniło się do poprawy dostępności 

projektów i produktów projektów dla osób z niepełnosprawnościami. Większość z 

nich (66,8%) wyraziła opinię, że taki związek zachodzi. Przeciwnego zdania było 

jedynie 9,2% badanych, a trudności z oceną miało 24% (odpowiedzi „nie wiem, 

trudno powiedzieć)73. Nie zidentyfikowano zależności istotnych statystycznie w 

zakresie udzielania odpowiedzi na to pytanie.  

Beneficjenci zostali również poproszeni o ocenę tego w jaki sposób stosowanie 

poszczególnych standardów przekłada się na liczbę osób z niepełnosprawnościami 

 
73 Na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami RPO WM 2014-2020, n=434. 

Odpowiedź na pytanie: „Czy Państwa zdaniem wprowadzenie standardów dostępności w kwietniu 

2018 roku przyczyniło się do poprawy dostępności projektów i produktów projektów dla osób z 

niepełnosprawnościami?” 
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w projektach oraz liczbę użytkowników projektów (dotyczy projektów EFRR). Wnioski 

płynące z tej oceny wskazują, że w opinii badanych to standardy: transportowy i 

architektoniczny mają największe przełożenie na wzrost liczby uczestników/ 

użytkowników z niepełnosprawnościami. W przypadku uczestników projektów EFS 

należy ocenić, że są to ułatwienia, które pozwalają przełamać pewną barierę – w 

dotarciu/w przemieszczaniu się osoby z niepełnosprawnościami do miejsca realizacji 

projektu/świadczenia danej formy wsparcia, co jest kluczowe dla wzięcia udziału w 

projekcie. Realizacja standardów: edukacyjnego, szkoleniowego, cyfrowego czy 

informacyjno-promocyjnego poprawia komfort uczestnictwa, ale może nie 

wystarczyć, aby zachęcić osobę z niepełnosprawnościami do podjęcia decyzji o 

wzięciu udziału w projekcie. Ta sama sytuacja dotyczy użytkowników z 

niepełnosprawnościami – standard transportowy i architektoniczny ma duże 

znaczenie w przypadku korzystania z taboru czy inwestycji użyteczności publicznej. 

W przypadku projektów EFRR istotne znaczenie ma też standard cyfrowy, który 

zapewnia dostępność nie tylko stron internetowych, ale również e-usług czy aplikacji.  

Wykres 17 Ocena w zakresie wpływu poszczególnych standardów dostępności na 
zwiększenia liczby uczestników z niepełnosprawnościami w projektach  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami 

RPO WM 2014-2020. Odpowiedź na pytanie: „Prosimy ocenić w jakim stopniu stosowanie 

poszczególnych standardów dostępności wpłynęło na zwiększenie liczby osób z 

niepełnosprawnościami, które wzięły udział w projekcie lub są jego użytkownikami?”. 

Odpowiedzi na pytanie udzielali beneficjenci, którzy zadeklarowali, że stosują dany standard. 

Ocena dokonywana była na skali 1-5, gdzie 1 oznaczało, że stosowanie standardów nie 

miało wpływu na zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami w projekcie lub jako 
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użytkowników, 3 oznaczało, że miało umiarkowany wpływ, a 5 oznaczało, że bardzo duży 

wpływ. Na wykresie zaprezentowano średnie.  

Uczestnicy projektów będący osobami z niepełnosprawnościami zostali zapytani (w 

trakcie badania ankietowego) o to czy mieli określone potrzeby wsparcia (związane 

bezpośrednio ze standardami dostępności). Najczęściej wskazywano na potrzeby: 

dostosowanie języka przekazu do potrzeb osób z Pana(i) niepełnosprawnością 

(25,7%), dostosowanie architektoniczne budynków lub infrastruktury komputerowej 

dla potrzeb osób z niepełnosprawnością (27,7%) oraz dostępność materiałów 

informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych – zarówno w wersji drukowanej, jak i 

elektronicznej, na przykład powiększona czcionka, tekst alternatywny w materiałach 

graficznych lub w wersji audio (38,5%). Tylko w pojedynczych przypadkach potrzeby 

te nie zostały zaspokojone. Łącznie zidentyfikowano tylko 10 takich przypadków 

zgłoszonych przez 6 uczestników74. Mimo niedużej skali występowania takich 

sytuacji, mają one bardzo duży wpływ na osoby z niepełnosprawnościami, które ich 

doświadczają. Wskazano np. że sytuacja miała wpływ na: pogorszenie 

samopoczucia i obniżenie wiary w uczciwość, pogorszenie zdrowia/stany depresyjne, 

odczucie odrzucenia czy niepełne rozumienie treści.  

Większość beneficjentów nie identyfikuje potrzeby wprowadzenia zmian w 

standardach dostępności. Średnio 1 na 10 beneficjentów, którzy stosowali dany 

standard zgadza się ze stwierdzeniem, że należy wprowadzić zmiany w jego 

zakresie. Pytani jednak o charakter tych zmian czy ich kierunek nie podają 

konkretnych rozwiązań. Wskazują raczej na praktykę działania i konieczność 

uelastycznienia stosowania pewnych rozwiązań oraz zwiększenia ich adekwatności 

względem projektów. Chodzi o dostosowanie do zakresu projektu czy grup 

docelowych objętych danym projektem, tak aby standardy dostępności nie były 

wymogiem stosowanym bez związku z danym projektem/interwencją, bo to obniża 

ich efektywność kosztową. Podany został przykład budynku, który należy 

dostosować architektonicznie w całości, podczas gdy do realizacji wskaźników i 

osiągnięcia celów projektu konieczne jest wykorzystanie jego części. Pojawiły się też 

głosy wskazujące na konieczność wprowadzenia rozróżnienia wymogów dla 

projektów małych/ryczałtowych i większych. Wskazano, że wydatki na spełnienie 

standardów dostępności ograniczają budżet na zadania merytoryczne w przypadku 

projektów ryczałtowych. Jest to również głos wpisujący się w potrzebę 

uelastycznienia stosowania standardów. Konkretna uwaga pojawiła się w kontekście 

standardu cyfrowego, gdzie wskazano na potrzebę rozdzielenia standardów dla 

aplikacji desktopowych i mobilnych z uwagi na ich różną specyfikę. Beneficjent miał 

też uwagi do dobrej praktyki (aplikacja intercity.pl) oceniając, że jest to tak naprawdę 

zła praktyka w zakresie dostępności. Na problemy związane z interpretacją 

 
74 Działanie 8.1 – 1 uczestnik, Działanie 8.2 – 1 uczestnik, Działanie 9.1 – 2 uczestników, Działania 

9.2 – 1 uczestnik, Działanie 10.1 – 1 uczestnik.  
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standardów wskazywali przedstawiciele IZ/IP. Podkreślano, że niejednoznaczne 

zapisy sprawiają, że na poziomie poszczególnych wymagań (np. rodzaje 

nawierzchni, odległości, długości poszczególnych elementów, sposoby i kolory 

oznaczeń) nie wiadomo czy każde jest tak samo ważne i obligatoryjnie powinno być 

stosowane. Problem dotyczy głównie standardu architektonicznego. Wskazywano na 

przykład budynków zabytkowych, gdzie brak zgody konserwatora zabytków na 

wprowadzenie dostosowań ingerujących w zabytkową wartość danej budowli 

uniemożliwia dostosowanie obiektu zgodnie ze standardem. Nie jest jasne czy i jak w 

tym przypadku oceniać spełnienie standardów dostępności. Konieczne jest więc 

zwiększenie jednoznaczności i precyzyjności standardów, żeby uniknąć sytuacji, gdy 

poszczególni aktorzy procesu realizacji projektu (m.in. wnioskodawcy, oceniający 

projekty, weryfikujący wnioski o płatność, kontrolujący) w odmienny sposób mogą 

zinterpretować dany zapis. Dla praktycznego wymiaru kluczowe jest, aby 

wskazane zostały warunki dla poszczególnych standardów, które mają 

charakter obligatoryjny, a także jakie standardy i warunki standardów są 

obligatoryjne dla poszczególnych rodzajów działań. Tego typu rozwiązania 

powinny znaleźć się w nowych wytycznych, które zostaną opracowane dla 

perspektywy finansowej 2021-2027.  

6.1.4 Wpływ projektów na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji 

Tak jak już wspomniano celem stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji 

jest zapewnienie równych szans i możliwości wszystkim grupom, a w szczególności 

tym narażonym na wystąpienie dyskryminacji ze względu na takie przesłanki, jak 

płeć, rasa, pochodzenie etniczne, religia czy światopogląd, niepełnosprawność, wiek 

lub orientacja seksualna. W Programie wskazano, że grupy w szczególności 

narażone na dyskryminację w obszarach objętych interwencją programu to:  

• kobiety,  

• osoby starsze (powyżej 50 r.ż.),  

• osoby z niepełnosprawnościami, 

• osoby o niskim statusie społecznym (zagrożone ubóstwem).  

Kwestia równouprawnienia płci zostanie omówiona w kolejnym rozdziale. W 

niniejszym podrozdziale zostanie natomiast przeanalizowana kwestia wpływu 

projektów na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji szczególnie w 

aspekcie niepełnosprawności i wieku.  

Do końca 2020 roku w ramach projektów EFS udział rozpoczęło 23 577 osób z 

niepełnosprawnościami. Największa ich część (2/3) to uczestnicy projektów w 

ramach OP 9, w ramach której realizowane są projekty obejmujące wsparcie w 

zakresie integracji społecznej oraz usług społecznych i zdrowotnych. Uczestnicy z 

niepełnosprawnościami to 3 na 10 uczestników projektów w ramach OP 9. Jest to 

dosyć duża skala jeśli spojrzy się na OP 8 i 10, gdzie uczestnicy z 

niepełnosprawnościami stanowią odpowiednio – niecałe 5% i 2%. Jednak, aby 
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ocenić tę kwestię w szerszej skali warto dane dot. osób z niepełnosprawnościami 

zestawić z populacją takich osób w Małopolsce. Niestety jest to utrudnione ze 

względu na niedostępność danych na temat populacji osób z niepełnosprawnościami 

w Małopolsce. Najbardziej wiarygodne dane pochodzą z Narodowego Spisu 

Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku. Populacja osób z 

niepełnosprawnościami została oszacowana na 394 309 osób, co stanowiło niecałe 

12% populacji mieszkańców województwa. Odnosząc się do tych danych można 

oszacować, że uczestnicy z niepełnosprawnościami z projektów EFS w ramach RPO 

WM 2014-2020 stanowią 6% populacji wszystkich osób z niepełnosprawnościami w 

Małopolsce. Należy pamiętać, że liczba osób z niepełnosprawnościami podlega 

fluktuacji. Na podstawie badania Stan Zdrowia Ludności Polski w 2009, stwierdzić 

można, iż Małopolska była jednym z województw o najwyższym odsetku osób z 

niepełnosprawnościami w populacji – 13,6% (średnia dla kraju wyniosła 11%)75. 

Tymczasem w 2019 roku liczba osób z niepełnosprawnościami mogła spaść do ok. 

206-232 tys. osób76. Przyjmując taką wartość jako punkt odniesienia można 

stwierdzić, że uczestnicy z niepełnosprawnościami stanowili 10-11,5% wszystkich 

osób z niepełnosprawnościami w Małopolsce. Podsumowując można więc przyjąć, 

że w ramach projektów EFS z RPO WM 2014-2020 wzięło udział ok. 6-10% 

wszystkich osób z niepełnosprawnościami mieszkających w Małopolsce. Jeśli 

weźmie się pod uwagę, że osoby młode mogły brać udział w projektach PO WER, a 

szereg działań aktywizacyjnych prowadzi PFRON (które to działania nie kanibalizują 

się wzajemnie, ale nie jest też możliwe uczestnictwo w nich wszystkich) to można 

uznać, że relatywnie duża część osób z niepełnosprawnościami została objęta 

wsparciem w Programie, a tym samym realizowane było założenia zawarte w 

zasadzie horyzontalnej dot. równych szans i niedyskryminacji.  

Aż 7 na 10 uczestników projektów EFS w wieku 50 lat i więcej bierze/brało udział w 

projekcie w ramach OP 8, które obejmują aktywizację zawodową, wsparcie na 

zakładanie działalności gospodarczych, rozwój kompetencji kadr i adaptację do 

zmian czy wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej. Uczestnicy w wieku 

50 lat i więcej stanowią połowę wszystkich uczestników projektów w ramach OP 8, w 

tym 9 na 10 uczestników z Działania 8.6. Oznacza to, że bardzo duża część 

wsparcia w zakresie rynku pracy trafia bezpośrednio do osób z tej kategorii wiekowej, 

która – zgodnie z przyjętym założeniem – może być narażona na dyskryminację. 

Szczególnie istotny jest przypadek Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania 

aktywności zawodowej. Realizacja projektów wynika z założenia, że w kontekście 

przemian demograficznych, jakim ulega krajowy oraz – choć w wolniejszym tempie, 

 
75 Wykluczenie społeczne w Małopolsce. Osoby niepełnosprawne, ROPS w Krakowie, 2013, s. 15.  
76 Oszacowanie własne na podstawie danych zawartych w opracowaniu Osoby niepełnosprawne w 

2019 roku. Informacje sygnalne: Osoby niepełnosprawne w 2019 roku(https://stat.gov.pl/obszary-

tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/osoby-niepelnosprawne-w-

2019-roku,33,1.html dostęp: 26.04.2021 r.) 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/osoby-niepelnosprawne-w-2019-roku,33,1.html
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także regionalny rynek pracy, konieczne staje się podejmowanie na szerszą skalę 

działań prewencyjnych skoncentrowanych na utrzymaniu zatrudnienia, szczególnie 

przez pracowników dojrzałych, wśród których ryzyko zaprzestania aktywności 

zawodowej jest wysokie. Realizacja projektów w ramach Działania 8.6 jest wyrazem 

stosowania podwójnego podejścia (dual approach) do uwzględniania zasady 

równości szans i niedyskryminacji – czyli takiego, w którym z jednej strony na 

poziomie Programu są zaplanowane specjalne działania (specific actions) 

adresowane do osób narażonych na dyskryminację w związku z ich gorszą sytuacją 

w danym obszarze wsparcia (w tym przypadku osoby w wieku 50 lat i więcej). Z 

drugiej strony natomiast podejście to oznacza, że równość szans jest uwzględniana 

horyzontalnie (horizontal issues) na każdym etapie wdrażania Programu 

(programowania, monitorowania, kontroli, ewaluacji, informacji i promocji itd.).  

W przypadku osób w wieku 50 lat i więcej, ze względu na dostępność danych, 

analiza w odniesieniu do populacji przeprowadzona została w ujęciu rocznym. Liczba 

uczestników w tym wieku wzrosła istotnie w latach 2018 i 2019 (w porównaniu do lat 

wcześniejszych). Mimo to w projektach EFS w ramach RPO WM 2014-2020 w tych 

latach rozpoczynało udział w projektach zaledwie 2,2% populacji mieszkańców 

Małopolski w wieku 50 lat i więcej. Należy mieć jednak na uwadze, że projekty są 

kierowane do różnych grup np. bezrobotnych czy biernych zawodowo. W skali całej 

populacji wpływ może być nieduży, ale jeśli weźmie się pod uwagę inne zmienne 

różnicujące czy zmienne lokalizacyjne może się okazać, że w projektach bierze 

udział znaczna część danej populacji w wieku 50 lat i więcej.  

Wykres 18 Dane na temat uczestników projektów EFS w ramach RPO WM 2014-2020 w 
wieku 50 lat i więcej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uczestników projektów przekazanych 

przez Zamawiającego (stan na 31.12.2020 r.) i danych GUS (BDL).  
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W Programie zwrócona została uwaga na fakt, że dyskryminacja i nierówne 

traktowanie może pojawić się ze względu na wystąpienie jednocześnie więcej niż 

jednej przesłanki (dyskryminacja wielokrotna lub krzyżowa). Oznacza to, iż mogą się 

pojawić szczególne grupy narażone na wystąpienie dyskryminacji np. w obszarze 

edukacji młode kobiety pochodzenia romskiego (dyskryminacja ze względu na płeć, 

wiek oraz pochodzenie etniczne), czy starsi bezdomni mężczyźni (dyskryminacja ze 

względu na wiek, status społeczny i płeć), albo kobiety z niepełnosprawnościami 

(dyskryminacja ze względu na płeć i niepełnosprawność), których sytuacja będzie 

wymagała podjęcia konkretnych działań uwzględniających ich specyficzną sytuację. 

Poniżej w tabeli przedstawione zostały wybrane kategorie uczestników projektów 

zagrożonych dyskryminacją krzyżową wraz z danymi na temat skali ich uczestnictwa 

w projektach.  

Tabela 8 Skala uczestnictwa w projektach EFS w ramach RPO WM 2014-2020 osób 
zagrożonych dyskryminacją krzyżową 

Grupa zagrożona dyskryminacją krzyżową Liczba (odsetek) 

Bezdomni lub dotknięci wykluczeniem z dostępu do mieszkań – 

mężczyźni w wieku 50 lat i więcej 

299 (0,09%) 

Kobiety z niepełnosprawnościami  13 698 (4,04%) 

Długotrwale bezrobotni mężczyźni  7 250 (2,14%) 

Długotrwale bezrobotne kobiety  17 308 (5,10%) 

Osoby długotrwale bezrobotne z niepełnosprawnościami  1 943 (0,57%) 

Kobiety należące do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantki, 

osoby obcego pochodzenia 

1 289 (0,38%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego (stan 

na 31.12.2020 r.). 

Z punktu widzenia efektów projektów pod kątem realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji ważna jest ocena, na ile poszczególni uczestnicy projektów czuli się 

dyskryminowani. W tabeli poniżej przedstawiony został odsetek osób, które czuły się 

gorzej traktowane w projekcie ze względu na dany wymiar. Skala występowania 

takiego odczucia jest śladowa – najwięcej dotyczy miejsca zamieszkania (2,6%), 

wyznania/światopoglądu (2,3%) i wieku (2,2%), a najmniej orientacji seksualnej (1%) 

i niepełnosprawności (1,2%).  

Tabela 9 Odsetek uczestników projektów, którzy czuli się gorzej traktowani ze względu na 
dany wymiar 

Wymiar Odsetek 

Niepełnosprawność 1,2% 
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Wymiar Odsetek 

Miejsce zamieszkania  2,6% 

Wiek  2,2% 

Orientacja seksualna  1,0% 

Wyznanie/światopogląd 2,3% 

Płeć 1,6% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z uczestnikami 

projektów, n=1365. 

W ramach niniejszego badania przeprowadzona została analiza wpływu projektów 

EFS w podziale na projekty neutralne i pozytywne (w oparciu o deklarację 

beneficjentów) na sytuację uczestników z niepełnosprawnościami po zakończeniu 

udziału w projektach. Należy pamiętać, że jest to status w momencie zakończenia 

udziału w projekcie, sytuacja uczestnika mogła się zmienić w krótkim czasie po 

zakończeniu udziału (np. w wyniku znalezienia czy zmiany pracy). Okazuje się, że w 

pozytywnie wpływających projektach nie osiągnięto lepszych efektów niż w 

neutralnych. Przykładowo w projektach neutralnych 19,4% osób z 

niepełnosprawnościami podjęło pracę/ rozpoczęło prowadzenie działalności na 

własny rachunek, podczas gdy w projektach pozytywnych 13,9%. Niepokojący jest 

również fakt, że osoby z niepełnosprawnościami biorące udział w projektach 

pozytywnie wpływających na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji 

częściej nie podjęły żadnej nowej aktywności po zakończeniu udziału w projekcie 

(26,1% - wobec 13,9% w projektach neutralnych). Pozytywny trend można zauważyć 

jedynie w przypadku uzyskania kwalifikacji – częściej taka sytuacja miała miejsce w 

przypadku projektów pozytywnych (24,2%) niż neutralnych (18,5%). Niestety 

niekorzystna sytuacja ma również miejsce jeśli weźmie się pod uwagę inną grupę 

potencjalnie zagrożoną dyskryminacją – osoby w wieku 50 lat i więcej. Przykładowo 

osoby w wieku 50 lat i więcej z projektów pozytywnie wpływających (w opinii 

beneficjentów) częściej nie podjęły żadnej nowej aktywności po zakończeniu udziału 

w projekcie niż osoby z projektów neutralnych (48,2% vs 14,8%). W projektach 

pozytywnych (w opinii beneficjentów) 6,1% osób w wieku 50 lat i więcej podjęło 

pracę/rozpoczęło prowadzenie działalności na własny rachunek, podczas gdy w 

projektach neutralnych 6,6%.  

W oparciu o wyniki badania ankietowego z uczestnikami została też przeprowadzona 

analiza deklarowanych efektów osiągniętych dzięki uczestnictwu w projektach EFS 

dla grupy uczestników z niepełnosprawnościami i uczestników powyżej 50 r.ż. Efekty 

były rozumiane poprzez poprawę sytuacji uczestnika w różnych aspektach (sytuacja 



Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

133 

związana z pracą, w zakresie kwalifikacji/kompetencji, łączenia życia zawodowego z 

prywatnym, sytuacja zdrowotna, sytuacja prywatna/indywidualna).  

Tabela 10 Skala deklarowanych efektów w ramach projektów EFS (z wyróżnieniem grup 

narażonych na dyskryminację) 

Typ efektu Ogółem Uczestnicy z 

niepełnosprawnościami 

Osoby powyżej 50 r.ż. 

Poprawa sytuacji 

związanej z pracą 

30,1% 37,8%* 24,0%* 

Poprawa kwalifikacji lub 

kompetencji 

51,6% 52,7% 48,5% 

Poprawa w zakresie 

godzenia życia 

zawodowego i 

prywatnego 

8,6% 11,5% 8,3% 

Poprawa sytuacji 

zdrowotnej 

11,7% 22,3%* 14,0% 

Poprawa sytuacji 

prywatnej/indywidualnej 

41,6% 52,0% 46,7% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z uczestnikami 

projektów, n=1365. Gwiazdką zostały oznaczone zróżnicowania istotne statystycznie. 

Wnioski z analizy wskazują, że: 

• uczestnicy z niepełnosprawnościami częściej uzyskują efekty w postaci 

poprawy sytuacji związanej z pracą niż pozostali uczestnicy projektów. Z kolei 

osoby w wieku powyżej 50 r.ż. rzadziej poprawiają swoją sytuację związaną z 

pracą po uczestnictwie w projekcie; 

• uczestnicy z niepełnosprawnościami częściej niż pozostali uczestnicy 

projektów uzyskują efekty w zakresie poprawy sytuacji zdrowotnej; 

• w przypadku poprawy kwalifikacji lub kompetencji, poprawy w zakresie 

godzenia życia zawodowego i prywatnego oraz poprawy sytuacji 

prywatnej/indywidualnej nie zaobserwowane zostały istotnie statystycznie 

zróżnicowania dla grup objętych analizą tj. osób z niepełnosprawnościami 

oraz osób powyżej 50 r.ż. Oznacza to, że wymienione efekty występują w 

analizowanych grupach w skali zbliżonej do skali w populacji. 

6.1.5 Rodzaje wsparcia o największej skuteczności dla zasady równości szans 

i niedyskryminacji 

Oceniając skuteczność wsparcia z punktu widzenia realizacji zasady równości szans 

i niedyskryminacji należy mieć na uwadze odmienne podejścia w ramach projektów 

EFRR i EFS. Projekty EFRR z zasady dotyczą działań infrastrukturalnych czy zakupu 

sprzętu i wyposażenia – określane są mianem projektów „twardych”. W ich 

przypadku nie mówi się raczej o różnych formach wsparcia, ponieważ są 

zróżnicowanie ze względu na cele osi/działania/podziałania, w których są 

realizowane. Jak zostało to przeanalizowane we wcześniejszym podrozdziale 

projekty EFRR, które najczęściej w pozytywny sposób oddziałują na realizację 
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zasady równości szans i niedyskryminacji (zdaniem beneficjentów) to projekty 

w ramach OP 11, 2, 6, 12. Można więc ocenić, że największą skutecznością w 

realizacji zasady odznaczają się projekty rewitalizacyjne, dotyczące cyfryzacji, 

dziedzictwa regionalnego i infrastruktury społecznej. Wynika to po części z 

możliwości, jakie stwarza realizacja takich projektów (np. możliwości uwzględnienia 

rozwiązań architektonicznych w zakresie dostosowań obiektów użyteczności 

publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rodziców z wózkami, osób 

starszych itp.), ale z drugiej strony również z wymogów prawnych w tym zakresie (np. 

wynikających z prawa budowlanego). Z punktu widzenia oceny tego aspektu ważna 

jest też trwałość rozwiązań zastosowanych w projektach. W zdecydowanej 

większości wykracza ona poza ramy czasowe wynikające z wytycznych w tym 

zakresie, które zakładają trwałość w okresie 5 lat77. Oznacza to, że rozwiązania 

infrastrukturalne (np. podjazdy, windy, miejsca parkingowe dla osób z 

niepełnosprawnościami, zachowanie odpowiednich wymiarów drzwi, korytarzy itd.), 

ale też cyfrowe (np. strony internetowe, aplikacje spełniające standardy WCAG 2.0) 

będą wykorzystywane w dłuższej perspektywie czasowej (oczywiście jeśli będą 

utrzymywane, modernizowane, konserwowane itd.).  

Skuteczność projektów EFRR z punktu widzenia realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji zwiększa kompleksowość podejścia w projekcie do kwestii 

uwzględnienia tej zasady. Chodzi zarówno o kompleksowość zastosowanych 

rozwiązań (np. architektonicznych, transportowych, cyfrowych, informacyjnych itp.), 

jak i o kompleksowość w podejściu do grup użytkowników projektu (osoby z 

różnymi rodzajami niepełnosprawności, rodzice z dziećmi, osoby starsze itp.). 

Przykładem może tu być jeden z projektów objęty studium przypadku w ramach 

niniejszej ewaluacji, który został zrealizowany w ramach Podziałania 7.2.4 

Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR78. Projekt polegał na przebudowie 

zabytkowego, ale zrujnowanego dworca kolejowego w Brzeźnicy i zagospodarowaniu 

terenów obok dworca m.in.: stworzeniu parkingu utwardzonego kostką brukową, 

przebudowie chodników i drogi dojazdowej do dworca, stworzeniu przystanku 

autobusowego z wiatą oraz montażu systemu monitoringu, oświetlenia i ustawieniu 

elementów małej architektury (ławki, kosze na odpady, miejsca na rowery). We 

wrześniu 2018 roku oddano do użytkowania dworzec wraz z przylegającym centrum 

przesiadkowym komunikacji autobusowej. Zmodernizowana infrastruktura spełnia 

oczekiwania osób o rożnych potrzebach funkcjonalnych, przez co może służyć 

 
77 Zgodnie z art. 71 Rozporządzenia 1303/2013, trwałość projektów współfinansowanych z 

Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w 

przypadku MŚP – w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji 

lub miejsc pracy). 
78 Tytuł projektu: Utworzenie zaplecza - centrum transportu komunikacji zbiorowej w Brzeźnicy 

poprzez przebudowę infrastruktury służącej obsłudze podróżnych, numer umowy: RPMP.07.02.04-12-

0345/17. 
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maksymalnie szerokiej liczbie osób. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mają 

możliwość swobody przemieszczania się. Szerokość drzwi wejściowych w budynku 

została odpowiednio zaprojektowana tak, aby 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 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 też dwa większe miejsca postojowe dla osób z 

niepełnosprawnościami. Rozwiązania zastosowane w projekcie są również 

dostosowane 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, rodzicom z wózkami dziecięcymi (wydzielone 

pomieszczenia np. do karmienia, przewijania dzieci, poczekalnia, mini bar). Co 

ważne zakres dostosowania projektu do potrzeb OzN został skrojony na miarę 

zdiagnozowanych potrzeb. 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 mały ruch 

w okolicy ich montaż nie znalazł racjonalnego uzasadnienia. Produkty projektu nie 

zawierają elementów i cech stanowiących bariery w ich użytkowaniu m.in. dla osób z 

niepełnosprawnościami czy osób starszych. 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 

użytkowników. 

Dobre praktyki obejmujące kompleksowe podejście do realizacji zasady równości 

szans i niedyskryminacji były również identyfikowane w sprawozdaniach rocznych z 

realizacji RPO WM 2014-2020. W sprawozdaniu rocznym za 2017 rok przywołany 

został przykład zakupu niskoemisyjnych niskopodłogowych autobusów. Celem 

projektu było m.in. uczynienie usług świadczonych w ramach transportu publicznego 

łatwiej dostępnymi dla osób z niepełnosprawnościami, starszych i poruszających się 

m.in. z dziećmi. Pojazdy są wyposażone m.in. w funkcje wpływające na 

bezpieczeństwo i komfort podróży: rampa uchylna w drzwiach pojazdu, stanowiska 

do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, funkcja obniżenia pojazdu z prawej 

strony (ułatwienie wejścia/wyjścia z pojazdu). Zainstalowany system informacji 
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pasażerskiej odpowiada potrzebom osób głuchych, niedosłyszących, niedowidzących 

i niewidzących przez montaż tablic wyświetlających dane o linii, kierunku jazdy, trasie 

z wyszczególnieniem przystanków, przewidywanym czasie przejazdu autobusu 

między przystankami, instalację głosowej informacji pasażerskiej (zapowiadanie 

przystanków)79. Z kolei w sprawozdaniu za 2018 rok wskazano na dobrą praktykę 

projektu w ramach którego dostosowano zbytkowy obiekt do funkcji muzeum. 

Przestrzeń wystawiennicza jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami 

poruszającymi się na wózkach (winda, węzły sanitarne, parking). Wprowadzone 

zostały udogodnienia pozwalające osobie z dysfunkcją wzroku uczestniczyć w 

zwiedzaniu - audiodeskrypcje wybranych obiektów, kopie eksponatów służące do 

oglądania dotykowego, szkła powiększające dla osób niedowidzących, typograficzny 

(wypukły) plan budynku oraz wystawy pozwalające zorientować się w przestrzeni. 

Zainstalowano system wspomagający słuch (tzw. pętla indukcyjna) oraz na wystawie 

stałej znajdują się specjalnie przygotowane opisy i tłumaczenia na Polski Język 

Migowy80. 

Jak wspomniano na wstępie oceniając skuteczność wsparcia z punktu widzenia 

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji należy mieć na uwadze 

odmienne podejścia w ramach projektów EFRR i EFS. Z EFS wspierane są projekty 

tzw. „miękkie", dotyczące różnych grup osób. W ramach niniejszej ewaluacji 

uczestnicy projektów EFS byli objęci badaniami ankietowymi, w tym w zakresie 

efektów będących następstwem uczestnictwa w projektach (omówionych już w 

poprzednim podrozdziale). Możliwe było więc przeprowadzenie analiz statystycznych 

uwzględniających skuteczność (rozumianą w kontekście osiąganych efektów) dla 

analizowanych wcześniej grup szczególnie narażonych na dyskryminację (osoby z 

niepełnosprawnościami, osoby starsze – powyżej 50 r.ż.) w podziale na projekty z 

różnych OP. Wnioski z przeprowadzonych analiz wskazują, że: 

• uczestnicy z niepełnosprawnościami projektów z OP 9 i 10 częściej (niż 

uczestnicy pełnosprawni) deklarują: poprawę sytuacji związanej z pracą (np. 

znalezienie pracy, zmiana pracy na lepszą, założenie działalności 

gospodarczej itp.), poprawę z zakresie kwalifikacji lub kompetencji oraz 

poprawę sytuacji prywatnej/indywidualnej (np. poprzez nawiązanie nowych 

znajomości, przezwyciężenie barier, zmianę zachowań społecznych itp.);  

• uczestnicy z niepełnosprawnościami projektów z OP 9 częściej (niż uczestnicy 

pełnosprawni) deklarują poprawę w zakresie sytuacji zdrowotnej; 

 
79 Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Sprawozdanie roczne za 2017 rok, s. 33. 
80 Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Sprawozdanie roczne za 2018 rok, s. 36. 
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• uczestnicy pełnosprawni projektów z OP 8 częściej deklarują poprawę sytuacji 

związanej z pracą oraz sytuacji prywatnej/indywidualnej niż uczestnicy z 

niepełnosprawnościami; 

• uczestnicy starsi (powyżej 50 r.ż.) projektów z OP 9 i 10 częściej deklarują 

poprawę w zakresie sytuacji prywatnej/indywidualnej niż uczestnicy młodsi 

(poniżej 50 r.ż.);  

• uczestnicy młodsi (poniżej 50 r.ż.) częściej niż uczestnicy starsi (powyżej 50 

r.ż.) deklarują poprawę sytuacji związanej z pracą, poprawę kwalifikacji i 

kompetencji oraz poprawę w zakresie godzenia życia zawodowego i 

prywatnego. 

Powyższe wnioski cząstkowe pozwalają sformułować jeden wniosek generalny – 

projekty, których celem jest wzrost spójności wewnątrzregionalnej w wymiarze 

społecznym i zdrowotnym oraz rozwój kapitału intelektualnego mieszkańców, 

jako podstawa budowania silnej pozycji regionu są skuteczniejszymi 

interwencjami z punktu widzenia osób zagrożonych dyskryminacją (tj. osób z 

niepełnosprawnościami i osób powyżej 50 r.ż.) niż projekty w zakresie szeroko 

rozumianego wsparcia zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.  

W przypadku projektów EFS z uwagi na dostępność danych możliwe było dokonanie 

analiz również na niższym poziomie szczegółowości tj. poszczególnych form 

wsparcia oferowanych uczestnikom projektów. W poniższej tabeli przedstawione 

zostały wyniki analizy skuteczności poszczególnych form wsparcia w przyczynianiu 

się do osiągania efektów z 5 przedstawionych wyżej obszarów. Jeżeli w tabeli 

widnieje wartość liczbowa oznacza to, iż zachodzi istotna statystycznie zależność 

pomiędzy uczestnictwem w danej formie wsparcia (wskazanej w wierszu) a 

osiąganiem efektu w danym obszarze (wskazanego w kolumnie). Wartości liczbowe 

stanowią różnicę pomiędzy udziałem osiągających dany efekt wśród uczestników 

projektów biorących udział i nie biorących udziału w danej formie wsparcia. Zatem 

wartość dodatnia oznacza, iż dany efekt osiąga się częściej wśród osób biorących 

udział w danej formie wsparcia niż wśród osób niebiorących w niej udziału, co 

wskazuje na wyższą skuteczność danej formy wsparcia. Natomiast wartości ujemne 

oznaczają, iż dany efekt osiąga się częściej wśród uczestników projektów 

niebiorących udziału w danej formie wsparcia, co oznacza niższą skuteczność danej 

formy wsparcia. „Pusta komórka” oznacza brak istotnej statystycznie zależności 

pomiędzy udziałem w danej formie wsparcia, a osiąganiem efektów z danego 

obszaru – tzn. wśród uczestników projektów biorących i niebiorących udziału w danej 

formie wsparcia występuje podobna częstość osiągania danego efektu.
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Tabela 11 Różnica pomiędzy skalą osób osiągających efekty w poszczególnych obszarach wśród osób biorących udział i nie biorących udziału 
w poszczególnych formach wsparcia (z wyróżnieniem grup: osób z niepełnosprawnościami oraz osób powyżej 50 r.ż.) 

  
Poprawa sytuacji związanej 

z pracą 
Poprawa kwalifikacji lub 

kompetencji 

Poprawa w zakresie godzenia 
życia zawodowego i 

prywatnego 

Poprawa sytuacji 
zdrowotnej 

Poprawa sytuacji 
prywatnej/indywidualnej 

  Ogółem OzN 50+ Ogółem OzN 50+ Ogółem OzN 50+ Ogółem OzN 50+ Ogółem OzN 50+ 

szkolenie/ kurs 13,10%     11,00% 21,87% 14,70%           -15,69% 7,30%     

doradztwo 23,90%     8,30%         -9,80%     -11,70% 9,70%     

inne 11,40%           4,40%     8,50%   13,73%       

zajęcia dodatkowe -25,40%     -14,20%     -8,00%     -10,80%           

usługa rozwojowa 
dla pracownika 

przedsiębiorstwa 
      22,20%           -5,70%           

usługa aktywnej 
integracji 

18,20%   25,50%             9,40%         
23,70

% 

pośrednictwo pracy 20,70%                       12,50% 18,50%   

staż/ praktyka                               

usługa wsparcia 
ekonomii społecznej 

-15,80%                 -8,20%           

usługa 
zdrowotna/medyczna 

-27,20%     -52,60% -57,35%  -47,1%*     13,90% 31,70%   36,42% -24,80%     

stypendium -14,90%                             

dotacja na 
rozpoczęcie 
działalności 
gospodarczej 

65,20%   51,20% 16,40%     11,10%           22,60%     

bon 14,80%     28,40%               -15,46%       

Wsparcie z 
wykorzystania TIK 

              89,1%*   -10,60%   -15,53%       

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z uczestnikami oraz danych gromadzonych w systemie SL (moduł 

uczestnicy projektów); analiza obejmuje formy wsparcia, w których wzięło udział co najmniej 4,5% uczestników. 

*Ze względu na niskie liczebności w próbie badawczej wynik należy traktować z dużą ostrożnością.  
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Wnioski płynące z przeprowadzonej analizy pozwalają wskazać, że nie da się 

zidentyfikować formy wsparcia w ramach projektów EFS, która miałaby 

szczególne znaczenie dla osób z niepełnosprawnościami czy osób powyżej 50 

r.ż., czyli formy, której jednokrotne zastosowanie przyniesie efekty w dużej 

skali. Aby osiągnąć efekty zatrudnieniowe, społeczne czy zdrowotne konieczna 

jest realizacja uzupełniających się form wsparcia dopasowanych do potrzeb 

poszczególnych uczestników. Takie wsparcie jest wdrażane np. w ramach OP 9, 

gdzie są realizowane projekty skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, do których zaliczają się osoby z niepełnosprawnościami – w ramach 

tych projektów wsparcie jest zindywidualizowane, dostosowane do potrzeb, 

realizowane w oparciu o Indywidulany Plan Działania. Dodatkowo w 2020 roku w 

ramach OP 9 wprowadzono możliwość finansowania wkładu własnego z PFRON, 

jeśli projekty są skierowane w całości do osób z niepełnosprawnościami, co 

poprawiło komplementarność i użyteczność wsparcia.  

Można jednak wskazać na pewne prawidłowości, których wykorzystanie w 

działaniach projektowych ma szansę przełożyć się na zwiększenie ich skuteczności 

czy użyteczności: 

• usługa aktywnej integracji w przypadku osób powyżej 50 r.ż. częściej niż 

wśród pozostałych uczestników przyczynia się do poprawy sytuacji związanej 

z pracą oraz sytuacji prywatnej/indywidualnej; 

• dotacja na rozpoczęcia działalności gospodarczej ma duże znaczenie dla 

poprawy sytuacji związanej z pracą w przypadku uczestników powyżej 50 r.ż. 

(podobnie jak wśród pozostałych uczestników); 

• szkolenie/kurs w przypadku osób z niepełnosprawnościami, jak i osób powyżej 

50 r.ż. częściej niż wśród pozostałych uczestników przyczynia się do 

podnoszenia kwalifikacji lub kompetencji; 

• pośrednictwo pracy w przypadku osób z niepełnosprawnościami częściej niż 

wśród pozostałych uczestników przyczynia się poprawy sytuacji 

prywatnej/indywidualnej; 

• usługa zdrowotna/medyczna w przypadku uczestników projektów powyżej 50 

r.ż. ma duże znaczenie dla poprawy sytuacji zdrowotnej, ale też częściej 

pozwala na poprawę sytuacji w zakresie godzenia życia zawodowego i 

prywatnego. 

Dobre praktyki w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnościami czy osób 

powyżej 50 r.ż. zostały zidentyfikowane w ramach przeprowadzonych studiów 

przypadku projektów EFS. W ramach projektu z Podziałania 9.2.1 realizowany był 

projekt81, którego celem było zorganizowanie kompleksowego systemu opieki 

umożliwiającego osobom niesamodzielnym i niepełnosprawnym jak najdłuższe 

pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania. W ramach projektu powstał 

 
81 Tytuł projektu: Małopolski Teleanioł, numer umowy: RPMP.09.02.01-12-0388/17.  
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innowacyjny system wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami z terenu 

całego województwa małopolskiego z wykorzystaniem teleopieki, usług 

opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania odbiorców projektu. W 

projekcie zastosowane zostały innowacyjne rozwiązania. Wszyscy uczestnicy 

projektu otrzymali opaski bezpieczeństwa, wyposażone w przycisk SOS i kartę SIM 

z możliwością połączenia głosowego z Centrum Teleopieki, instrukcję oraz zostali 

przeszkoleni w zakresie korzystania z Centrum Teleopieki. Wdrożenie systemu 

teleopieki było uzupełnieniem dostępnych form wsparcia systemu pomocy 

społecznej, miało zapewnić poprawę komfortu życia, wydłużenie okresu 

niezależności i poprawę aktywności społecznej niesamodzielnych mieszkańców 

Małopolski. Opaski mogły być wykorzystywane do kontaktów uczestników z Centrum 

Teleopieki 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. Za godne uwagi i polecenia (jako forma 

wsparcia) należy też uznać sąsiedzkie usługi opiekuńcze, które 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; 

• 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; 

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.  

Z kolei w projekcie z Działania 8.282 celem było zwiększenie poziomu zatrudnienia 

oraz kwalifikacji i kompetencji osób z niepełnosprawnościami powyżej 30 r. ż. (z 

niepełnosprawnością oddechowo-krążeniową, metaboliczną oraz endokrynologiczną, 

w szczególności osoby chorujące na cukrzycę, astmę, choroby tarczycy), 

pozostających bez pracy, zamieszkujących obszar powiatów: oświęcimskiego, 

wadowickiego, chrzanowskiego, wielickiego, brzeskiego, tarnowskiego, 

 
82 Tytuł projektu: Aktywni, potrzebni, kompetentni - kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych 30+ w Małopolsce, numer umowy: RPMP.08.02.00-12-0154/15.  
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nowosądeckiego, myślenickiego, limanowskiego. Na uwagę w projekcie zasługuje 

kompleksowe podejście do kwestii wsparcia. Punktem wyjścia było zapewnienie w 

projekcie opieki nad osobami zależnymi, którymi na co dzień zajmują się 

uczestnicy projektu, tak aby oni mogli skorzystać z form wsparcia przewidzianych dla 

nich w projekcie.  

Dobrym przykładem było promowanie w projekcie elastycznych form zatrudnienia i 

pracy zdalnej, m.in. dzięki wyposażeniu osób potrzebujących takiej formy wsparcia 

w laptopy (np. osób z cukrzycą czy astmą). Możliwość zdalnego uczestnictwa w 

projekcie sprawdzała się w odniesieniu do specjalistycznych konsultacji 

prowadzonych dla uczestników, realizacji staży, pośrednictwa pracy i poradnictwa 

zawodowego uwzględniając potrzeby i możliwości czasowe uczestników, bariery 

związane z dojazdem czy obowiązkami rodzinnymi. Takie podejście było wysoce 

innowacyjne mając na uwadze fakt, że opisane powyżej działania zachodziły przed 

pandemią COVID (lata 2017-2018). Dobrym pomysłem na aktywizację osób z 

niepełnosprawnościami było też poradnictwo zawodowe grupowe. Spotkania te 

miały na celu wzmocnienia kompetencji ułatwiających pełnienie ról społecznych i 

zawodowych, wzmocnienie procesu efektywnego uczenia się i poszukiwania 

twórczych rozwiązań 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 porozmawianie na temat 

swoich doświadczeń. Poza efektami indywidualnymi w projekcie odnotowane zostały 

efekty w postaci zmiany postaw pracodawców, którzy umożliwili odbycie stażu 

osobom z niepełnosprawnościami, 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 czy mechanizmu racjonalnych 

usprawnień (np. skrócenie czasu pracy, spotkania osobiste bądź zdalne, proste i 

intuicyjne użytkowanie, tolerancja na błędy stażystów, pomoc na każdym etapie 

realizacji zadań).  

6.1.6 Podsumowanie i wnioski na kolejny okres programowania 

Podsumowując kwestię wdrażania zasady równości szans i niedyskryminacji w 

projektach należy podkreślić, że poświęca się jej generalnie większą wagę niż w 

perspektywie finansowej 2007-2013. Dotyczy to głównie dostępności 

projektów/produktów projektów dla osób z niepełnosprawnościami. Na pewno duże 

znaczenie miało w tym względzie wprowadzenie standardów dostępności jako 

załącznika nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji polityk równych szans (w 

kwietniu 2018 roku). Standardy dostępności to zestaw minimalnych jakościowych i 

technicznych wymagań w stosunku do wsparcia finansowanego ze środków 

funduszy polityki spójności, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami 

możliwości skorzystania z udziału w projektach, jak i z efektów ich realizacji. 
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Opracowano sześć standardów: szkoleniowy, edukacyjny, informacyjno-promocyjny, 

cyfrowy, architektoniczny oraz transportowy. Wnioski płynące z ewaluacji wskazują, 

że konieczne jest zwiększenie jednoznaczności i precyzyjności standardów, żeby 

uniknąć sytuacji, że poszczególni aktorzy procesu realizacji projektu (m.in. 

wnioskodawcy, oceniający projekty, weryfikujący wnioski o płatność, kontrolujący) w 

odmienny sposób mogą zinterpretować dany zapis. Ważne jest, aby wskazane 

zostały warunki dla poszczególnych standardów, które mają charakter obligatoryjny, 

a także jakie standardy i warunki standardów są obligatoryjne dla poszczególnych 

rodzajów działań. Tego typu rozwiązania powinny znaleźć się w nowych wytycznych, 

które zostaną opracowane dla perspektywy finansowej 2021-2027. 

Na podstawie przeprowadzonych badań można przyjąć, że ok.12% wszystkich 

beneficjentów stosuje kompleksowe podejście do realizacji zasady, a pozostali 

koncentrują się głównie na spełnieniu warunków minimalnych, które umożliwią 

uzyskanie wsparcia. Nie oznacza to, że jest to nieakceptowany sposób działania. 

Aby spełnić minimalne wymogi konieczne jest bowiem stosowanie standardów 

dostępności dotyczących osób z niepełnosprawnościami. Można jednak przyjąć, że 

realizacja kompleksowych projektów, gdzie kwestie równości szans i 

niedyskryminacji uwzględnia się na różnych poziomach i w różnych 

konfiguracjach jest możliwa. Wskazują na to m.in. dobre praktyki zidentyfikowane 

w ramach studiów przypadku, w których kluczową rolę odgrywało kompleksowe 

podejście do wsparcia osób z niepełnosprawnościami, osób starszych itp. Powinien 

to być kierunek wskazywany jako wzorcowy/pożądany w okresie programowania 

2021-2027.  

Wnioski płynące z niniejszej ewaluacji wskazują, że w perspektywie finansowej 

2021-2027 należy kontynuować wdrażanie zasady równości szans i 

niedyskryminacji zgodnie z wytycznymi analogicznymi do obecnie 

obowiązujących, ponieważ zapewnia to realne efekty w zakresie poprawy 

dostępności projektów/produktów projektów dla osób z niepełnosprawnościami. Co 

prawda w ramach ewaluacji nie zidentyfikowano systemowych przejawów 

dyskryminacji ze względu na inne cechy (np. wiek, wyznanie, orientację seksualną, 

pochodzenie itp.), a w projektach EFS biorą udział osoby z grup zagrożonych 

dyskryminacją krzyżową (co jest bardzo pozytywnym zjawiskiem), to w 

prowadzonych działaniach należy nadal mieć na uwadze, że stosowanie zasady 

równości szans i niedyskryminacji powinno zapewniać wszystkim osobom – bez 

względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, 

wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwe, pełne 

uczestnictwo w projektach czy możliwość użytkowania produktów projektów. 

Z punktu widzenia realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji ważna jest 

jeszcze kwestia finansowania niezbędnych dostosowań (np. architektonicznych), 

tak aby zapewnić spełnienie standardów dostępności (szczególnie dotyczy to 
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projektów EFS). Jednym ze sposobów finansowania jest cross-financing, który 

pozwala na dofinansowanie części wydatków w projekcie realizowanych w ramach 

EFS z EFRR. W rezultacie projekt „miękki” może zawierać wydatki, które są 

faktycznie przypisane projektom „twardym”. W szczególności cross-financing stosuje 

się w celu realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, a zwłaszcza potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami. Mechanizm ten jest jednak limitowany jako udział w 

wartości unijnego dofinansowania. Problem pojawia się więc w przypadku projektów 

o mniejszej wartości, gdzie koszty dostosowań np. architektonicznych są stałe i nie 

udaje się ich sfinansować w ramach cross-financingu. Rozwiązaniem byłoby z 

pewnością wprowadzenie wariantowania dla określania dopuszczalnego odsetka na 

cross-financing. Wtedy w projektach, gdzie konieczne jest zrealizowanie dostosowań 

np. do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dopuszczalny byłby wyższy limit niż w 

projektach, w których takie dostosowania nie są potrzebne albo zostaną 

sfinansowane w inny sposób. Jedną z opcji może też być wprowadzenie ryczałtu 

zróżnicowanego dla poszczególnych poddziałań czy typów projektów.  

Bazując na doświadczeniach z wdrażania projektów w ramach RPO 2014-2020, 

konieczne jest w perspektywie 2021-2027 uelastycznienie rozumienia i stosowania 

pewnych rozwiązań przez instytucje uczestniczące we wdrażaniu RPO WM 2014-

2020 oraz zwiększenie adekwatności tych rozwiązań względem projektów. Chodzi o 

dostosowanie do zakresu projektu czy grup docelowych objętych danym projektem, 

tak aby np. standardy dostępności nie były wymogiem stosowanym bez związku z 

danym projektem/interwencją, bo to obniża ich efektywność kosztową. Przykładowo 

nie jest konieczne (a często niemożliwe) dostosowanie całego budynku (np. szkoły) 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, gdy można dostosować jedno 

pomieszczenie, wejście itd., co już zapewni równy dostęp do projektu83. Jak 

wskazywali beneficjenci, w trakcie wywiadów pogłębionych i podczas badania 

ankietowego, na tym polu pojawiały się wątpliwości interpretacyjne. Uelastycznienie 

stosowania wymogów należy oczywiście rozpatrywać w kontekście racjonalności i 

efektywności wydatkowania środków finansowych. Zadanie to leży również w gestii 

beneficjentów planujących realizację określonych projektów skierowanych do 

konkretnych grup, którzy w najlepszych stopniu są w stanie zdiagnozować potrzeby.  

 
83 Co wynika ze standardów dostępności, gdzie wskazuje się, że regulują one obszar, który podlega 
interwencji – to znaczy dotyczą produktów, będących przedmiotem projektu. W związku z tym nie jest 
konieczne dostosowanie całego obiektu, a jedynie zapewnienie możliwości uczestnictwa przez osobę 
z niepełnosprawnością w projekcie, co oznacza możliwość dotarcia do miejsca realizacji projektu i 
wzięcie czynnego udziału na równych prawach z innymi uczestnikami.  



Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

 

144 

6.2 Zasada równouprawnienia płci 

6.2.1 Skala stosowania zasady równouprawnienia płci w projektach 

W ramach RPO WM przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym dofinansowanie w 

ramach EFRR może być udzielone tylko takiemu projektowi, który na etapie 

składania WoD wykazuje pozytywny bądź neutralny wpływ na zasadę równości 

szans kobiet i mężczyzn. W przypadku EFS z kolei, wszystkie projekty muszą 

wykazać spełnienie standardu minimum wskazanego w Załączniku nr 1 do 

Wytycznych w zakresie realizacji polityk równych szans84. Projekt, który mógłby 

wpływać na pogłębianie nierówności ze względu na płeć, zostałby odrzucony 

zarówno w EFRR, jak i EFS. Wynika z tego, że wszystkie projekty EFS musiały 

uwzględnić perspektywę płci (do uzyskania pozytywnej oceny WoD85 

wystarczające było np. wskazanie i uzasadnienie braku barier równościowych w 

obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu oraz 

przedstawienie opisu działań, jakie będą podjęte, by bariery takie na żadnym etapie 

realizacji się nie pojawiły). Co prawda konstrukcja punktacji premiuje większe 

spełnianie standardu minimum, to w praktyce nie wpływało to na zbyt częste 

spełnianie wszystkich punktów standardu. Z kolei w przypadku EFRR można 

zidentyfikować zarówno projekty pozytywnie, jak i neutralnie wpływające na 

omawianą politykę. W rozdziale 4.2 raportu odniesiono się do tego, jak ocena ta 

wyglądała na etapie weryfikowania WoD. W tym rozdziale zaś skupiono się na 

ocenie rzeczywistego oddziaływania realizowanych/zrealizowanych już projektów. W 

tym celu wykorzystano wyniki badania ilościowego z beneficjentami, którzy byli pytani 

o to, jaki ich zdaniem jest wpływ realizowanych przez siebie projektów na politykę 

równości płci. Przytoczone poniżej wyniki są zatem wyłącznie deklaratywne i dotyczą 

etapu realizacji projektów, a nierzadko już osiąganych efektów. Badani mogli 

wskazać, że realizacja ich projektu (w tym uzyskiwane efekty) wpływają pozytywnie 

lub neutralnie na politykę równości płci. W opinii beneficjentów, o neutralnym 

oddziaływaniu w przypadku projektów EFS można mówić np. w sytuacji, kiedy 

nie identyfikowali oni żadnych barier dla konkretnej płci, nie było/nie jest konieczne 

podejmowanie działań mających wzmocnić pozycję grupy znajdującej się w gorszej 

sytuacji, a podejmowane działania miały/mają jedynie zapewnić, że żadne bariery nie 

 

84 Standard minimum składa się z 5 kryteriów oceny, dotyczących charakterystyki projektu. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 6 ponieważ dwa kryteria są alternatywne. 

Wymagane jest uzyskanie co najmniej 3 punktów. Więcej informacji na temat tych kryteriów 

przedstawiono w dalszej części rozdziału. 
85 Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SZOOP RPO WM 2014-2020, za spełnienie wymagań określonych 

w standardzie minimum można otrzymać od 0 do 10 punktów. Konstrukcja punktacji uwzględnia 

zatem konieczność spełnienia standardu minimum zgodnie z wytycznymi. By wniosek przeszedł 

pozytywnie ocenę, musi uzyskać minimum 6 punktów, co jest równoznaczne z uzyskaniem minimum 3 

punktów, o których mowa z kolei w powyższym przypisie. 
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wystąpią. O neutralnym oddziaływaniu można także w ich opinii mówić wówczas, gdy 

na etapie rekrutowania uczestników nie stosowano szczególnej preferencji dla jednej 

z płci. 

Na podstawie deklaracji samych beneficjentów można wskazać, że aż 61,2% 

projektów ma wpływ neutralny na politykę równości płci.  

Wykres 19 Skala projektów RPO WM 2014-2020 o pozytywnym/neutralnym wpływie na 
realizację zasad polityki równości płci 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami 

RPO WM 2014-2020, n=711. Odpowiedź na pytanie: „Prosimy ocenić w jaki sposób 

realizacja projektu wpływała/wpływa na poszczególne zasady horyzontalne?”. 

W ocenie badanych, wpływ neutralny dotyczy aż 72,1% projektów EFRR oraz 

38,5% projektów EFS. W przypadku EFS oceny takie wynikać mogą m.in. z 

powodów wskazanych na początku rozdziału. Wynika z tego, że inaczej 

definiowany jest pozytywny wpływ na tę politykę w dokumentach 

programowych, a inaczej odbierają to sami beneficjenci EFS, którzy dość 

często nie identyfikują analiz czynionych na potrzeby spełnienia standardów 

minimum jako elementów z założenia pozytywnie wpływających na równość 

płci. Oznacza to z pewnością brak dostatecznej świadomości beneficjentów na temat 

polityki równości płci i jej odzwierciedlenia w założeniach programowych oraz 

Wytycznych w zakresie realizacji polityk równych szans (w tym w załączniku nr 1 do 

tychże Wytycznych), w których to nie ma mowy o możliwym neutralnym 

oddziaływaniu projektów EFS na tą konkretną politykę. Wyniki te wskazywać mogą 

także na pewną słabość stosowanego od lat standardu minimum – jego spełnienie 

jest bowiem możliwe bez konieczności podejmowania aktywnych działań 

równościowych, ale także niedoskonałość stosowanego kryterium oceny WoD 

odnoszącego się do oceny wpływu projektu na politykę równości płci – kryterium to 

niedostatecznie motywuje wnioskodawców do uwzględniania w ramach swoich 

projektów działań, które, również w ich ocenie, rzeczywiście miałyby pozytywny 

wpływ na równość K i M. W związku z tym rekomenduje się podjęcie działań 

27,9%

61,5%

38,8%

72,1%

38,5%

61,2%

EFRR, n=480 EFS, n=231 Ogółem, n=711

Pozytywny wpływ realizacji projektu na zasadę Neutralny wpływ realizacji projektu na zasadę
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zmierzających zarówno do uświadamiania beneficjentom różnych aspektów 

polityki równości płci (w tym tego, jakie działania/rozwiązania świadczą o jej 

realizowaniu), jak i do ograniczenia skali projektów EFS, które nie uwzględniają 

realizacji działań aktywnie wspierających tę politykę. 

Jeśli chodzi o Osi priorytetowe, to największy udział projektów posiadających 

neutralny wpływ występuje w OP 7, związanej z infrastrukturą transportową. 

Relatywnie wysoki udział projektów posiadających neutralny wpływ występuje 

również w OP 5, OP 4, OP 3 oraz OP 12, czyli w obszarach związanych z ochroną 

środowiska (adaptacją do zmian klimatu, rozwojem systemu gospodarki odpadami 

czy ochrony zasobów wodnych), polityką energetyczną (OZE, eko-przedsiębiorstwa, 

reedukacja emisji zanieczyszczeń czy niskoemisyjny transport miejski), rozwojem 

przedsiębiorstw (strefy aktywności gospodarczej, rozwój IOB, rozwój i 

konkurencyjność MŚP) oraz infrastrukturą społeczną (zdrowotną i edukacyjną). 

Dominacja projektów neutralnych w większości tych obszarów nie dziwi, ponieważ 

charakteryzują się one ograniczonym potencjałem niwelowania nierówności sytuacji 

kobiet i mężczyzn. Z drugiej jednak strony, oceniając np. wpływ infrastruktury 

transportowej czy społecznej na równość płci można stwierdzić, że sytuacja nie jest 

już tak jednoznaczna. Teoretycznie dominacja projektów neutralnych w tych 

obszarach mogłaby wydawać się zrozumiała – inwestycje np. w infrastrukturę 

transportową czy społeczną, w ocenie badanych beneficjentów oraz wyników innych 

badań86, mogą w niewielkim stopniu niwelować nierówności wśród kobiet i mężczyzn 

(beneficjenci najczęściej podkreślali, że dostęp do takiej infrastruktury jest taki sam 

dla wszystkich, nie można w takim przypadku mówić o preferowaniu K lub M i trudno 

ich zdaniem wskazać działania, które miałyby pozytywnie oddziaływać na równość 

płci). Praktycznie jednak, zapewnianie dostępu do takiego typu infrastruktury 

wpływa na sytuację tych grup, które muszą lub chcą z niej korzystać – w tym 

przypadku kobiet lub mężczyzn. Przykładowo, inwestycje w infrastrukturę 

transportową oddziałują na K i M w różnym stopniu – wynika to z zachowań 

komunikacyjnych obu płci. Jak wynika z badania zachowań komunikacyjnych 

mieszkańców Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego87 kwestia płci ma znaczenie 

w zakresie wybieranych środków transportu – tylko pieszo porusza się 35% kobiet i 

25% mężczyzn, samochodem osobowym jako kierowca jeździ 17% kobiet i 37% 

 
86 Patrz: Raport z badania: Ocena wdrażania polityk horyzontalnych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Pracownia Badań i 

Doradztwa “Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j., Gdańsk 2021; Raport z badania: Ewaluacja 

wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 2014-2020, Openfiled, Kielce 2019. 
87 Badanie zachowań komunikacyjnych mieszkańców Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego, 

Politechnika Krakowska i. Tadeusza Kościuszki, PBS Sp. z o.o., Jan Friedberg działający pod firmą 

„Projektowanie dróg i doradztwo w zarządzaniu”, EKKOM Sp. z o.o., International Management 

Services Sp. z o.o., Kraków 2014. 
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mężczyzn, a jako pasażer jeździ 9% kobiet i 6% mężczyzn, komunikacją zbiorową w 

tym tramwajem i autobusem częściej poruszają się kobiety (tramwajem: 16,5% K i 

12% M, autobusem: 17,3% K i 13,9% M). Wyniki te wskazują zatem, że np. 

infrastruktura drogowa w większym stopniu wpływa na sytuację mężczyzn, a 

infrastruktura transportu zbiorowego – na sytuację kobiet. W przypadku infrastruktury 

zdrowotnej dane GUS za 2019 rok88 wskazują, że wśród pacjentów zakładów opieki 

długoterminowej (w tym szpitali) i hospicyjno-paliatywnej było niemal dwukrotnie 

więcej kobiet niż mężczyzn. Wynikać to może z tego, że – jak wskazują wnioski 

zawarte w poradniku dot. sposobów realizacji równości płci w projektach89 - dbanie o 

zdrowie znacznie różni się w przypadku kobiet i mężczyzn. Kobiety dużo więcej 

uwagi poświęcają kwestiom zdrowotnym, częściej korzystają z infrastruktury i usług 

zdrowotnych. Wydaje się zatem, że w przyszłości beneficjenci EFRR powinni 

szerzej analizować możliwe oddziaływanie swoich przedsięwzięć na sytuację K 

i M. Być może istotne byłoby także przekazanie ekspertom KOP (np. w formie 

szkoleń) informacji ukierunkowujących ich na takie właśnie aspekty. W tym 

kontekście bowiem warto zwrócić uwagę na odpowiedzi beneficjentów OP 11 

(również EFRR). W tym przypadku odsetek projektów uznanych za pozytywnie 

wpływające na równość płci jest wyższy niż projektów uznanych za neutralne. 

Z jednej strony może to wynikać z faktu, że w przypadku tej OP wdrażane są 

przedsięwzięcia w dużym stopniu komplementarne z działaniami podejmowanymi ze 

środków EFS – beneficjenci zatem częściej dostrzegają pozytywny wpływ swoich 

przedsięwzięć na sytuację K i M. Z drugiej jednak strony, może to wynikać też z 

postawy ekspertów KOP oceniających projekty OP 11. Uczestniczyli oni bowiem w 

szkoleniu dotyczących PH, co mogło mieć przełożenie na bardziej wymagające 

podejście do oceny WoD, a jak wynika z danych nt. częstości wezwań do 

wyjaśnień/uzupełnień kwestii dotyczących PH - to właśnie w tej osi było ich 

relatywnie dużo na tle innych.  

 
88 Zdrowie i ochrona zdrowia w 2019 r., GUS, Warszawa, Kraków 2020r. 
89 J. Piotrowska, A. Siekiera, A. Sznajder, Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w 

projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020. Poradnik dla osób realizujących 

projekty oraz instytucji systemu wdrażania, Warszawa 2016. 
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Wykres 20 Skala projektów RPO WM 2014-2020 o pozytywnym/neutralnym wpływie na 
realizację zasad polityki równości płci – w podziale na oś 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami 

RPO WM 2014-2020, n=711. Odpowiedź na pytanie: „Prosimy ocenić w jaki sposób 

realizacja projektu wpływała/wpływa na poszczególne zasady horyzontalne?”. 

Analizując sytuację w poszczególnych Działaniach EFRR zwrócono uwagę, iż w 3 z 

nich wszystkie projekty posiadają neutralny wpływ na realizację zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn. Chodzi w tym przypadku o: Działanie 4.1 Zwiększenie 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu 

oraz Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa. Relatywnie wysoki udział (powyżej 80% 

wskazań) projektów charakteryzujących się neutralnym wpływem występuje również 

wśród projektów związanych z Działaniami: 3.4 Rozwój i konkurencyjność 

małopolskich MŚP, 5.3 Ochrona zasobów wodnych, 6.2 Ochrona różnorodności 

biologicznej, 7.2 Transport kolejowy oraz pozostałymi Działaniami w ramach OP 4. 

Neutralny wpływ na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn w części z 

tych obszarów wydaje się uzasadniony – wynika bowiem z charakteru tych 

projektów. Wyjątkiem są jednak te obszary wsparcia (np. transport, infrastruktura 

społeczna i zdrowotna), w których to realizowane przedsięwzięcia powinny wdrażać 

69,2%

65,7%

52,2%

51,2%

39,7%

37,1%

30,4%

26,1%

23,0%

17,0%

16,3%

9,1%

30,8%

34,3%

47,8%

48,8%

60,3%

62,9%

69,6%

73,9%

77,0%

83,0%

83,7%

90,9%

8. Rynek Pracy, n=78

9. Region Spójny Społecznie, n=67

11. Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej, n=23

10. Wiedza i Kompetencje, n=86

6. Dziedzictwo Regionalne, n=78

2. Cyfrowa Małopolska, n=35

1. Gospodarka Wiedzy, n=112

12. Infrastruktura Społeczna, n=23

3. Przedsiębiorcza Małopolska, n=61

4. Regionalna Polityka Energetyczna, n=94

5. Ochrona Środowiska, n=43

7. Infrastruktura Transportowa, n=11

Pozytywny wpływ realizacji projektu na zasadę

Neutralny wpływ realizacji projektu na zasadę
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politykę równości płci poprzez uwzględnianie, często odmiennych, potrzeb kobiet i 

mężczyzn (na co wskazywano już wyżej). Analiza raportów ewaluacyjnych z innych 

badań poświęconych tematyce polityk horyzontalnych wskazuje na podobne wyniki – 

zarówno pod kątem skali występowania projektów neutralnych w ramach EFRR 

(przykładowo w ramach RPO WP 2014-2020 odsetek takich projektów wyniósł 

79,7%90), jak i obszarów, w których udział takich projektów jest najwyższy. 

Trzeba jednak przy tym zwrócić uwagę na to, że rzeczywisty udział projektów 

neutralnych wobec polityki równości płci mógłby być w przypadku EFRR inny, niż 

wynika to z przedstawionych wyżej deklaratywnych danych. Jak przyznali bowiem 

eksperci oceniający wnioski o dofinansowanie i przedstawiciele instytucji systemu 

realizacji Programu, wnioskodawcy nie do końca rozumieli, co oznacza pozytywny 

wpływ projektu na politykę. Często przeceniali znaczenie wdrażanego 

przedsięwzięcia, określając wpływ neutralny jako pozytywny. Analiza informacji 

pochodzących z oceny WoD wskazuje, że bardzo często członkowie KOP nie 

stwierdzali cech projektu prowadzących do ograniczenia dostępu do infrastruktury lub 

produktów ze względu na płeć, a we wnioskach nie identyfikowali działań aktywnych, 

uzasadniających uznanie wpływu projektów na realizację tej polityki za pozytywny. 

Zawarte często w WoD deklaracje zapewnienia szerokiego dostępu do projektów 

(zatrudnienia w projekcie/produktów będących jego efektem), równości szans w 

edukacji i szkoleniach, godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym, wyrównanym 

udziale w podejmowaniu decyzji, świadczą przede wszystkim o przeciwdziałaniu 

negatywnemu wpływowi i o neutralności wobec tej zasady, jednak nie determinują 

one pozytywnego wpływu. Mając na uwadze tego typu opinie, bardziej szczegółowej 

analizie poddano sposoby ujmowania polityki równości płci w ramach projektów 

EFRR oraz EFS – wybrane wyniki przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 12 Przykłady ujmowania w projektach polityki równości płci przez beneficjentów RPO 
WM 2014-2020 

EFRR EFS 

- proces wyboru osób do realizacji 

zadań będzie polegał na 

wyłonieniu osób o najlepszych 

kwalifikacjach, nie będzie brana 

pod uwagę płeć kandydatów 

- na etapie rekrutacji nie będą 

zadawane pytania dotyczące 

- do pracy przyjmowane są osoby na podst. obiektywnych 

kryteriów, nie płci. Został opracowany Regulamin równości w 

projekcie uwzględniający m. in: sposób podejmowania decyzji 

w odniesieniu do stanowisk płci, nazwy stanowisk pracy 

dostosowane do płci pracownika, czas pracy uwzględniający 

specyficzne potrzeby 

- dbanie o to, by w miejscu realizacji projektu nie używano 

 
90 W tym przypadku pomiar także został wykonany w ramach badania ilościowego z beneficjentami, co 

pozwala porównywać wyniki. Patrz: Ocena wdrażania polityk horyzontalnych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Pracownia Badań i 

Doradztwa “Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j., Gdańsk 2021. 
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EFRR EFS 

stanu rodzinnego i planów 

związanych z życiem rodzinnym. 

W trakcie zatrudnienia stosowany 

będzie przejrzysty system oceny 

wykonywanej pracy, gwarantujący 

równy dostęp do awansu, szkoleń 

i szeroko pojętego rozwoju. 

Zapewniona będzie pensja 

adekwatna do zajmowanego 

stanowiska (bez względu na płeć) 

oraz szansa wyboru stanowiska, 

bez względu na stereotypowość 

zadań przypisywanych kobietom 

lub mężczyznom 

- z efektów projektów (zarówno 

usług, jak i infrastrukturalnych) 

będą mogły w równym stopniu 

korzystać przedstawiciele obu płci 

- obiekt będzie dostępny dla 

wszystkich w takim samym 

zakresie 

- dzięki zastosowaniu 

nowoczesnych rozwiązań w 

zamontowanych urządzeniach - 

automatyzacji procesów, łatwości 

i bezpieczeństwa obsługi 

urządzeń - stworzono możliwość 

zatrudnienia zarówno kobiet jak i 

mężczyzn na tych samych 

stanowiskach 

- w ramach projektu zaplanowano 

zakup sprzętu medycznego 

dostosowanego do schorzeń 

typowych dla kobiet oraz 

mężczyzn 

- podczas realizacji projektu, jak i 

po nie przewiduje się 

jakiegokolwiek zróżnicowania, 

wyłączenia, a także ograniczenia 

ze względu na płeć, które 

mogłoby przyczynić się do 

uniemożliwienia lub zmniejszenia 

możliwości korzystania z 

produktów projektu 

- powołanie zespołu projektowego 

języka odnoszącego się do stereotypów związanych z płcią 

- barierą dla kobiet jest trudność w łączeniu życia 

zawodowego, w tym podnoszenie kwalifikacji zawodowych z 

opieką nad dziećmi. Problemem jest konieczność 

czasochłonnych podróży. Wobec tego postanowiono, że 

zdecydowana większość szkoleń będzie realizowana lokalnie, 

na terenie poszczególnych gmin/powiatów 

- równość zatrudnienia; równość rekrutacji; elastyczność czasu 

pracy dla osób mających dzieci 

- dla osób biorących udział w projekcie zaplanowano zwrot 

kosztów opieki nad osobami zależnymi, z uwagi na fakt, że to 

głównie kobiety realizują funkcje opiekuńcze. Zaplanowano 

działania szkoleniowe "szyte na miarę" - dostosowane do 

indywidualnych potrzeb K i M 

- na etapie rekrutacji zastosowano dodatkowe kryteria 

punktowe premiujące kobiety (zgodnie z celami projektu) w 

dostępie do form wsparcia zdominowanych przez mężczyzn  

- dokonano analizy problemu, zdefiniowano bariery 

równościowe oraz zaplanowano działania mające na celu ich 

zniwelowanie. W ramach wsparcia wpierano np. 

przedsiębiorczość kobiet 

- dostęp do udziału w zajęciach oraz wymagania/oczekiwania 

są równe dla kobiet i mężczyzn w projekcie z każdej 

prowadzonych kompetencji 

- działania realizowane z podziałem na kobiety i mężczyzn w 

proporcji zgodnej z diagnozą problematyki ze względu na płeć 

na obszarze realizacji projektu 

- propagowanie wśród kobiet podnoszenia kwalifikacji w 

zawodach zwyczajowo przypisanych mężczyznom, 

przełamywanie stereotypowego ze względu na płeć 

postrzegania zawodów 

- na etapie rekrutacji K i M mieli równy dostęp do udziału w 

projekcie. Zastosowano proste i czytelne informacje nt. 

niestandardowych ról K i M 

- dostosowanie godzin wsparcia do harmonogramu dnia kobiet 

opiekujących się dziećmi 

- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych wolnych od 

stereotypowego podziału płci 

- zorganizowanie szkoleń równościowych dla personelu 

projektu 

- ułatwienie godzenia życia prywatnego z zawodowym poprzez 

zapewnienie usług wytchnieniowych dla rodzinnych opiekunów 
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EFRR EFS 

złożonego z kobiet i mężczyzn. 

Spotkania Zespołu Projektowego 

organizowane były w sposób 

umożliwiający łączenie ról 

zawodowych z życiem rodzinnym: 

komunikacja mailowa, spotkania 

wieczorne itp. rozwiązania 

- w ramach projektu 

wprowadzono udogodnienia dla 

osób z małymi dziećmi, w tym np. 

utworzono miejsce dla karmienia i 

przewijania 

- możliwość pracy zdalnej, w tym 

dla kobiet wychowujących dzieci 

- uwzględnienie wskaźników w 

podziale na płeć 

osób z niepełnosprawnościami, równościowe zarządzanie 

projektem 

- uwzględnienie w regulaminach rekrutacji uczestników 

projektu kryteriów równego dostępu do naboru kobiet i 

mężczyzn 

- używanie równościowego słownictwa (nie odwołującego się 

do stereotypów), jednakowo intensywne posługiwanie się 

wizerunkiem kobiety i mężczyzny na ogłoszeniach, w 

materiałach drukowanych 

- równościowy sposób zarządzania projektem, karda 

zatrudniona do realizacji zajęć otrzymywała jednakowe 

wynagrodzenie za pracę niezależnie od płci 

- w projekcie przeszkolono większą ilość mężczyzn w zakresie 

kompetencji opiekuńczych, wyrównując poziom ich wiedzy i 

umiejętności w stosunku do kobiet / z projektu skorzysta więcej 

kobiet 

- ze względu na to, że były w trudniejszej sytuacji niż 

mężczyźni (występowała tendencja do feminizacji ubóstwa), w 

procesie rekrutacji były przyznawane kobietom dodatkowe 

punkty 

- uwzględnienie wskaźników w podziale na płeć 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami 

RPO WM 2014-2020, n=711. Odpowiedź na pytanie: „Na czym polega pozytywny wpływ 

projektu na realizację zasady…?”; danych przekazanych przez zamawiającego dotyczących 

oceny WoD przez członków KOP. 

Wskazane wyżej odpowiedzi świadczą przede wszystkim o dwóch wnioskach. Po 

pierwsze, jak już wskazywano wyżej – beneficjenci mają problem z rozróżnieniem 

działań, jakie wpisują się w zapewnienie neutralnego / pozytywnego wpływu. 

Po drugie, o istotnie odmiennym podejściu do uwzględniania polityki równości płci w 

ramach projektów EFRR i EFS. Warto dodać, że w ramach prowadzonych wywiadów 

pogłębionych, to beneficjenci EFRR wyrażali znacznie częściej przekonanie o tym, 

że zapewniają realizację polityki równości szans poprzez to, że nie dyskryminują 

nikogo z powodu płci oraz wypełniają przepisy prawa, np. w zakresie równościowych 

warunków zatrudnienia. Takie podejście wynika przede wszystkim z odmiennej 

specyfiki projektów EFS i EFRR – jak już wskazywano, celem tych drugich nie jest w 

zasadzie wyrównywanie szans którejś z grup odbiorców. Świadczą o tym także 

wyniki badania ilościowego w zakresie tego, na ile ta konkretna polityka była/jest 

istotna w realizacji celów projektów. Równość płci najczęściej nie miała zbyt 

wielkiego przełożenia na osiąganie celów projektów – 52,5% badanych przyznało, że 

znaczenie polityki było co najwyżej średnie. Wyraźnie widać także różnice między 
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Funduszami – 46,5% beneficjentów EFS przyznało, że kwestie związane z 

zapewnieniem równości płci były istotne i bardzo istotne do realizacji założonych 

celów, w przypadku EFRR odsetek ten wyniósł 32,1%.  

Wykres 21 Ocena wpływu polityki równości płci na realizację celów projektów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami 

RPO WM 2014-2020, n=276. Odpowiedź na pytanie: „Prosimy ocenić, w jakim stopniu 

zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest/była wg Państwa istotna dla osiągnięcia celów 

Państwa projektu?” 

Powyższe dane mogą wskazywać z kolei na to, w jakim stopniu beneficjenci 

uwzględniali politykę równości płci w swoich projektach. W ocenie przedstawicieli 

IZ/IP, którzy mają styczność z projektami na różnych etapach ich wdrażania, wśród 

beneficjentów dominuje podejście minimum, czyli zapewniające np. realizację 

standardów wskazanych w Załączniku 1 do Wytycznych w zakresie realizacji polityk 

równych szans. Standardy minimum określone dla projektów EFS obejmują w sumie 

5 elementów: 

• We wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które 

potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych w 

obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu – za 

co może być przyznany maksymalnie 1 punkt, 

• Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na 

zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji 

i/lub zasięgu oddziaływania projektu – za co może być przyznane od 0 do 2 

punktów, 

• W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o 

dofinansowanie projektu zawiera działania, zapewniające przestrzeganie 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji 

6,7%

2,1%

4,3%

9,7%

3,5%

6,5%

11,9%

11,3%

11,6%

28,4%

31,7%

30,1%

26,9%

29,6%

28,3%

5,2%

16,9%

11,2%

11,2%

4,9%

8,0%

EFRR, n=134

EFS, n=142

Ogółem, n=276

W ogóle nieistotna Bardzo mało istotna Mało istotna

Średnio istotna Istotna Bardzo istotna

Nie wiem, trudno powiedzieć
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projektu tego typu bariery nie wystąpiły – za co może być przyznane od 0 do 2 

punktów, 

• Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został 

umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia 

barier równościowych, istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub 

zasięgu oddziaływania projektu – za co może być przyznane od 0 do 2 

punktów, 

• We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną 

podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem - za co 

może być przyznany maksymalnie 1 punkt.  

Zgodnie z wymogami, standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co 

najmniej 3 punktów. Analiza danych i informacji wskazuje, że beneficjenci 

najczęściej deklarują zapewnienie równościowego zarządzania projektami, 

polegającego na tym, że w skład zespołu projektowego wejdą zarówno kobiety jak i 

mężczyźni, kryterium wyboru takich osób będą wyłącznie kompetencje i kwalifikacje, 

zapewniony zostanie im elastyczny czas pracy oraz możliwości pracy zdalnej, a 

wynagrodzenia będą takie same dla osób zajmujących analogiczne 

stanowiska/wykonujące te same zadania. Równie często beneficjenci, na etapie 

WoD, zamieszczają informacje dotyczące braku barier równościowych w 

obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, a co 

za tym idzie wskazują działania, jakie będą podjęte, tak aby na żadnym etapie 

realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły. Relatywnie rzadziej 

beneficjenci decydowali się na uwzględnienie w WoD wskaźników w podziale 

na płeć (np. kluczowych wskaźników zatrudnieniowych) – były one dotychczas 

uwzględniane najczęściej w ramach OP 1 (EFRR). W ramach projektów EFS 

beneficjenci uwzględniali natomiast wskaźniki specyficzne dla projektów, które 

odnoszą się do sytuacji kobiet (np. efektywności zatrudnieniowej, liczby kobiet 

korzystających z poszczególnych form wsparcia).  

Bardziej kompleksowe podejście dotyczy przede wszystkim projektów nastawionych 

(na poziomie przyjętych założeń, celów) na wyrównywanie szans kobiet i/lub 

mężczyzn (tj. realizowanych w ramach EFS) oraz beneficjentów posiadających już 

doświadczenie w aplikowaniu o środki i w realizacji projektów. O przewadze 

projektów uwzględniających politykę równości płci w stopniu minimalnym (i to 

zarówno w przypadku EFRR, jak i EFS) świadczą także odpowiedzi samych 

beneficjentów, chociaż w tym przypadku warto zwrócić uwagę na znaczny odsetek 

tych, którzy nie potrafili ocenić czy realizowane przez nich działania były 

ponadstandardowe, czy realizujące jedynie wymogi niezbędne do uzyskania 

dofinansowania. Na podstawie deklaracji samych beneficjentów można przyjąć, że 

jedynie w przypadku 13,4% projektów objętych badaniem zastosowano 

kompleksowe rozwiązania służące uwzględnieniu polityki równości płci, a w niemal 

52% projektów ograniczono się do realizacji standardów minimum. 
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Wykres 22 Ocena skali podejmowanych w projektach działań mających na celu zapewnienie 
równości płci 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami 

RPO WM 2014-2020, n=276. Odpowiedź na pytanie: „Czy w ramach projektu realizowane 

są/były dodatkowe działania mające na celu realizację zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn? (wykraczające poza minimalne wymogi umożliwiające uzyskanie wsparcia) 

Znacznie lepiej wypada jednak ocena beneficjentów nt. tego, w jakim stopniu polityka 

ta jest uwzględniania przez innych realizatorów. W opinii 40,9% badanych 

stosowanie zasad polityki równości płci w pozostałych projektach polega na 

spełnianiu minimalnych wymogów umożliwiających uzyskanie wsparcia – 

przeciwnego zdania było aż 36,6% badanych. Z drugiej strony, większość z 

badanych (60,1%) uznało, że uwzględnienie realizacji tej polityki w ramach ich 

własnych projektów było potrzebne (przeciwnego zdania było 22,1% respondentów), 

a co więcej – 70,3% z nich zadeklarowało, że w ramach realizowanych przez siebie 

projektów podjęliby działania służące zapewnieniu równości płci nawet w przypadku, 

gdyby to nie było wymagane odpowiednimi warunkami wsparcia (przeciwnego zdania 

było 14,5% ankietowanych).91  

O sposób ujmowania polityki płci w projektach zapytani zostali także sami ich 

uczestnicy. Badani wskazywali, że przejawem realizacji polityki równości płci było 

np.: realizowanie projektów dedykowanych specyficznym potrzebom kobiet lub 

mężczyzn (np. z zakresu profilaktyki zdrowotnej lub aktywizacji zawodowej); 

zapewnienie równego udziału K i M wśród uczestników; stosowanie 

niedyskryminacyjnych kryteriów/warunków, jakie należało spełnić, by uzyskać 

wsparcie w projekcie; premiowanie udziału kobiet w wybranych projektach (tych, 

gdzie diagnoza wykazała, że sytuacja kobiet jest istotni gorsza od mężczyzn); 

 
91 CAWI/CATI z beneficjentami RPO WM 2014-2020, n=276. 
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EFRR, n=134

EFS, n=142

Ogółem, n=276

Tak, były realizowane dodatkowe działania wykraczające poza minimalne wymogi umożliwiające
uzyskanie wsparcia

Nie, w ramach projektu zagwarantowano jedynie spełnienie minimalnych wymogów
umożliwiających uzyskanie wsparcia

Nie wiem, trudno powiedzieć
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stosowanie parytetu; przekazywanie uczestnikom informacji nt. aspektów związanych 

z równością płci (np. oczekiwania równych szans w uzyskaniu awansu czy równego 

wynagrodzenia za taką samą pracę); możliwość korzystania z takich samych form 

wsparcia przez K i M; możliwość założenia firmy w różnych branżach – nie tylko tych 

uznawanych za typowo męskie czy kobiece; stosowanie przez trenerów języka 

wrażliwego na płeć i nie powielającego stereotypów z płcią związanych; umożliwienie 

mężom obecności przy przeprowadzanych badaniach prenatalnych swoich 

małżonek; podkreślanie równości szans w samych regulaminach rekrutacji 

uczestników; wykorzystywanie materiałów, a także przekazu informacyjnego w 

ramach projektu bez elementów dyskryminujących ze względu na płeć. 

6.2.2 Wpływ projektów na realizację zasady równouprawnienia płci 

Do oceny wpływu wsparcia w obszarze polityki równości płci niezbędne jest w 

pierwszej kolejności sięgniecie do zapisów samego Programu, w którym wskazano 

obszary, w jakich oczekuje się głównych efektów w zakresie realizacji tejże polityki 

horyzontalnej. W RPO WM założono, że: 

• w obszarze zdrowia uwzględniane będą potrzeby kobiet i mężczyzn; 

• w zakresie łączenia życia zawodowego i rodzinnego wspierane będą przede 

wszystkim kobiety; wsparcie mężczyzn będzie zaś nastawione na to, by w 

większym stopniu realizowali się oni w roli ojca i bardziej angażowali się w 

opiekę nad dziećmi; 

• w obszarze rynku pracy wspierane będą inicjatywy wspierające kobiety w 

rozwoju zawodowym oraz wejściu/powrocie na rynek pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, a także w zakresie 

wzmacniania ich poczucia wartości i wiary we własne kompetencje. W tym 

obszarze założono także wspieranie K i M w zakresie nabywania kompetencji i 

kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy, ale bez powielania 

stereotypów w zakresie istnienia zawodów męskich / żeńskich; 

• w obszarze włączenia społecznego i przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu wskazano, że zjawisko zagrożenia ubóstwem oraz niższy 

wskaźnik zatrudnienia dotyczą bardziej kobiet niż mężczyzn. 

Jak wskazano w poprzednim podrozdziale, niespełna 40% badanych beneficjentów 

(30% w przypadku EFRR i 62% w przypadku EFS) uznało, że realizowane przez nich 

projekty mają pozytywny wpływ na realizację polityki równości płci. W ocenie samych 

badanych92, efekty dotyczą przede wszystkim sfery społecznej – np. zwiększenia 

dostępności edukacji przedszkolnej, dzięki czemu ułatwiano rodzicom powrót na 

rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka, używanie języka 

uwrażliwionego na kwestie płciowe oraz przełamywanie barier dotyczących ról 

społecznych, jakie pełnią kobiety i mężczyźni w życiu rodzinnym, społecznym i 

 
92 TDI z przedstawicielami beneficjentów RPO WM 2014-2020. 
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zawodowym. Badani wskazywali także na efekty gospodarcze powiązane z 

aspektem społecznym – przełamanie stereotypów dotyczących płci w miejscach 

pracy oraz zatrudnianie kobiet na stanowiskach postrzeganych jako zdominowane 

przez mężczyzn.  

By móc trafniej ocenić efekty Programu i projektów na realizację omawianej polityki, 

wykorzystano dane na temat uczestników oraz realizowanych/osiąganych 

wskaźnikach. W pierwszej kolejności przeanalizowano wszystkie projekty EFS 

pod kątem udziału kobiet wśród odbiorców wsparcia. Wyniki przedstawia 

poniższa tabela. Jak widać, projekty EFS istotnie oddziałują na wsparcie kobiet w 

ramach poszczególnych obszarów interwencji. W przypadku aż 33,2% projektów 

(spośród 1 549 projektów EFS) udział kobiet w grupie uczestników wynosi od 

40 do 60%, a w przypadku 14% udział ten wynosi ponad 80%. Warto dodać 

także, że 3% projektów EFS zostało skierowane wyłącznie do kobiet, a w 63% 

projektów udział kobiet wynosi co najmniej 50% (jeśli z analizy wyłączy się projekty, 

dla których brak danych o uczestnikach, to odsetek taki wyniósłby aż 80%). 

Tabela 13 Udział kobiet w grupie uczestników projektów realizowanych w ramach EFS 
Udział kobiet w grupie 
uczestników 

Udział projektów w całkowitej liczbie projektów EFS 

do 20% 2,5% 

powyżej 20 do 40% 3,5% 

powyżej 40 do 60% 33,2% 

powyżej 60 do 80% 26,3% 

powyżej 80 do 100% 14,0% 

Brak danych* 20,4% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego 

(bazy uczestników projektów), stan na 31.12.2020r. Całkowita liczba projektów EFS wg 

stanu na 31.12.2020r. to 1 549. 

* Projekty, w ramach których, na dzień 31.12.2020r., nie wykazano jeszcze żadnych 

uczestników. 

Powyższe dane przeanalizowano w podziale na Działania EFS, tak by móc określić 

udział kobiet w poszczególnych obszarach wsparcia RPO WM. Kobiety wśród 

odbiorców wsparcia dominują przede wszystkim w Działaniu 8.5, w którym to 

realizowane jest wsparcie (tj. zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi 

do lat 3) mające na celu umożliwienie powrotu lub wejścia na rynek pracy, a 

także utrzymanie zatrudnienia przez osoby, które pełnią funkcje opiekuńcze 

nad małymi dziećmi. Wysoki udział kobiet (60-80%) występuje także w projektach 

OP 9, w tym przede wszystkim z Działania 9.3 (we wszystkich projektach 

realizowanych w zakresu ekonomii społecznej, udział kobiet jest na poziomie 60-

80%). Najniższy udział kobiet występuje najczęściej w przypadku projektów Działania 

10.2, co może wynikać z faktu, że wsparcie dotyczy kształcenia zawodowego, 
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niestety w dalszym ciągu zdominowanego przez mężczyzn. Projekty, w ramach 

których występują same uczestniczki, realizowane są najczęściej w Działaniu 8.5 

oraz 8.2; pojedyncze projekty występują jeszcze w Działaniach 8.6, 10.1, 9.1 i 9.2. 

Tabela 14 Udział kobiet w grupie uczestników projektów realizowanych w ramach 
poszczególnych Działań osi EFS 

  

do 20% powyżej 
20 do 
40% 

powyżej 
40 do 
60% 

powyżej 
60 do 
80% 

powyżej 
80 do 
100% 

Brak 
danych* 

8.1. AKTYWIZACJA ZAWODOWA – 
PROJEKTY POWIATOWYCH 
URZĘDÓW PRACY, n=126 

0,0% 8,7% 71,4% 19,8% 0,0% 0,0% 

8.2. AKTYWIZACJA ZAWODOWA, 
n=165 

0,0% 0,0% 10,9% 35,8% 19,4% 33,9% 

8.3. WSPARCIE NA ZAKŁADANIE 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, 
n=10 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

8.4. ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR I 
ADAPTACJA DO ZMIAN, n=19 

0,0% 5,3% 42,1% 31,6% 0,0% 21,1% 

8.5. WSPARCIE NA RZECZ 
ŁĄCZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z 
PRYWATNYM, n=125 

0,0% 0,0% 0,8% 4,0% 76,8% 18,4% 

8.6. WSPARCIE NA RZECZ 
WYDŁUŻANIA AKTYWNOŚCI 
ZAWODOWEJ, n=44 

11,4% 4,5% 38,6% 22,7% 18,2% 4,5% 

9.1. AKTYWNA INTEGRACJA, n=257 
0,4% 1,9% 27,6% 45,5% 14,4% 10,1% 

9.2. USŁUGI SPOŁECZNE I 
ZDROWOTNE, n=197 

0,0% 1,0% 18,8% 43,7% 5,1% 31,5% 

9.3. WSPARCIE EKONOMII 
SPOŁECZNEJ, n=12 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

10.1. ROZWÓJ KSZTAŁCENIA 
OGÓLNEGO, n=499 

2,4% 4,4% 49,9% 15,0% 5,8% 22,4% 

10.2. ROZWÓJ KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO, n=94 

22,3% 10,6% 14,9% 13,8% 5,3% 33,0% 

10.3. ROZWÓJ KOMPETENCJI I 
UMIEJĘTNOŚCI OSÓB DOROSŁYCH, 
n=1 

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego 

(bazy uczestników projektów), stan na 31.12.2020r. Całkowita liczba projektów EFS wg 

stanu na 31.12.2020r. to 1 549. W tabeli zastosowano formatowanie warunkowe w 

kolumnach93. 

* Projekty, w ramach których, na dzień 31.12.2020r., nie wykazano jeszcze żadnych 

uczestników. 

 
93 Ze względu na potrzebę zwiększenia czytelności prezentowanych danych, udziały procentowe 

zaokrąglono do wartości z 1 miejscem po przecinku. W konsekwencji w pewnych sytuacjach może się 

zdarzyć, że odsetki poszczególnych odpowiedzi nie sumują się do 100,0%, a do 99,9% czy 100,1%. 

Takie podejście nie miało wpływu na poprawną interpretację wyników badania. 
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Powyższe informacje znajdują potwierdzenie w opiniach przedstawicieli IZ/IP RPO 

WM. Ich zdaniem wpływ Programu i projektów na politykę wyrównywania szans 

kobiet i mężczyzn jest widoczny przede wszystkim w OP 8, które polega właśnie 

m.in. na tworzeniu miejsc żłobkowych, co wprost przekłada się na poprawę sytuacji 

kobiet czy realizowaniu programów profilaktycznych (profilaktyka chorób raka piersi, 

raka szyjki macicy), które są przeznaczone wyłącznie dla kobiet i mają na celu 

utrzymanie ich na rynku pracy jak najdłużej dzięki wczesnemu wykryciu i leczeniu 

tego typu chorób. Warto w tym miejscu zaznaczyć także, że podobne projekty były 

skierowane także do mężczyzn (w zakresie np. profilaktyki raka jelita grubego). 

Kolejnym elementem pokazującym wpływ Programu/projektów na równość płci są 

dane na temat poziomu realizacji wskaźników, które wskazują także na skalę 

uzyskiwanych efektów. W pierwszej kolejności analizie poddano wskaźniki EFRR 

dotyczące miejsc pracy oraz wzrostu zatrudnienia. Dane przedstawione w tabeli 

nie pozwalają jednak na rzetelną ocenę skali wpływu realizowanych projektów EFRR 

na równość płci – w tym przypadku na to, jakie są proporcje kobiet i mężczyzn w 

grupie osób, które znalazły lub zachowały zatrudnienie. Jak wskazywano już w 

przedmiotowym raporcie, beneficjenci relatywnie rzadko decydowali się na podział 

wskaźników horyzontalnych ze względu na płeć, z powodu braku możliwości 

określenia wartości docelowych. Co więcej, nawet w przypadku wskazania takich 

wskaźników w projektach, wartości docelowe, w podziale na płeć, nie były 

deklarowane – są one jedynie sprawozdawane na podstawie wartości osiąganych. 

Tabela 15 Wartości wskaźników monitorowanych w ramach EFRR w podziale na płeć 
Rodzaj 
wskaźnika 

Nazwa Wartość 
docelowa 

Wartość 
osiągnięt
a 

Liczba projektów, 
do których jest 
przypisany 
wskaźnik 

Produktu Liczba nowych naukowców we 
wspieranych jednostkach - kobiety 
[EPC] 

1,37 6,82 81 

Produktu Liczba nowych naukowców we 
wspieranych jednostkach - 
mężczyźni [EPC] 

3,00 13,60 81 

Produktu Liczba nowych naukowców we 
wspieranych jednostkach (CI 24) 
[EPC] 

293,89 43,44 89 

Rezultatu Liczba nowo utworzonych miejsc 
pracy - pozostałe formy - kobiety 
[EPC] 

11,50 1,33 41 

Rezultatu Liczba nowo utworzonych miejsc 
pracy - pozostałe formy - mężczyźni 
[EPC] 

14,00 0,00 41 

Rezultatu Liczba nowo utworzonych miejsc 
pracy - pozostałe formy [EPC] 

349,41 88,19 198 

Rezultatu Liczba nowych naukowców we 
wspieranych jednostkach - kobiety 
[EPC] 

0,00 0,00 53 
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Rodzaj 
wskaźnika 

Nazwa Wartość 
docelowa 

Wartość 
osiągnięt
a 

Liczba projektów, 
do których jest 
przypisany 
wskaźnik 

Rezultatu Liczba nowych naukowców we 
wspieranych jednostkach - 
mężczyźni [EPC] 

0,00 0,00 52 

Rezultatu Liczba nowych naukowców we 
wspieranych jednostkach (CI 24) 
[EPC] 

178,90 33,44 83 

Rezultatu Liczba utrzymanych miejsc pracy - 
kobiety [EPC] 

4,00 0,00 9 

Rezultatu Liczba utrzymanych miejsc pracy - 
mężczyźni [EPC] 

4,00 0,00 9 

Rezultatu Liczba utrzymanych miejsc pracy 
[EPC] 

300,00 117,06 49 

Rezultatu Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
podmiotach (innych niż 
przedsiębiorstwa) - kobiety [EPC] 

60,00 1,00 4 

Rezultatu Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
podmiotach (innych niż 
przedsiębiorstwa) - mężczyźni [EPC] 

4,00 2,00 4 

Rezultatu Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
podmiotach (innych niż 
przedsiębiorstwa) [EPC] 

654,42 117,14 209 

Rezultatu Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach - kobiety [EPC] 

23,00 3,00 162 

Rezultatu Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach - mężczyźni 
[EPC] 

63,30 6,00 161 

Rezultatu Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] 

1144,66 114,11 302 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego 

(bazy wskaźników RPO WM 2014-2020), stan na 31.12.2020r. 

Znacznie bardziej użyteczne są dane dotyczące wskaźników EFS. W tym celu 

wykorzystano dane zawarte w Informacji kwartalnej za IV kwartał 2020r. Udział 

kobiet, w grupie odbiorców wsparcia, stanowi ponad 50% w zdecydowanej 

większości wskaźników. Kobiety dominują wśród osób, które powróciły na rynek 

pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały 

zatrudnienie oraz wśród osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę 

lub poszukują pracy po opuszczeniu programu – oba wskaźniki dotyczą wsparcia 

kierowanego w ramach PI 8iv (czyli wspomnianego już wyżej Działania 8.5). Blisko 

¾ osób biernych zawodowo objętych wsparciem w Programie także stanowią 

kobiety (PI 8i, tj. Działania 8.1 i 8.2). Z drugiej jednak strony, to mężczyźni 

dominują wyraźnie w grupie osób, które otrzymały bezzwrotne środki na 

podjęcie działalności gospodarczej w programie (PI 8i) – w tym kontekście 

pozytywnie można ocenić, że w grupie osób pozostających bez pracy, które 

otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej, udział kobiet i 

mężczyzn jest bardzo zbliżony (PI 8iii, tj. Działanie 8.3).  
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Tabela 16 Wartości osiągnięte wskaźników EFS w podziale na płeć 
PI OP Nazwa wskaźnika Kobiety Mężczyźni Ogółem Udział 

kobiet w 
wartości 
„ogółem” 

08i 8 Liczba osób długotrwale bezrobotnych 
objętych wsparciem w programie (C) 

9 786 6 307 16 093 60,8% 

08i 8 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej 
objętych wsparciem w ramach 
programie 

8 170 7 550 15 720 52,0% 

08i 8 Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie (C) 

3 092 1 915 5 007 61,8% 

08i 8 Liczba osób o niskich kwalifikacjach 
objętych wsparciem w programie 

17 191 17 518 34 709 49,5% 

08i 8 Liczba osób, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie 

2 149 3 345 5 494 39,1% 

08i 8 Liczba osób bezrobotnych, w tym 
długotrwale bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie (C) 

19 557 13 489 33 046 59,2% 

08i 8 Liczba osób biernych zawodowo 
objętych wsparciem w programie (C) 

2 435 880 3 315 73,5% 

08i 8 Liczba osób pracujących, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, po opuszczeniu programu 
dla wskaźnika referencyjnego Liczba 
osób bezrobotnych, w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w 
programie(C) 

12 323 
(63%)* 

8 709 
(65%)* 

21 032 58,6% 

08i 8 Liczba osób pracujących, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, po opuszczeniu programu 
dla wskaźnika referencyjnego Liczba 
osób biernych zawodowo objętych 
wsparciem w programie (C) 

907 
(37%)* 

352 
(40%)* 

1 259 72,0% 

08i 8 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje 
po opuszczeniu programu dla 
wskaźnika referencyjnego Liczba osób 
bezrobotnych, w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w 
programie (C) 

3 096 
(16%)* 

3 044 
(23%)* 

6 140 50,4% 

08i 8 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje 
po opuszczeniu programu dla 
wskaźnika referencyjnego Liczba osób 
biernych zawodowo objętych 
wsparciem w programie (C) 

1 278 
(52%)* 

420 
(48%)* 

1 698 75,3% 

08iii 8 Liczba osób pozostających bez pracy, 
które otrzymały bezzwrotne środki na 
podjęcie działalności gospodarczej w 
programie 

2 693 2 781 5 474 49,2% 

08iv 8 Liczba osób, które powróciły na rynek 
pracy po przerwie związanej z 
urodzeniem/wychowaniem dziecka lub 
utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu 
programu 

1530 107 1 637 93,5% 

08iv 8 Liczba osób pozostających bez pracy, 
które znalazły pracę lub poszukują 
pracy po opuszczeniu programu 

1 672 181 1 853 90,2% 
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PI OP Nazwa wskaźnika Kobiety Mężczyźni Ogółem Udział 
kobiet w 
wartości 
„ogółem” 

08v 8 Liczba pracowników zagrożonych 
zwolnieniem z pracy oraz osób 
zwolnionych z przyczyn dotyczących 
zakładu pracy objętych wsparciem w 
programie 

973 796 1 769 55,0% 

08v 8 Liczba osób, które po opuszczeniu 
programu podjęły pracę lub 
kontynuowały zatrudnienie 

633 608 1 241 51,0% 

09i 9 Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie (C)  

3 966 3 559 7 525 52,7% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji kwartalnej z realizacji RPO WM 2014-

2020 za IV kwartał 2020r. 

* Stosunek wartości bezwzględnej wskaźnika do wartości bezwzględnej referencyjnego 

wskaźnika produktu. 

W tabeli, w przypadku wskaźników rezultatu liczonych dla referencyjnych 

wskaźników produktu obliczono także skuteczność w podziale na płeć – wartości w 

% wskazano w nawiasach. Na ich podstawie widać, że skuteczność wsparcia 

(rozumiana jako podjęcie zatrudnienia / założenie działalności gospodarczej / 

nabycie kwalifikacji) jest większa w przypadku mężczyzn. Wyjątkiem jest tylko 

wskaźnik obejmujący osoby bierne zawodowo, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu Programu – skuteczność wśród kobiet wynosi 52%, a wśród mężczyzn 

48%. Dane takie niestety znajdują także potwierdzenie w statystykach na poziomie 

całego regionu, co przedstawia np. opracowanie WUP z 2020 roku94. Współczynnik 

aktywności zawodowej w 2019 roku był wyższy wśród mężczyzn (64,3%, o 16,7 p.p. 

więcej niż wśród kobiet). Przewaga kobiet w grupie osób zarejestrowanych w 

małopolskich urzędach pracy (ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł w 

2019 roku 56,8%), ich przewaga w grupie osób będących w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy (w 2019 r. stanowiły one 58,3% bezrobotnych) oraz w grupie biernych 

zawodowo (na koniec 2019 roku stanowiły one 61% osób nie pracujących i nie 

poszukujących pracy w Małopolsce) sprzyjają naturalnie temu, że to właśnie kobiety 

są w większym stopniu odbiorcami wsparcia w ramach OP 8.  

Ciekawych wyników dostarcza także analiza pokazująca sytuację uczestników (w 

podziale na płeć) po zakończeniu udziału w projektach, które w opinii samych 

beneficjentów miały pozytywny lub neutralny wpływ na realizację polityki równości 

płci. Na potrzeby analizy połączono bazę projektów EFS, dla których uzyskano wyniki 

w badaniu ilościowym z beneficjentami z bazą uczestników tych samych projektów, 

ale tylko uczestników którzy zakończyli już udział. Poniższe dane wskazują na kilka 

wniosków: 

 
94 Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2019, WUP Kraków, 2020. 
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• kobiety biorące udział w projektach, które beneficjenci uznali za pozytywnie 

wpływające na politykę równości płci, istotnie częściej nabyły kompetencje; 

efekt taki w mniejszym zakresie dotyczy także mężczyzn, 

• kobiety biorące udział w projektach, które beneficjenci uznali za pozytywnie 

wpływające na politykę równości płci, istotnie rzadziej nie podjęły żadnej 

nowej aktywności, 

• kobiety biorące udział w projektach, które beneficjenci uznali za pozytywnie 

wpływające na politykę równości płci, istotnie częściej podjęły 

pracę/prowadzą działalność gospodarczą, 

• kobiety biorące udział w projektach, które beneficjenci uznali za pozytywnie 

wpływające na politykę równości płci, istotnie częściej uzyskały 

kwalifikacje, 

• kobiety biorące udział w projektach, które beneficjenci uznali za pozytywnie 

wpływające na politykę równości płci, istotnie rzadziej kontynuowały 

zatrudnienie; efekt taki w mniejszym zakresie dotyczy także mężczyzn. W tym 

przypadku można domniemywać jednak, że udział w projekcie mógł być 

bodźcem do zmiany pracy. 

Tabela 17 Wpływ projektów EFS na sytuację uczestników po zakończeniu udziału w 
projektach 

Sytuacja po 
zakończeniu udziału w 
projekcie 

Projekty mające 
pozytywny wpływ na 
równość płci 

Projekty mające 
neutralny wpływ na 
równość płci Projekty ogółem 

K, 
n=9 
407 

M, 
n=6 
996 

O, 
n=16 
403 

K, 
n=12 
846 

M, 
n=5 
541 

O, 
n=18 
387 

K, n=22 
253 

M, 
n=12 
537 

O, 
n=34 
790 

inne 13,1% 14,1% 13,5% 13,8% 20,4% 15,8% 13,5% 16,9% 14,7% 

osoba kontynuuje 
zatrudnienie 

9,0% 6,9% 8,1% 28,0% 16,4% 24,5% 20,0% 11,1% 16,8% 

osoba nabyła 
kompetencje 

57,6% 64,9% 60,7% 26,6% 50,2% 33,7% 39,7% 58,4% 46,5% 

osoba nie podjęła 
żadnej nowej 
aktywności po 
zakończeniu udziału w 
projekcie 

9,4% 8,5% 9,0% 27,3% 5,7% 20,8% 19,8% 7,3% 15,3% 

osoba podjęła 
kształcenie lub 
szkolenie 

0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

osoba podjęła pracę/ 
rozpoczęła 
prowadzenie 
działalności na własny 
rachunek 

10,9% 7,7% 9,5% 4,7% 7,3% 5,5% 7,3% 7,5% 7,4% 

osoba poszukująca 
pracy 

4,2% 2,4% 3,4% 1,9% 2,2% 2,0% 2,9% 2,3% 2,7% 
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Sytuacja po 
zakończeniu udziału w 
projekcie 

Projekty mające 
pozytywny wpływ na 
równość płci 

Projekty mające 
neutralny wpływ na 
równość płci Projekty ogółem 

K, 
n=9 
407 

M, 
n=6 
996 

O, 
n=16 
403 

K, 
n=12 
846 

M, 
n=5 
541 

O, 
n=18 
387 

K, n=22 
253 

M, 
n=12 
537 

O, 
n=34 
790 

osoba poszukująca 
pracy po przerwie 
związanej z 
urodzeniem/ 
wychowaniem dziecka 

1,1% 0,0% 0,6% 0,2% 0,0% 0,1% 0,6% 0,0% 0,4% 

osoba pracująca/ 
prowadząca 
działalność na własny 
rachunek po przerwie 
związanej z 
urodzeniem/ 
wychowaniem dziecka 

2,7% 0,3% 1,7% 1,7% 0,5% 1,4% 2,1% 0,4% 1,5% 

osoba uzyskała 
kwalifikacje 

10,4% 10,3% 10,3% 3,3% 7,5% 4,5% 6,3% 9,0% 7,3% 

sytuacja w trakcie 
monitorowania 

0,3% 0,2% 0,2% 0,4% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego 

(bazy uczestników, stan na 31.12.2020r.) oraz badania CAWI/CATI z beneficjentami RPO 

WM 2014-2020. 

Powyższe dane warto uzupełnić o perspektywę samych uczestników projektów EFS. 

Warto przede wszystkim podkreślić, że 92,2% uczestników objętych badaniem 

ilościowym wskazało, że w trakcie udziału w projekcie nie dostrzegło żadnych 

przejawów dyskryminacji ze względu na płeć – na przejawy dyskryminacji 

zwróciło zaledwie 1,6% respondentów95. Z drugiej strony, nieco wyższy jest 

odsetek badanych wskazujących, że projekt nie był w równym stopniu 

dostępny dla kobiet i mężczyzn – ocenę taką wyraziło 10,4% badanych (częściej 

kobiety). Najwięcej takich wskazań dotyczyło Działania 9.2 (29,4% uczestników 

uznało, że projekty w ramach tego Działania nie były ogólnodostępne), nieco powyżej 

10% wskazań odnotowano także w Działaniach 8.1, 8.3 oraz 10.2. Sytuacja taka 

może jednak wynikać z tego, że nierzadko w projektach EFS stosowano 

uzasadnioną preferencję dla konkretnej płci (tj. tej znajdującej się w mniej korzystnej 

sytuacji w obszarze tematycznym projektu) na etapie rekrutacji uczestników – 

powodowało to, że projekty co prawda nie były/nie są tak samo dostępne dla K i M, 

ale nie można uznać, że mają one charakter dyskryminujący. 

 
95 CAWI/CATI z uczestnikami projektów, n=1365. 
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Wykres 23 Ocena dostępności projektów dla uczestników bez względu na płeć 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z uczestnikami 

projektów, n=1365. Odpowiedź na pytanie: „Prosimy o odniesienie się do poniższych 

stwierdzeń dotyczących projektu: Projekt był dostępny dla każdego, bez względu na płeć” 

Badanych zapytano ponadto o ocenę wpływu udziału w projekcie na różne aspekty 

związane z ich sytuacją osobistą i zawodową. Wyniki wskazują, że otrzymane 

wsparcie w średnim stopniu przełożyło się na poprawę sytuacji związanej z 

pracą (w tym np. znalezienie/zmiana pracy, założenie działalności gospodarczej). 

Odsetek badanych deklarujących taki wpływ na swoją sytuację jest niemal identyczny 

jak odsetek tych, którzy takiego wpływu nie dostrzegają. Co więcej, znaczący jest 

także odsetek osób, które wskazują, że jest zbyt wcześnie, by to ocenić. Wpływ taki 

dostrzegają jednak częściej kobiety, niż mężczyźni – mimo, że wskaźniki rezultatu 

omówione wyżej wskazały na wyższą skuteczność znalezienia pracy / założenia 

działalności wśród mężczyzn.  

Wykres 24 Wpływ udziału w projekcie na poprawę sytuacji związanej z pracą 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z uczestnikami 

projektów, n=1365. Odpowiedź na pytanie: „Czy uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do 

poprawy Pana(i) sytuacji związanej z pracą (np. znalezienie pracy, zmiana pracy na lepszą, 

założenie działalności gospodarczej itp.)?” 

11,2% 9,0% 10,4%

79,4% 83,6% 81,0%

9,4% 7,4% 8,6%

Kobiety, n=854 Mężczyźni, n=511 Ogółem, n=1365

Nie zgadzam się Zgadzam się Nie wiem, trudno powiedzieć

31,9% 27,2% 30,1%

33,1%
27,0%

30,8%

9,7%

12,5%
10,8%

25,3%
33,3% 28,3%

Kobiety, n=854 Mężczyźni, n=511 Ogółem, n=1365

Tak Nie Nie wiem, trudno powiedzieć Jest za wcześnie, żeby móc to ocenić
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Poprawa sytuacji związanej z pracą może jednak mieć związek z formą 

zatrudnienia. Zgodnie bowiem z wynikami ewaluacji wsparcia udzielonego z OP 8, 9 

i 10 RPO WM, występują istotne różnice w zależności od płci – 6 miesięcy po 

zakończeniu udziału w projekcie na podstawie umowy o pracę pracowało 85,3% 

kobiet (w tym 72,2% z umową na czas nieokreślony) oraz 74,3% mężczyzn (w tym 

64,3% z umową na czas nieokreślony) 96. Z drugiej strony dane dotyczące 

zakładanych (dzięki dotacjom z RPO WM 2014-2020) działalności gospodarczych 

wskazują, że - podobnie jak w przypadku działalności powstałych dzięki wsparciu 

udzielonemu w poprzedniej perspektywie finansowej - struktura branżowa 

działalności jest silnie uwarunkowana płcią. Profile działalności zakładanych 

przez kobiety to najczęściej: fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, sklepy 

internetowe, specjalistyczne projektowanie, sprzedaż odzieży, sprzątanie budynków i 

obiektów przemysłowych i działalność fotograficzna. Mężczyźni z kolei najczęściej 

zakładali firmy zajmujące się robotami budowlanymi i wykończeniowymi (w tym 

posadzkarstwo, tapetowanie, wykonywanie instalacji elektrycznych i wodnych, 

tynkowanie, produkcja mebli kuchennych) oraz konserwacją i naprawą pojazdów.97 

W chwili realizacji niniejszego badania 50,9% uczestników pracowało lub 

prowadziło działalność gospodarczą, w tym 51,8% kobiet i 49,5% mężczyzn98. 

Badani ci zostali zapytani o to, jakie osiągają aktualnie wynagrodzenie z tego tytułu 

(pracy/działalności gospodarczej). Nie może zaskakiwać fakt, że najwięcej badanych 

odmówiło udzielenia odpowiedzi. Odpowiedzi pozostałych wskazują zaś, że 

najczęstszym średniomiesięcznym wynagrodzeniem netto jest kwota mieszcząca się 

w przedziale od 2500 do 3500 zł. Wyniki te mogą dowodzić wciąż istniejących 

różnic w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami – aczkolwiek nie 

można tego w tym przypadku stwierdzić jednoznacznie, brak bowiem informacji nt. 

stanowisk / wykonywanej pracy przez badane tu osoby. Mimo to odsetek kobiet 

zarabiających mniej niż 2500 zł miesięcznie jest o 7,5 p.p. wyższy od odsetka 

mężczyzn. Co więcej, kobiety relatywnie rzadziej zarabiają kwoty mieszczące się w 

wyższych przedziałach. Wyniki te niestety znajdują potwierdzenie w danych 

statystycznych. Zgodnie z danymi GUS99, przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

ogółem brutto w październiku 2018 r. wyniosło 4 885,28 zł. Mężczyźni osiągnęli 

wynagrodzenie wyższe o 458,83 zł (o 9,4%) niż ogółem w województwie i o 921,03 zł 

 
96 Openfield Sp. z o. o., Pomiar długoterminowego wskaźnika rezultatu: liczba osób znajdujących się 

w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu we wszystkich osiach 

obejmujących interwencję EFS w programie (tj. Osiach: 8, 9, 10), Kraków 2019. [Na potrzeby pomiaru 

wykorzystano dane o uczestnikach, którzy zakończyli udział w projektach do końca czerwca 2018r.]  
97 Openfield sp. z o. o., Analiza skuteczności i efektywności dotacji na założenie działalności 

gospodarczej udzielonych w ramach 8 osi priorytetowej RPO WM, Kraków 2019. 
98 CAWI/CATI z uczestnikami projektów, n=1365. 
99 Rynek pracy w województwie małopolskim w 2019 r. 
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(o 20,8%) wyższe niż w przypadku kobiet. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia 

kobiet były niższe o 462,20 zł (o 9,5%) niż średnio w województwie. Różnicy płac nie 

można wytłumaczyć powagą wykonywanej pracy lub wysokością danego stanowiska, 

szczególnie, że wśród przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i 

kierowników w 2018 roku pracowało prawie tyle samo kobiet, co mężczyzn - 

odpowiednio 8,1 i 9,0%. Wśród specjalistów pracowało z kolei 34,3% kobiet i 18,6% 

mężczyzn. Z drugiej jednak strony według Eurostatu, w III kwartale 2020 roku kobiety 

w Polsce zajmowały 44% stanowisk kierowniczych (podczas gdy mężczyźni 56%)100, 

niższy był także wskaźnik zatrudnienia kobiet w kraju (odpowiednio 46,5% wobec 

63,3% dla mężczyzn).  

Wykres 25 Wysokość aktualnego, średniomiesięcznego wynagrodzenia netto w podziale na 
płeć 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z uczestnikami 

projektów, n=1365. Odpowiedź na pytanie: „Jaka jest mniej więcej aktualnie Pana(i) 

średniomiesięczna wysokość wynagrodzenia „na rękę”/dochodu z działalności 

gospodarczej?” 

Powyższe dane przekładają się bezpośrednio na poziom satysfakcji z 

otrzymywanego wynagrodzenia. Z jednej strony więcej kobiet przyznało, że 

wynagrodzenie/dochód są bardzo niskie w stosunku do wykonywanej pracy 

(12,9% kobiet, 9,5% mężczyzn), a z drugiej strony – co wydaje się oczywiste - mniej 

kobiet uznało, że wynagrodzenie jest w sam raz do wykonywanej pracy (9,7% kobiet, 

12,4% mężczyzn). Średni poziom satysfakcji z wynagrodzenia w przypadku kobiet 

 
100 To powoduje, że Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem udziału kobiet 

na stanowiskach kierowniczych. 

23,3%

15,8%

20,6%

22,6%

22,1%

22,4%

11,8%

16,6%

13,5%

5,0%
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5,3%

2,9%
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Kobiety, n=442

Mężczyźni, n=253

Ogółem, n=695

poniżej 2500 PLN od 2500 do 3500 PLN od 3500 do 4500 PLN

od 4500 do 5500 PLN od 5500 do 7500 PLN powyżej 7500 PLN

Odmowa odpowiedzi Nie wiem, trudno powiedzieć
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wynosi 5,26, a w przypadku mężczyzn 5,45.101 Udzielone odpowiedzi wskazywać 

mogą także na to, że kobiety częściej mogą mieć trudność w jednoznacznej ocenie 

wysokości swojego wynagrodzenia – świadczyć może o tym fakt, że 21,5% z nich 

wybrało wartość środkową „5” (dla porównania odsetek mężczyzn wyniósł 17%). 

Mimo, że wpływ wsparcia na poprawę sytuacji zawodowej nie jest zbyt często 

dostrzegany przez uczestników projektów, to już w przypadku poprawy 

kwalifikacji/kompetencji wpływ taki stwierdziło ponad 50% badanych (52,1% 

kobiet, 50,7% mężczyzn).  

Wykres 26 Wpływ udziału w projekcie na poprawę kwalifikacji/kompetencji uczestników 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z uczestnikami 

projektów, n=1365. Odpowiedź na pytanie: „Czy uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do 

poprawy Pana(i) kwalifikacji lub kompetencji?” 

Niespełna co 10ty uczestnik projektów EFS wskazał, że uzyskane wsparcie 

przyczyniło się do poprawy sytuacji w obszarze łączenia życia zawodowego z 

prywatnym (np. poprzez poprawę dostępu do żłobków, przedszkoli czy do opieki 

nad osobami niesamodzielnymi). Wpływ taki dostrzega co prawda tylko 8,6% 

badanych (w tym 9,5% kobiet i 7,2% mężczyzn), to jednak o poprawie sytuacji w tym 

obszarze świadczą dane nt. skali wsparcia (w tym osiąganych wskaźników) oraz 

wnioski z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych w zakresie efektów wsparcia 

udzielonego z OP 8, OP 9 i OP 10. Według danych na koniec 2020r. w Działaniu 8.5 

realizowanych było 125 projektów, w ramach których utworzono 3 382 miejsc opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wsparto 4 614 osób opiekujących się takimi 

dziećmi. Z kolei w ramach badania dotyczącego OP 8 oceniono m.in. efekt netto 

 
101 CAWI/CATI z uczestnikami projektów, n=695. Średnia wyliczona na podstawie 10-cio stopniowej 

skali, gdzie 1 - wynagrodzenie/dochód jest bardzo niskie/niski w stosunku do wykonywanej pracy; 10 - 

wynagrodzenie/dochód jest w sam raz do wykonywanej pracy.  

52,1% 50,7% 51,6%
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14,9% 18,5%

14,9%
17,0%

15,7%

12,3% 17,4% 14,2%

Kobiety, n=854 Mężczyźni, n=511 Ogółem, n=1365

Tak Nie Nie wiem, trudno powiedzieć Jest za wcześnie, żeby móc to ocenić
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wsparcia z Działania 8.5.102 Autorzy raportu wskazali, że skuteczność interwencji 

przejawia się w bardzo wysokim (wyższym niż w objętej badaniem grupie kontrolnej) 

poziomie aktywności zawodowej osób objętych wsparciem. Stwierdzono także, że 

znaczący odsetek badanych nie wróciłoby na rynek pracy lub zrobiłoby to znacznie 

później gdyby nie możliwość skorzystania z oferowanych w ramach projektów miejsc 

opieki nad małym dzieckiem. Wsparcie polegające na tworzeniu miejsc 

przedszkolnych jest z kolei realizowane w ramach Działania 10.1. Na koniec 2020r. w 

ramach 162 projektów założono dofinansowanie 6 666 miejsc wychowania 

przedszkolnego, z czego dofinansowano już 4 705 takich miejsc. Jak wskazują 

autorzy raportu dotyczącego oceny wsparcia w ramach OP 10103, wraz ze wzrostem 

dostępnych miejsc na przestrzeni lat wzrasta również odsetek dzieci w wieku od 3 do 

6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym. Można więc przyjąć, że wsparcie to 

pozwala rodzicom (przede wszystkim kobietom) na wzrost swojej aktywności 

zawodowej. O poprawie dostępu do opieki nad osobami niesamodzielnymi świadczą 

z kolei dane i informacje zawarte w rozdziale 6.4 przedmiotowego raportu oraz w 

raporcie z ewaluacji OP 9104, gdzie wskazano m.in., że realizowane w ramach 

Działania 9.2 wsparcie w zakresie rozwoju usług asystenckich, opiekuńczych i 

wytchnieniowych pozwala na wzrost aktywności zawodowej osób, które wcześniej 

samodzielnie zajmowały się opieką nad takimi osobami. O pozytywnym wpływie 

wsparcia RPO WM 2014-2020 na poprawę sytuacji w obszarze łączenia życia 

zawodowego z prywatnym świadczą także dane nt. stopniowej poprawy sytuacji 

kobiet w regionie, które to w większym stopniu korzystają z elastycznych form 

zatrudnienia lub pracy w niepełnym wymiarze czasu, godząc właśnie obowiązki 

zawodowe z rodzinnymi105.  

Zdaniem 11,7% badanych uczestników (w tym 12,3% kobiet i 10,8% mężczyzn) 

udział w projektach miał wpływ na poprawę ich sytuacji zdrowotnej.106 Na 

podstawie rozkładu odpowiedzi w podziale na Działania RPO WM można zauważyć, 

że poprawa sytuacji w tym obszarze jest najczęściej dostrzegana przez uczestników 

 
102 Openfield sp. z o. o., Ocena wpływu interwencji podejmowanych w ramach 8 osi priorytetowej RPO 

WM na wsparcie zatrudnienia na małopolskim rynku pracy, Kraków 2019. 
103 Danae Sp. z o.o., Ewaluacja wpływu interwencji 10 osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 na 

rozwój kapitału intelektualnego mieszkańców Małopolski (w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego), Warszawa 2020. 
104 Openfield sp. z o. o., Ewaluacja wpływu interwencji 9 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na wzrost spójności, Kraków 2020. 
105 Według danych za 2019 rok, osoby, które pracowały 40 godzin i więcej stanowiły 72,4% ogółu 

pracujących. Pozostali pracowali w niepełnym wymiarze czasu. Wśród pracowników pełnoetatowych 

przeważali mężczyźni (stanowili 59,8%), natomiast w mniejszym wymiarze czasu częściej pracowały 

kobiety (stanowiły 51,5% tej grupy). Źródło: Sytuacja na małopolskim rynku pracy w 2019 roku, WUP 

Kraków, 2020. 
106 CAWI/CATI z uczestnikami projektów, n=1365. 
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Działania 8.6, w ramach którego realizowane są m.in. programy zdrowotne 

(pozytywny wpływ wskazało 50% uczestników tego Działania objętych badaniem). 

Relatywnie wysoki odsetek wskazań odnotowano także w Działaniu 9.2, w ramach 

którego rozwijane są np.: usługi zdrowotne i społeczne ukierunkowane na 

ograniczanie epidemii COVID-19, usługi zdrowotnej opieki długoterminowej, usługi 

teleopieki, usługi wsparcia terapeutycznego i inne (pozytywny wpływ dostrzegło 

38,2% badanych uczestników) i w Działaniu 9.1, w którym to wsparcie obejmuje np. 

poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne czy dopasowane do potrzeb 

uczestników narzędzia/metody służące aktywizacji społecznej i zawodowej, m.in. o 

charakterze zdrowotnym (pozytywny wpływ dostrzegło 20,1% badanych 

uczestników). Na poprawę sytuacji zdrowotnej wskazują także wyniki wcześniejszych 

badań ewaluacyjnych dotyczących OP 8107 i OP 9108. W przypadku oceny wsparcia z 

Dz. 8.6 autorzy badania zwracali uwagę na poprawę dostępności mieszkańców 

regionu do badań profilaktycznych, których efektem mogło być zdiagnozowanie 

określonych chorób i wcześniejsze podjęcie ich leczenia. W przypadku oceny 

wsparcia z Dz. 9.1 i 9.2 autorzy wskazywali natomiast na istotny efekt polegający na 

poprawie zdrowia fizycznego i psychicznego uczestników. 

Wyniki przedmiotowego badania wskazują natomiast na pozytywny wpływ udziału 

w projektach na sytuację prywatną/indywidualną uczestników (np. poprzez 

nawiązanie nowych znajomości, przezwyciężenie barier, zmianę zachowań 

społecznych itp.). W przypadku tego efektu widać wyraźną różnicę między kobietami 

i mężczyznami – kobiety zdecydowanie częściej deklarują wpływ pozytywny.  

 
107 Openfield sp. z o. o., Ocena wpływu interwencji podejmowanych w ramach 8 osi priorytetowej RPO 

WM na wsparcie zatrudnienia na małopolskim rynku pracy, Kraków 2019. 
108 Openfield sp. z o. o., Ewaluacja wpływu interwencji 9 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na wzrost spójności, Kraków 2020. 

wewnątrzregionalnej w wymiarze społecznym i zdrowotnym (w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego), Kraków 2020. 
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Wykres 27 Wpływ udziału w projekcie na poprawę sytuacji prywatnej/indywidualnej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z uczestnikami 

projektów, n=1365. Odpowiedź na pytanie: „Czy uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do 

zmiany Pana(i) sytuacji prywatnej/indywidualnej (np. poprzez nawiązanie nowych 

znajomości, przezwyciężenie barier, zmianę zachowań społecznych itp.)?” 

Uzyskane wsparcie z punktu widzenia uczestników można uznać za trafne i 

użyteczne – świadczy o tym fakt, że aż 62,2% respondentów stwierdziło, że bez 

tego wsparcia nie osiągnęliby efektów w takiej skali, jak ma to miejsce w chwili 

obecnej. Wśród takich osób istotnie przeważają kobiety, co tym bardziej może 

potwierdzać wniosek o tym, że realizowane projekty są dość istotne do tego, 

by poprawiać ich sytuację i dawać możliwości uzyskania efektów, które bez 

tego typu wsparcia byłyby niemożliwe lub wystąpiłyby w mniejszej skali.  

Wykres 28 Możliwość osiągniecia podobnych efektów w przypadku braku możliwości 
skorzystania ze wsparcia 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z uczestnikami 

projektów, n=969. Odpowiedź na pytanie: „Czy bez otrzymanego wsparcia w ramach 

projektu osiągnąłby/osiągnęłaby Pan(i) podobne efekty?” 

Badani byli proszeni także o wskazywanie przykładów efektów, które w ich 

ocenie zaistniały w wyniku udziału w projektach. Kobiety wskazywały np. na: 

45,3%
35,4% 41,6%

29,2%

30,9%
29,8%

18,7%
21,5%

19,8%

6,8% 12,1% 8,8%

Kobiety, n=854 Mężczyźni, n=511 Ogółem, n=1365

Tak Nie Nie wiem, trudno powiedzieć Jest za wcześnie, żeby móc to ocenić

3,3%

3,8%

3,5%

13,7%

19,3%

15,7%

47,5%

42,4%

45,7%

17,4%

14,9%

16,5%

18,0%

19,6%

18,6%

Kobiety, n=627

Mężczyźni, n=342

Ogółem, n=969

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie wiem, trudno powiedzieć
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otrzymanie pracy; uzyskanie awansu lub zmiany stanowiska na lepsze; skierowanie 

na staż; możliwość podjęcia/kontynuowania pracy po tym, jak dziecko uzyskało 

miejsce w żłobku / rodzic uzyskał opiekę; możliwość założenia własnej działalności; 

wzrost samooceny oraz lepsze przygotowanie do rozmów z pracodawcą; uzyskanie 

certyfikatów językowych czy prawa jazdy niezbędnych do podjęcia/zmiany pracy; 

wzrost wiary we własne możliwości / poczucia własnej wartości; uzyskanie większej 

elastyczności zawodowej oraz niezależności finansowej i społecznej; poprawę 

niezależności (możliwość samodzielnego dojazdu do miejsca pracy, bez 

konieczności proszenia kogoś o pomoc); uzyskanie kompetencji niezbędnych do 

pracy w grupie/zespole (w tym nowych kompetencji społecznych); nawiązanie 

kontaktów z interesującymi ludźmi (poszerzenie relacji zawodowych i prywatnych); 

większą asertywność oraz brak lęku przed nowymi wyzwaniami; wynegocjowanie 

umowy o pracę. Mężczyźni również podkreślali w swoich odpowiedziach aspekty 

związane z: uzyskaniem nowej pracy; założeniem własnej działalności gospodarczej; 

uzyskaniem nowych kompetencji i kwalifikacji w tym certyfikatów); odbyciem 

ciekawych kursów i staży; nawiązaniem nowych kontaktów (w tym z potencjalnymi 

pracodawcami); poprawą mobilności (w efekcie uzyskania prawa jazdy); wzrostem 

wiary we własne możliwości zawodowe; uzyskaniem wiedzy jak skutecznie przejść 

proces rekrutacji. 

6.2.3 Rodzaje wsparcia o największej skuteczności dla zasady 

równouprawnienia płci 

By ocenić skuteczność i trwałość wsparcia warto ponownie zwrócić uwagę na 

wskazane, na początku poprzedniego podrozdziału, założenia RPO WM 2014-2020 

w zakresie polityki równości płci oraz do analizowanych – również w poprzednim 

podrozdziale - efektów z perspektywy samych uczestników. W poniższej tabeli 

zestawiono te efekty z Działaniami EFS, wartości % oznaczają natomiast odsetek 

badanych uczestników (ogółem), którzy wskazali, że uzyskane wsparcie w projekcie 

przyczyniło się do poprawy sytuacji w konkretnym aspekcie.  

Tabela 18 Wpływ wsparcia EFS udzielanego w poszczególnych Działaniach na wystąpienie 
pozytywnych efektów wśród odbiorców 

Działanie 

Poprawa 
sytuacji 
związanej z 
pracą 

Poprawa 
kwalifikacji lub 
kompetencji 

Poprawa w zakresie 
godzenia życia 
zawodowego i 
prywatnego 

Poprawa 
sytuacji 
zdrowotnej 

Poprawa sytuacji 
prywatnej/ 
indywidualnej 

8.01 54,5% 53,0% 10,6% 15,2% 47,0% 

8.02 45,2% 52,1% 6,8% 6,8% 37,0% 

8.03 89,1% 64,1% 21,9% 14,1% 60,9% 

8.04 37,6% 73,9% 8,3% 7,0% 36,9% 

8.05 66,7% 33,3% 66,7% 16,7% 33,3% 

8.06 4,2% 16,7% 4,2% 50,0% 20,8% 
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Działanie 

Poprawa 
sytuacji 
związanej z 
pracą 

Poprawa 
kwalifikacji lub 
kompetencji 

Poprawa w zakresie 
godzenia życia 
zawodowego i 
prywatnego 

Poprawa 
sytuacji 
zdrowotnej 

Poprawa sytuacji 
prywatnej/ 
indywidualnej 

9.01 46,8% 53,2% 10,4% 20,1% 50,6% 

9.02 11,0% 14,7% 10,3% 38,2% 33,1% 

9.03 20,0% 55,6% 6,7% 5,2% 51,9% 

10.01 13,9% 49,1% 5,9% 2,8% 41,0% 

10.02 21,1% 51,2% 4,8% 4,8% 31,9% 

10.03 45,0% 78,3% 13,3% 8,3% 45,0% 

Ogółem 30,1% 51,6% 8,6% 11,7% 41,6% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z uczestnikami 

projektów, n=1365. 

Powyższe dane wskazują, że: 

• Wpływ na poprawę sytuacji uczestników związanej z pracą (np. 

znalezienie pracy, zmiana pracy na lepszą, założenie działalności 

gospodarczej itp.) ma przede wszystkim wsparcie udzielone w ramach 

Działania 8.3 oraz 8.5, 

• Wpływ na poprawę kwalifikacji/kompetencji uczestników ma przede wszystkim 

wsparcie udzielone w ramach Działania 10.3 oraz 8.4, 

• Wpływ na poprawę sytuacji w zakresie godzenia życia zawodowego i 

prywatnego (np. poprzez poprawę dostępu do żłobków/przedszkoli, opieki 

nad osobami niesamodzielnymi) ma przede wszystkim wsparcie udzielone w 

ramach Działania 8.5, 

• Wpływ na poprawę sytuacji zdrowotnej ma przede wszystkim Działanie 8.6, 

ale także 9.2, 

• Wpływ na poprawę sytuacji prywatnej/ indywidualnej (np. poprzez 

nawiązanie nowych znajomości, przezwyciężenie barier, zmianę zachowań 

społecznych itp.) ma przede wszystkim wsparcie udzielone w ramach 

Działania 8.3 oraz 9.1 i 9.3. 

Powyższe wyniki są w znacznej mierze zgodne z założeniami wsparcia, które jest 

oferowane w ramach poszczególnych Działań RPO WM 2014-2020. Wydaje się 

więc, że ocena skuteczności/trwałości obszarów wsparcia rozumianych jako 

Działania jest zależna od tego, jaki konkretnie aspekt analizujemy. Mimo to, widać, 

że wsparcie realizowane w ramach Działania 8.3 oraz 8.5 relatywnie najczęściej 

wpływa pozytywnie na wystąpienie poprawy sytuacji uczestników w kilku 

aspektach. W tym kontekście pozytywnie można także ocenić wsparcie wdrażane w 

ramach Działania 9.1 oraz 9.3. 

Przedstawiona analiza nie pozwala jednak do końca stwierdzić, które szczególnie 

formy wsparcia realizowane w projektach mają istotny wpływ na wystąpienie 

konkretnych efektów – tym bardziej nie pozwala określić tego w podziale na płeć. W 
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tym celu przeprowadzono analizę wykorzystującą dane z badania ilościowego z 

uczestnikami oraz dane z systemu SL (modułu uczestników projektów). W poniższej 

tabeli przedstawione zostały wyniki analizy skuteczności poszczególnych form 

wsparcia w przyczynianiu się do osiągania efektów z 5 przedstawionych wyżej 

obszarów. Jeżeli w tabeli widnieje wartość liczbowa oznacza to, iż wykryta została 

istotna statystycznie zależność pomiędzy uczestnictwem w danej formie wsparcia 

(wskazanej w wierszu) a osiąganiem efektu z danego obszaru (wskazanego w 

kolumnie). Wartości liczbowe stanowią różnicę pomiędzy udziałem osiągających 

dany efekt wśród osób biorących udział i nie biorących udziału w danej formie 

wsparcia. Zatem wartość dodatnia oznacza, iż dany efekt osiąga się częściej wśród 

osób biorących udział w danej formie wsparcia niż wśród osób niebiorących w niej 

udziału, co z perspektywy oceny skuteczności należy ocenić jako pozytywny wpływ. 

Natomiast wartości ujemne oznaczają, iż dany efekt osiąga się częściej wśród osób 

niebiorących udziału w danej formie wsparcia, co z perspektywy oceny skuteczności 

można interpretować negatywnie – tj. jako większą skuteczność innych form 

wsparcia. „Pusta komórka” oznacza brak istotnej statystycznie zależności pomiędzy 

udziałem w danej formie wsparcia, a osiąganiem efektów z danego obszaru – wśród 

biorących i niebiorących udziału w danej formie wsparcia mamy do czynienia z 

podobną częstością osiągania danego efektu. 
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Tabela 19 Różnica pomiędzy skalą osób osiągających efekty z poszczególnych obszarów wśród osób biorących udział i nie biorących udziału w 
poszczególnych formach wsparcia 

  
Poprawa sytuacji związanej 

z pracą 
Poprawa kwalifikacji lub 

kompetencji 

Poprawa w zakresie 
godzenia życia 

zawodowego i prywatnego 

Poprawa sytuacji 
zdrowotnej 

Poprawa sytuacji 
prywatnej/indywidualnej 

  
Ogółe
m 

Kobiet
a 

Mężczyzn
a 

Ogółem 
Kobiet
a 

Mężczyzn
a 

Ogółe
m 

Kobieta 
Mężczy
zna 

Ogółem Kobieta 
Mężcz
yzna 

Ogółe
m 

Kobieta 
Mężczy
zna 

szkolenie/ kurs 13,1% 19,6%   11,0% 16,1%     5,0%         7,3% 10,9%   

doradztwo 23,9% 32,9% 9,7% 8,3% 11,0%               9,7% 13,8%   

inne 11,4% 16,2%         4,4% 5,6%   8,5% 7,2% 10,8%       

zajęcia dodatkowe -25,4% -30,6% -18,7% -14,2% -13,5% -14,8% -8,0% -10,6%   -10,8% -13,7% -7,3%       

usługa rozwojowa 
dla pracownika 
przedsiębiorstwa 

      22,2% 27,4%         -5,7%           

usługa aktywnej 
integracji 

18,2% 17,8% 19,1%             9,4%   20,4%     15,5% 

pośrednictwo pracy 20,7% 22,5%                   12,1% 12,5%   29,1% 

staż/ praktyka                               

usługa wsparcia 
ekonomii 
społecznej 

-15,8% -14,2% -21,2%             -8,2% -8,6%       23,0% 

usługa 
zdrowotna/medycz
na 

-27,2% -30,6%   -52,6% -55,8% -42,5%       31,7% 29,8% 44,7% -24,8% -29,5%   

stypendium -14,9% -19,6%                           

dotacja na 
rozpoczęcie 
działalności 
gospodarczej 

65,2% 64,3% 66,8% 16,4% 21,0%   11,1% 14,9%         22,6% 23,0%   

bon 14,8%   15,0% 28,4% 30,5% 28,4%   13,6%           23,5%   

Wsparcie z 
wykorzystania TIK 

                  -10,6% -10,7%         

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z uczestnikami oraz danych gromadzonych w systemie SL (moduł 

uczestnicy projektów); analiza obejmuje formy wsparcia, w których wzięło udział co najmniej 4,5% uczestników.
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Analizując dane przedstawione w tabeli można wskazać, że: 

• Najbardziej skuteczną formą wsparcia w osiąganiu efektów związanych z 

poprawą sytuacji związanej z pracą (tj. znalezieniem pracy, zmianą pracy 

na lepszą, założeniem działalności gospodarczej) są dotacje na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej (zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn) - wśród 

osób korzystających z dotacji ogółem, udział osiągających efekty z tego 

zakresu jest o 65,2 p.p. większy niż wśród osób, które takiej dotacji nie 

otrzymały. Mniejsze znaczenie mają zaś takie formy wsparcia jak doradztwo 

czy pośrednictwo pracy – co ciekawe, skorzystanie z tych form ma przede 

wszystkim pozytywny wpływ na poprawę sytuacji zawodowej kobiet. Z drugiej 

strony, w przypadku mężczyzn, skuteczne okazało się skorzystanie z bonów – 

w przypadku kobiet zaś, nie stwierdzono istotnego wpływu tej formy wsparcia 

na poprawę sytuacji związanej z pracą. Brak istotnego wpływu na skuteczność 

w zakresie poprawy sytuacji związanej z pracą stwierdzono w przypadku 

takich form wsparcia, jak: usługa rozwojowa dla pracownika przedsiębiorstwa, 

staż/praktyka, wsparcie z wykorzystania TIK. Dziwić może brak wpływu w 

przypadku staży/praktyk – oznacza to bowiem, że poprawa sytuacji związanej 

z pracą wystąpiła w podobnym stopniu wśród uczestników i nie-uczestników 

tej formy wsparcia. Można domniemywać zatem, że do wystąpienia takiego 

efektu konieczne mogło być skorzystanie przez uczestników z jeszcze innych 

form wsparcia. Z kolei usługi rozwojowe czy wsparcie z zakresu TIK nie 

różnicuje skuteczności z uwagi na to, że nie są to formy wsparcia nastawione 

na znalezienie pracy czy założenie własnej firmy.  

• Najbardziej skuteczną formą wsparcia w osiąganiu efektów związanych z 

poprawą kwalifikacji lub kompetencji są bony (zarówno wśród kobiet, jak i 

mężczyzn) - wśród osób korzystających z bonów ogółem, udział osiągających 

efekty z tego zakresu jest o 28,4 p.p. większy niż wśród osób, które z bonów 

nie korzystały. Istotne znaczenie dla poprawy kwalifikacji i kompetencji kobiet 

mają także usługi rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw. Warto 

podkreślić, że w przypadku kobiet pozytywny wpływ ma więcej form wsparcia 

– w przypadku mężczyzn zaś, o istotnej skuteczności można mówić wyłącznie 

w przypadku bonów. Brak istotnego wpływu na skuteczność w zakresie 

poprawy kwalifikacji/kompetencji stwierdzono w przypadku takich form 

wsparcia, jak: usługa aktywnej integracji, pośrednictwo pracy, usługa wsparcia 

ekonomii społecznej, stypendium - czyli form nie związanych bezpośrednio z 

rozwojem kompetencji. Jednakże brak istotnego wpływu zidentyfikowany 

został także w przypadku staży/praktyk czy wsparcia z wykorzystania TIK – 

czyli form wsparcia, w przypadku których spodziewanym efektem jest wzrost 

kompetencji/kwalifikacji. Powodem takiego stanu rzeczy może być wielość 

form wsparcia, w przypadku których uczestnik może zdobyć 

kwalifikacje/kompetencje np. osoby nieuczestniczące w stażach/praktykach 

mogły w dużej mierze korzystać z bonów szkoleniowych.  

• W przypadku lepszego godzenia życia zawodowego i prywatnego (ale 

tylko w odniesieniu do kobiet) skuteczne w największym stopniu okazały się 

dotacje na założenie własnej działalności. W przypadku kobiet skuteczne 
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okazały się także oferowane bony. W przypadku tego efektu warto jednak 

zaznaczyć, że największą, potwierdzoną już w raporcie, formą wsparcia były 

projekty polegające na stworzeniu miejsc w żłobkach lub zapewnieniu opieki 

nad osobami zależnymi – z tego też względu większość analizowanych form 

wsparcia nie wykazuje istotnego wpływu na poprawę w zakresie godzenia 

życia zawodowego i prywatnego; 

• Jeśli chodzi o poprawę sytuacji zdrowotnej, to istotne (zarówno dla kobiet, 

jak i mężczyzn) okazało się wsparcie polegające na usługach 

zdrowotnych/medycznych - wśród osób korzystających z takich usług ogółem, 

udział osiągających efekty z tego zakresu jest o 31,7 p.p. większy niż wśród 

osób, które z usług takich nie korzystały. W przypadku mężczyzn istotną 

skutecznością cechują się także usługi aktywnej integracji. W tym przypadku 

nie powinno także dziwić to, że większość form wsparcia nie wykazuje istotnie 

pozytywnego wpływu; 

• W odniesieniu do poprawy sytuacji prywatnej/indywidualnej istotną 

skutecznością (w przypadku kobiet) cechują się dotacje na założenie 

działalności gospodarczej, w przypadku mężczyzn natomiast skuteczne 

okazały się: pośrednictwo pracy oraz usługi wsparcia ekonomii społecznej.  

Podsumowując powyższą analizę można stwierdzić, iż nie jest możliwe 

wyróżnienie form wsparcia, które na poziomie ogólnym (wszystkich badanych 

efektów) są wysoce skuteczne lub mało skuteczne. Analizowane formy wsparcia 

posiadają bowiem specyficzne efekty powiązane z celami określonych form pomocy. 

Każda z tych form wsparcia może być skuteczna, jeżeli zostanie właściwie 

zaadresowana i trafi do osób, które potrzebują pomocy w danym zakresie. Jak 

pokazały wyniki – skuteczność form wsparcia może jednak zależeć od płci 

uczestników, tzn. te same formy wsparcia wykazywać mogą inny poziom 

skuteczności w przypadku kobiet i inny w przypadku mężczyzn. Dla czterech form 

wsparcia stwierdzono, że ich skuteczność jest uniwersalna, tj. dotyczy tak 

samo K i M. Te formy to: dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej, usługi 

zdrowotne/medyczne, bony szkoleniowe oraz usługi aktywnej integracji. 

Spośród wskazanych czterech form, zwrócono szczególną uwagę na wsparcie w 

formie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dotacje w ramach RPO 

WM 2014-2020 były przyznawane m.in. w ramach aktywizacji zawodowej 

obejmującej działania PUP (Działanie 8.1) - jako jedna z wielu form wsparcia, z jakich 

korzystają uczestnicy w celu osiągniecia celu działania oraz w ramach Poddziałania 

8.3.1 - ukierunkowanego na kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz rozwoju 

przedsiębiorczości.109 Przytoczone wyżej wyniki pozwalają stwierdzić, że wsparcie w 

formie dotacji ma szczególnie istotne znaczenie dla kobiet – wpływa ono bowiem nie 

 
109 Dotacje są także elementem wsparcia w ramach wdrażanych programów outplacementowych 

(Poddziałanie 8.4.2). Programy te są skierowane jednak do osób pracujących (przewidzianych do 

zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy). 
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tylko na poprawę sytuacji zawodowej, ale także na poprawę sytuacji 

prywatnej/indywidualnej czy na lepsze godzenie życia zawodowego z prywatnym. Z 

kolei analiza rozkładu odpowiedzi badanych uczestników w podziale na 

działania/poddziałania wskazuje jednoznacznie, że pozytywne zmiany w 

wymienionych obszarach częściej dostrzegają uczestniczki projektów 

realizowanych z Poddziałania 8.3.1. Można zatem wysnuć wniosek, że to wsparcie 

oferowane właśnie z tego Poddziałania okazuje się szczególnie istotne dla 

uzyskiwanych efektów (przede wszystkim w przypadku kobiet). Sytuacja taka wynika 

przede wszystkim z tego, że w ramach tego Poddziałania świadczone było 

kompleksowe wsparcie uczestników, obejmujące nie tylko wsparcie i pomoc 

finansową, ale także szkolenia przygotowujące do rozpoczęcia działalności 

oraz wsparcie pomostowe (szkoleniowe, konsultacyjne) świadczone w 

początkowym okresie rozwijania działalności gospodarczej (do 12 m-cy). Wniosek 

taki potwierdzają wypowiedzi samych uczestników. Badane uczestniczki podkreślały 

bowiem znacznie częściej niż mężczyźni to, że wsparcie przyczyniało się do poprawy 

ich sytuacji ze względu na to, że uzyskały nie tylko środki finansowe, ale także 

wsparcie miękkie – wiedzę o tym, jak założyć firmę, jakie wymogi trzeba spełnić, 

jakich formalności dopilnować oraz o tym, jak następnie firmę prowadzić. Na 

wyraźnie pozytywną ocenę kompleksowego wsparcia - wyrażaną częściej przez 

kobiety, które jak się też okazało statystycznie częściej z takiego wsparcia korzystały 

- wskazują także wyniki badania zakończonego w 2019 roku110. Autorzy raportu 

wskazali także, że dla zwiększania przeżywalności firm zakładanych przez 

kobiety szczególnie istotne jest właśnie objęcie ich większym zakresem 

wsparcia przygotowawczego i doradczego (dzięki temu możliwe będzie 

wyrównywanie dysproporcji w efektywności dotacji między K i M). Co więcej, w 

badaniu tym wskazano, że gdyby nie możliwość skorzystania z dotacji na założenie 

działalności gospodarczej, częściej z podjęcia decyzji o założeniu firmy 

zrezygnowałyby właśnie kobiety (58%, podczas gdy wśród mężczyzn odsetek ten 

wyniósł 42%). Na tej podstawie można przyjąć, że kobiety w znacznie mniejszym 

zakresie byłyby skłonne do korzystania ze wsparcia zwrotnego na zakładanie 

firm.  

Oceniając trwałość zmian w zakresie polityki równości płci, można stwierdzić, że 

realizowane wsparcie oraz uzyskane efekty są trwałe. W przypadku projektów 

infrastrukturalnych za trwałością przemawia sam charakter przedsięwzięcia i jego 

produktów (w tym np. powstałe miejsca pracy dla kobiet/mężczyzn), w przypadku 

projektów miękkich zaś – zmiana sytuacji osób z grup dyskryminowanych oraz ich 

aktywizacja, co pozwala na zwiększenie poziomu wiedzy oraz świadomości 

 
110 Openfield sp. z o. o., Analiza skuteczności i efektywności dotacji na założenie działalności 

gospodarczej udzielonych w ramach 8 osi priorytetowej RPO WM, Kraków 2019. 
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w zakresie tego, dlaczego zasady te są istotne wśród beneficjentów, uczestników 

projektów oraz szerzej - mieszkańców regionu. Uzyskana wiedza, a także certyfikaty 

i uprawnienia nabyte w ramach projektów będą mogły być wykorzystywane 

bezterminowo przez uczestników. Również zdobyte doświadczenie oraz umiejętności 

będą mogły być pogłębiane w ramach dalszego kształcenia, szkolenia i pracy 

zawodowej. Na trwałość wpływa także sam fakt, że beneficjenci są obligowani do 

uwzględniania w swoich projektach tejże polityki – przez co ogólna świadomość w 

tym zakresie wzrasta. Nie bez znaczenia jest także przedmiotowe badanie – dobór 

metod badawczych, liczba osób, do których dotarto w celu pozyskania informacji 

stanowi bardzo ciekawe rozwiązanie propagujące polityki horyzontalne w regionie 

(warto tutaj podkreślić, że sami rozmówcy nierzadko podkreślali, że prowadzone 

rozmowy z badaczami były dla nich wartościowe z tego względu, że mieli okazję 

znacznie szerzej spojrzeć na kwestie równości, niedyskryminacji czy też 

zrównoważonego rozwoju).  

Jednym z elementów badania była także identyfikacja dobrych praktyk – tj. 

działań, rozwiązań, typów projektów – wdrażania polityki równości płci w ramach 

projektów RPO WM 2014-2020. W ocenie samych beneficjentów trudno jednak 

mówić o szczególnie ciekawych/nowatorskich rozwiązaniach w tym zakresie – aż 

73,2% respondentów badania CAWI nie potrafiło ocenić nawet czy w ramach ich 

projektów można takie praktyki wskazać. Jedynie 7,6% badanych zadeklarowało, że 

w ramach swoich przedsięwzięć zrealizowało działania, które można za takie 

rozwiązania uznać. W ich ocenie do dobrych praktyk można zaliczyć np.: 

• Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy w obszarze, którego projekt ma 

dotyczyć – pozwala to trafnie rozpoznać sytuację kobiet i mężczyzn w tym 

obszarze, zaprojektować odpowiednie formy wsparcia oraz przyjąć właściwe 

kryteria doboru uczestników; 

• Propagowanie elastycznych form zatrudnienia, elastycznego czasu pracy - co 

umożliwiało godzenie życia zawodowego i rodzinnego; 

• Przełamywanie stereotypów dotyczących płci poprzez wsparcie dla mężczyzn 

opiekujących się dziećmi poniżej 3 roku życia; 

• Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem - umożliwiło kobietom uczestnictwo w 

projekcie, a tym samym powrót do pracy zawodowej po przerwie związanej z 

macierzyństwem; 

• Zapewnienie opieki nad dorosłymi osobami zależnymi – pozwoliło to na 

aktywność zawodową uczestników; 

• Prowadzenie zajęć i spotkań w ramach projektów w sposób pozbawiony 

stereotypów i zapewniający równość płci i niedyskryminację; 

• Stosowanie języka z uwzględnieniem form wrażliwych na płeć (np. trener – 

trenerka, uczestnik - uczestniczka) oraz form niewskazujących na płeć (np. 

rodzic). 
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Przykładów dobrych praktyk dostarczają także zrealizowane studia przypadku. 

Pierwszy z analizowanych projektów111 dotyczył wsparcia (w ramach Działania 8.5), 

którego celem było podjęcie lub powrót do pracy przez 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. W ramach projektu 

przeprowadzono diagnozę sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy, 

zwłaszcza w kontekście pełnienia roli rodzica. 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. W 

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

dyskryminować/faworyzować żadnej z płci. Co więcej, w regulaminie zaznaczono, 

że za każdym razem, gdy mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć matkę, ojca 

lub opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki 

nad dzieckiem. W projekcie zadbano także o aspekt edukacyjny samych dzieci – 

zwracano uwagę, by zakupione sprzęty, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz 

inne wyposażenie umożliwiało korzystanie z nich zarówno przez dziewczynki, 

jak i chłopców (dokładano starań, by były one uniwersalne pod względem płci). 

Pozytywnym działaniem realizowanym w ramach projektu było także wsparcie 

uczestników (zarówno matek, jak i ojców) w pełnieniu roli rodzica – w tym celu 

np. organizowano spotkania indywidualne z psychologiem oraz przeprowadzano 

rozmowy na tematy ważne dla uczestników. Co ważne także – pracownicy żłobków 

starali się angażować również ojców w kwestie związane z 

opieką/wychowaniem dzieci (np. zapraszanie obojga rodziców na spotkania, 

informowanie ich o ewentualnych problemach). Charakter wsparcia oraz 

podejmowane działania przez pracowników żłobków przyniosły oczekiwane efekty w 

postaci: 

• Poprawy sytuacji społeczno-zawodowej rodziców dzieci, które zostały 

objęte opieką żłobkową i wsparciem rehabilitacyjnym, 

• Łatwiejszego godzenia życia zawodowego i rodzinnego rodziców 

(szczególnie było to zauważalne w przypadku rodziców dzieci z 

niepełnosprawnościami, które zostały objęte rehabilitacją w żłobkach, co 

stanowiło istotne odciążenie rodziców z obowiązków z tym związanych), 

 
111 Nazwa projektu (numer umowy): Daj szansę! (RPMP.08.05.00-12-0079/17); Beneficjent: GMINA 

MIEJSKA KRAKÓW. 
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• Przeciwdziałania stereotypom związanym z płcią (dzięki działaniom 

pracowników żłobków propagujących równość w zakresie obowiązków 

opiekuńczych obojga rodziców), 

• Promowania i uświadamiania mężczyzn w zakresie tego, że mogą być 

również beneficjentami tego typu projektów (przeciwdziałanie stereotypowemu 

myśleniu, że projekty takie są skierowane jedynie do kobiet/matek), 

• Postępującego aktywizowania ojców do pełnienia swojej roli na równi z 

matkami. 

Drugi z analizowanych projektów112 obejmował 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, 

terapeutyczno-wspierającą oraz hostelową. W ramach projektu przeprowadzono 

diagnozę, 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 – w efekcie wsparcie skierowano głównie do kobiet, ale 

uwzględniono również mężczyzn, jako odbiorców. Istotne było to, że grupy 

psychoedukacyjne były organizowane osobno dla mężczyzn i kobiet. 

Dokładano starań, by terapeuci/psychologie byli tej samej płci co uczestnicy 

(miało to szczególne znaczenie dla kobiet). Również sam 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 

rodzinnymi poprzez stosowanie elastycznych form zatrudnienia i godzin pracy. 

Niewątpliwie szerokie oddziaływanie na upowszechnianie zasad polityki równości płci 

miały prowadzone w OIK grupy psychoedukacyjne dla osób doświadczających 

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

• 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. 

Patrząc przez pryzmat działalności OIK można mówić o efektach zarówno 

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

 
112 Nazwa projektu (numer umowy): OIK całą dobę (RPMP.09.02.03-12-0438/16). 
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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, powrót do pracy i zarządzanie własnymi finansami. 

Takie sytuacje najczęściej dotykały kobiet, które dotychczas częściej zajmowały się 

domem i rodziną przez długi okres swojego życia. 

Trzeci z analizowanych projektów113 miał za zadanie rozwiązanie, w określonym 

stopniu, problemu dotyczącego niskiej zgłaszalności kobiet w wieku 50-69 lat z 

województwa małopolskiego na profilaktyczne badania mammograficzne. 

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

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

69 lat. Szczególnym celem projektu było dotarcie do kobiet z obszarów wiejskich i 

małych miast (gmin o szczególnie niskim poziomie zgłaszalności na badania 

mammograficzne), co wymagało zastosowania różnych narzędzi rekrutacji. 

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 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. 

 
113 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). 
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Ciekawym rozwiązaniem, aby zachęcić kobiety do badań mammograficznych 

były seminaria organizowane lokalnie na poziomie gmin. Seminaria dotyczyły 

m.in. 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. W 

seminariach często brali udział mężczyźni, towarzysząc swoi żonom czy partnerkom. 

Jednym z efektów projektu jest właśnie to, że co raz więcej mężczyzn wspiera 

kobiety w profilaktyce zdrowotnej i interesuje się zagadnieniami zdrowia. 

6.2.4 Podsumowanie i wnioski na kolejny okres programowania 

W badaniu stwierdzono, że w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 silnie 

zaakcentowana została przede wszystkim zasada równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Mniejszą 

zaś wagę przywiązywano do zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 

Świadczą o tym nie tylko informacje przedstawione w rozdziale 4 raportu (dotyczące 

oceny systemu realizacji RPO WM), ale także wyniki analiz na poziomie projektów. 

Beneficjenci w ramach badania ilościowego oceniali bowiem to czy realizacja ich 

projektów miała/ma neutralny/pozytywny wpływ na poszczególne PH. Wyniki 

wskazują jednoznacznie, że – w ocenie beneficjentów – najwięcej projektów ma 

neutralny wpływ właśnie na równość szans kobiet i mężczyzn (mimo, że w ramach 

EFS wszystkie projekty na etapie oceny WoD musiały wykazać spełnienie standardu 

minimum w zakresie tej polityki). Co znamienne, odsetek projektów EFRR 

uznawanych za neutralne wobec tej polityki jest nawet istotnie wyższy od odsetka 

projektów EFS uznawanych za neutralne wobec polityki zrównoważonego rozwoju - 

mimo, że wielu badanych zwracało uwagę na ogromną trudność w uwzględnieniu tej 

polityki w projektach EFS. W ramach projektów przeważają takie, które ograniczają 

się do spełniania minimalnych standardów – np. uwzględniania równościowego 

zarządzania projektami; wskazywania braku barier równościowych oraz działań, jakie 

będą podjęte, by bariery takie nie wystąpiły. Znacznie rzadziej beneficjenci 

decydowali się na przyjmowanie wskaźników horyzontalnych w podziale na płeć.  

W projektach EFS dominują takie, w których kobiety stanowią minimum 50% 

wszystkich uczestników/odbiorców wsparcia – najwyższy odsetek kobiet 

występuje w projektach z zakresu godzenia życia zawodowego i prywatnego oraz 

ekonomii społecznej. Przewaga kobiet wśród odbiorców większości form 

wsparcia nie przełożyła się jak dotąd na wyższą skuteczność uzyskiwanych 

efektów/zmian ich sytuacji – skuteczność wsparcia (rozumiana jako podjęcie 

zatrudnienia / założenie działalności gospodarczej / nabycie kwalifikacji) jest wciąż 

większa w przypadku mężczyzn (potwierdziła to analiza wskaźników EFS). 

Stwierdzono jednak pozytywną zależność między sytuacją uczestniczek (w 

momencie zakończenia udziału), a ich udziałem w projektach, które zostały 
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uznane przez samych beneficjentów za pozytywnie wpływające na 

wyrównywanie szans płci. Udział w takich projektach przełożył się na to, że kobiety 

istotnie częściej nabyły kompetencje / uzyskały kwalifikacje, podjęły nowe aktywności 

czy też podjęły pracę/założyły działalność gospodarczą.  

O pozytywnym wpływie projektów EFS na politykę równości płci świadczyć 

mogą oceny samych uczestników. Co ósmy badany uczestnik ocenił, że projekt, w 

którym brał udział był jednakowo dostępny bez względu na płeć – w tym przypadku 

trzeba mieć jednak na uwadze, że w części projektów stosowano preferencje (np. na 

etapie rekrutacji) dla płci znajdującej się w gorszym położeniu (o ile sytuacja taka 

miała miejsce w danym obszarze tematycznym i została wykazana na etapie WoD). 

Badani podkreślali szczególnie stosowanie w projektach uniwersalnego języka - nie 

kojarzącego się z stereotypowym postrzeganiem roli kobiet oraz mężczyzn, równe 

traktowanie w zakresie przydzielanych zadań w ramach projektów czy możliwości 

korzystania z konkretnych form wsparcia. Udział w projektach w podobnym stopniu 

(dla kobiet i mężczyzn, z niewielką przewagą tych pierwszych) przyczynił się do 

poprawy sytuacji związanej z pracą, poprawy sytuacji zdrowotnej, nabycia nowych 

kwalifikacji/ kompetencji czy lepszego godzenia życia zawodowego z sytuacją 

prywatną. Udział przełożył się także na poprawę sytuacji prywatnej/indywidualnej 

badanych – w tym przypadku wpływ pozytywny (w postaci np. wzrostu samooceny, 

wiary we własne możliwości, stawiania sobie nowych celów) istotnie częściej 

zauważały kobiety, niż mężczyźni. Co więcej, to kobiety częściej deklarowały, że bez 

udziału w projektach, uzyskanie podobnych efektów nie byłoby możliwe.  

Z drugiej jednak strony, realizacja projektów nie przekłada się w dostatecznym 

stopniu na wyrównywanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn czy zacieranie 

istniejącego od lat podziału w zakresie branż, w których przedstawiciele obu płci 

zakładają działalność gospodarczą (ale trzeba zauważyć, że nie takie są cele 

realizowanych przedsięwzięć). W dalszym ciągu występuje także istotna 

nierównowaga w zakresie roli mężczyzn / kobiet w procesie wychowania dzieci oraz 

tego, które z rodziców częściej rezygnuje z aktywności zawodowej z tego właśnie 

powodu. 

W badaniu oceniono także skuteczność różnych form wsparcia w zakresie 

oddziaływania na aspekty związane z polityką równości płci. Stwierdzono jednak, że 

nie jest możliwe wyróżnienie form wsparcia, które na poziomie ogólnym (wszystkich 

badanych efektów114) są wysoce skuteczne lub mało skuteczne, ale skuteczność 

różnych form może zależeć od płci uczestnika - tzn. te same formy wsparcia 

mogą spowodować inne efekty w przypadku kobiet i inne w przypadku mężczyzn. 

Zidentyfikowano również formy uniwersalne – tj. wykazujące podobną skuteczność w 

 
114 Poprawy sytuacji zawodowej, zdrowotnej, prywatnej/indywidualnej, poprawy w zakresie godzenia 

życia zawodowego i prywatnego, poprawy kompetencji/kwalifikacji.  
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odniesieniu do kobiet i mężczyzn (to np. dotacja na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej, usługi zdrowotne/medyczne, bony szkoleniowe oraz usługi aktywnej 

integracji).  

Uzyskane w ramach badania dane i informacje wskazują, że kwestią niebudzącą 

wątpliwości jest konieczność i zasadność kontynuowania działań 

nastawionych na realizację polityki równości płci. Analizując, jakie rozwiązania 

należałoby wprowadzić w perspektywie finansowej 2021-2027 w pierwszej kolejności 

należy odnieść się do projektów aktów prawnych regulujących wdrażanie 

Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w przyszłej perspektywie 

finansowej. W przypadku EFS, równość płci znajduje odzwierciedlenie w art. 6 

rozporządzenia: „Wszystkie programy realizowane w ramach komponentu EFS+ 

objętego zarządzaniem dzielonym, jak również operacje wspierane z komponentów 

„Zatrudnienie i innowacje społeczne” i „Zdrowie” zapewniają równość mężczyzn i 

kobiet na wszystkich etapach przygotowania, realizacji, monitorowania i oceny. 

Wspierają także równe szanse dla wszystkich, bez dyskryminacji ze względu na płeć, 

rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 

orientację seksualną, na wszystkich etapach przygotowania, realizacji, 

monitorowania i oceny”115. Podobne zobowiązanie zawiera rozporządzenie 

ustanawiające wspólne przepisy dla funduszy116. Na konieczność uwzględniania 

polityki równości płci wskazują także wprost zapisy Karty praw podstawowych UE, 

które z jednej strony wskazują, że należy zapewnić równość kobiet i mężczyzn we 

wszystkich dziedzinach, w tym w zakresie zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia, a z 

drugiej strony, że zasada ta nie stanowi przeszkody w utrzymywaniu lub 

przyjmowaniu środków zapewniających specyficzne korzyści dla osób płci 

niedostatecznie reprezentowanej117. 

O zasadność kontynuacji działań zapytano również samych uczestników i 

beneficjentów projektów. Wśród badanych uczestników projektów EFS, zaledwie 

3,7% uznało, że projekty, w których brali udział, nie powinny być w przyszłości 

 
115 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu 

Społecznego Plus (EFS+), COM(2018) 382, strona internetowa:  

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego 

Plus (EFS+) (dostęp: 27.03.2021). 
116 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe 

na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz, COM(2018) 375, preambuła, 

akapit 5, Strona internetowa: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające 

wspólne przepisy…  (dostęp: 27.03.2021). 
117 Strona internetowa: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (dostęp: 27.03.2021). 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/61880/Rozporzadzenie_projekt_EFS_plus_COM_2018_382_30_05_2018_PL.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/61880/Rozporzadzenie_projekt_EFS_plus_COM_2018_382_30_05_2018_PL.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/61834/Rozporzadzenie_projekt_przepisy_wspolne_COM_2018_375_29_05_2018_PL.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/61834/Rozporzadzenie_projekt_przepisy_wspolne_COM_2018_375_29_05_2018_PL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=DE
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kontynuowane118. Jednakże analiza odpowiedzi jakościowych odnoszących się do 

wyjaśnienia takiego stanowiska, wskazuje, że powody nie mają związku z samą 

kwestią równości płci, a raczej ze skutecznością i efektywnością realizowanych form 

wsparcia. Z drugiej jednak strony trzeba podkreślić, że aż 96,3% badanych 

uczestników było za kontynuowaniem wsparcia w dotychczasowej formie.  

Beneficjenci zostali z kolei poproszeni o wskazanie, jakie działania warto 

kontynuować/zastosować, a z jakich należałoby zrezygnować – wybrane odpowiedzi, 

odnoszące się do tej konkretnej polityki, wskazano w poniższej tabeli. 

Tabela 20 Działania związane z wdrażaniem polityki równości płci w odniesieniu do nowej 
perspektywy finansowej na lata 2021-2027 w ocenie beneficjentów 

Działania, które należy kontynuować/wprowadzić Działania, z których 

powinno się zrezygnować 

- stosowanie dodatkowych punktów na ocenie WoD za 

uwzględnianie w projektach EFS działań propagujących kwestie 

równościowe w ramach działań projektowych119 

- przygotowanie szczegółowego katalogu możliwych rozwiązań, 

jakie w ramach poszczególnych obszarów wsparcia mogłyby 

zostać zastosowane w projektach w celu realizacji polityki 

- utrzymanie możliwości realizacji projektów neutralnych względem 

równości płci (w przypadku EFRR) 

- propagowanie walki ze stereotypami związanych z płcią w 

różnych obszarach życia (edukacja, praca, życie prywatne) 

- realizacja działań/projektów nastawionych na rozwiązywanie 

problemów tylko jednej grupy odbiorców: kobiet lub mężczyzn (np. 

w obszarze zdrowia czy rynku pracy) 

- konieczność uzasadniania 

braku barier równościowych 

w obszarze tematycznym 

projektu 

- konieczność uzasadniania, 

w projektach EFRR, równego 

dostępu do efektów 

projektów 

- konieczność 

sprawozdawania wskaźników 

w podziale na płeć 

- konieczność uwzględniania 

parytetu  

Źródło: opracowanie własne. 

Zastanawiać może to, że wśród wymogów, które w ocenie beneficjentów powinny 

zostać zniesione, wskazywano np. na konieczność zachowywania parytetów w 

ramach projektów. Wskazuje to niestety na ciągłe niezrozumienie tego czym polityka 

równości płci jest. W samych bowiem standardach minimum znajdują się zapisy 

wskazujące, że zasada równości szans kobiet i mężczyzn nie polega na 

 
118 Odpowiedzi takich udzielili m.in. uczestnicy projektów z Działań 8.2 (8,2% wskazań), 8.1 (7,6%), 

9.1 (5,8%), 8.3 (4,7%), 10.2 (4,2%). Odpowiedzi takiej nie wybrał żaden z uczestników projektów z Dz. 

8.5 i 8.6. 
119 Takie rozwiązanie jest możliwe do realizacji w obecnej perspektywie. Wnioskodawca za 

zaplanowanie takich działań – zgodnie z obowiązującymi kryteriami – otrzymuje punkty w ramach 

standardu minimum. Za działania w projekcie dotyczące stricte równości płci, do których zaliczają się 

wszelkie formy podnoszące świadomość i wiedzę z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn, 

wnioskodawca może uzyskać od 0 do 2 punktów. 
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automatycznym objęciu wsparciem 50% kobiet i 50% mężczyzn w projekcie, ale na 

odwzorowaniu istniejących proporcji płci w danym obszarze lub zwiększaniu we 

wsparciu udziału grupy niedoreprezentowanej. Możliwe są jedynie takie przypadki, w 

których proporcja 50/50 wynika z sytuacji kobiet i mężczyzn i stanowi proporcję 

prawidłową z perspektywy równości szans kobiet i mężczyzn. 

W ocenie różnych badanych (nie tylko projektodawców, ale również przedstawicieli 

systemu realizacji RPO WM), mniej rygorystyczne podejście do polityki równości płci 

w tej perspektywie finansowej spowodowało, że nie poświęcono dostatecznej uwagi 

temu, jak sytuacja kobiet i mężczyzn zmieniała się w ostatnich latach. 

Prawdopodobnie miało to także wpływ na to, że beneficjenci EFS nie mają 

dostatecznej świadomości na temat tego, że ich projekty z założenia (poprzez 

spełnienie standardu minimum) powinny pozytywnie oddziaływać na politykę 

równości płci – niemal 40% badanych uznało, że ich projekty są wobec tej polityki 

neutralne, mimo, że w zapisach Programu i standardzie minimum określonym w 

załączniku nr 1 do Wytycznych w zakresie realizacji polityk równych szans nie 

wspomniano o możliwości neutralnego oddziaływania. Oznacza to brak dostatecznej 

świadomości beneficjentów na temat polityki równości płci i jej odzwierciedlenia w 

założeniach programowych oraz Wytycznych w zakresie realizacji polityk równych 

szans. Wyniki te wskazują także na słabość obowiązującego standardu minimum – 

jego spełnienie jest możliwe bez konieczności podejmowania aktywnych działań 

równościowych oraz na słabość stosowanego kryterium oceny WoD odnoszącego 

się do oceny wpływu projektu na politykę równości płci – kryterium niedostatecznie 

motywuje wnioskodawców do uwzględniania w ramach swoich projektów działań 

mających pozytywny wpływ na równość K i M. W związku z tym istotne będzie 

podjęcie działań zmierzających zarówno do uświadamiania beneficjentom 

różnych aspektów polityki równości płci (w tym tego, jakie działania/ 

rozwiązania świadczą o jej realizowaniu), jak i do ograniczania skali projektów 

EFS, które nie uwzględniają realizacji działań aktywnie wspierających równość 

płci. 

Przeprowadzone analizy pozwalają również wskazać obszary działań, które 

powinny być szczególnie istotne w zakresie realizacji polityki równości płci.  

Po pierwsze, bezwzględnie należy kontynuować wsparcie w zakresie godzenia 

życia zawodowego i prywatnego. Wsparcie powinno być (podobnie jak dotąd) 

kierowane głównie do kobiet, jednak z założeniem, że będzie ono w jeszcze 

większym stopniu nastawione na promowanie większego zaangażowania się 

mężczyzn w opiekę nad dziećmi. Warto także w większym stopniu wspierać projekty 

w znacznej części nastawione na propagowanie równowagi między życiem 

osobistym a zawodowym; promujące elastyczne formy zatrudnienia oraz elastyczny 

czas pracy – formy, które w czasie pandemii COVID-19 stały się dużo bardziej 
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popularne (istotne wydaje się utrzymanie takich zmian również po ustaniu 

epidemii)120.  

Po drugie, należy szerzej promować wśród kobiet możliwość korzystania ze 

wsparcia w zakresie pozyskiwania dotacji na zakładanie własnych działalności. 

Jak pokazały wyniki, w tym obszarze w dalszym ciągu występuje dominacja 

mężczyzn, mimo, że to właśnie ta forma wsparcia ma pozytywny wpływ na sytuację 

kobiet w różnych aspektach (nie tylko zawodowym, ale także 

prywatnym/indywidulanym czy w zakresie możliwości godzenia życia 

zawodowego/prywatnego). Wsparcie dotacyjne powinno być także połączone ze 

wsparciem szkoleniowo-doradczym przed i po założeniu firmy. Dostępne wyniki 

badań wskazują także, że kobiety istotnie częściej zrezygnowałyby z zakładania firm, 

gdyby dotacje zastąpiono wsparciem zwrotnym - co wynika najpewniej z ich 

mniejszej skłonności do podejmowania ryzyka.  

Po trzecie, w większym stopniu należy promować udział kobiet w projektach 

dotyczących kształcenia zawodowego oraz rozwoju kompetencji i umiejętności 

osób dorosłych – analizy wskazały, że to w tych obszarach występował dotychczas 

najniższy udział uczestniczek. Warto także podkreślić, że sami beneficjenci 

wskazywali, że należałoby więcej uwagi poświęcić zachęcaniu kobiet/uczennic do 

udziału w projektach rozwijających kompetencje przyrodnicze, techniczne, 

matematyczne czy IT.  

Po czwarte, istotne wydaje się także prowadzenie działań skierowanych do 

uczestników projektów EFS, do uczestników instytucjonalnych, a także do 

wnioskodawców/beneficjentów w zakresie uświadamiania ich o występujących 

dysproporcjach na rynku pracy, w edukacji, itp. obszarach (np. w 

wynagrodzeniach, możliwości awansowania, wybieranych kierunków kształcenia czy 

aktywności zawodowej) oraz przekazywania wiedzy nt. możliwości 

przeciwdziałania identyfikowanym dysproporcjom (np. poprzez przygotowywanie 

uczestników do rozmów z pracodawcami, promowania korzystania z usług firm 

prowadzonych przez kobiety/mężczyzn, a działających w branżach kojarzonych tylko 

z jedną płcią). Działania takie mogłyby być prowadzone zarówno na poziomie IZ/IP 

(jako element działań informacyjno-edukacyjnych kierowanych do 

wnioskodawców/beneficjentów), jak i w ramach projektów (jako jedno z działań 

będące elementem zakresu projektów – w przypadku projektów EFS działania takie 

mogą być prowadzone już obecnie w ramach spełnienia punktu standardu minimum, 

zatem zaleca się promowanie tego rozwiązania wśród wnioskodawców oraz 

kontynuację w przyszłości). 

 
120 Za wzór mogą służyć wybrane projekty z Działania 8.6, w ramach których opracowywano strategie 

zarządzania wiekiem, których to elementem było także elastyczne zatrudnienie. W ocenie badanych, 

były to jednak dotychczas projekty niewielkie i mało popularne  
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Po piąte, istotne wydaje się także zwrócenie większej uwagi w przyszłości na 

wsparcie kobiet znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, przede 

wszystkim wielokrotnie wykluczonych. Należy kontynuować także projekty 

nastawione na ograniczanie przemocy ze względu na płeć – jak pokazała 

bowiem analiza jednego z projektów121, wsparcie interwencyjne, terapeutyczno-

wspierające czy hostelowe cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze 

strony kobiet, jak i mężczyzn. 

6.3 Zasada zrównoważonego rozwoju 

6.3.1 Skala stosowania zasady zrównoważonego rozwoju w projektach 

Zrównoważony rozwój to ogólnie rzecz ujmując: „zaspokajanie podstawowych 

potrzeby wszystkich ludzi oraz zachowanie, ochrona i przywracanie zdrowia i 

integralność ekosystemu Ziemi bez stwarzania zagrożenia dla możliwości 

zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń i bez przekraczania długookresowych 

granic pojemności ekosystemu Ziemi”122. Koncepcja zrównoważonego rozwoju 

uznawana jest za jeden z paradygmatów rozwoju gospodarczego w całej Unii 

Europejskiej123 i stanowi odejście od rozumienia rozwoju jedynie przez pryzmat 

wzrostu gospodarczego poprzez dodanie miar jakościowych powiązanych z 

przechodzeniem gospodarki w stan bardziej pożądany, będący w lepszej sytuacji, z 

uwzględnieniem potrzeb społecznych oraz dbałością o środowisko naturalne i 

przestrzeń. Można więc uznać, że idea zrównoważonego rozwoju jest wpisana w 

DNA Unii Europejskiej od wyznaczania ogólnych celów przez Komisję Europejską, 

poprzez tworzenie i realizację programów aż do działań podejmowanych przez 

beneficjentów. Działania w programach operacyjnych mają na celu rozwój regionów 

przy jednoczesnym silnym uwzględnieniu potrzeb społecznych jak i konieczności 

realizacji działań w taki sposób aby przynajmniej pozostawały one neutralne dla 

środowiska. Patrząc z tej perspektywy - sama konstrukcja, cele oraz logika RPO WM 

2014-2020 wpisują się w koncepcje zrównoważonego rozwoju. Poniższy rozdział ma 

na celu analizę realizacji zasady zrównoważonego rozwoju z perspektywy 

beneficjentów i działań podejmowanych w projektach wzmacniających tę politykę.  

Zgodnie z zapisami RPO WM 2014-2020 zasada zrównoważonego rozwoju dotyczy 

całego Programu, natomiast szczególne jej uwzględnienie dotyczy następujących osi 

priorytetowych:  

• Oś 4. Regionalna polityka energetyczna, 

 
121 Studium przypadku projektu: OIK całą dobę (RPMP.09.02.03-12-0438/16). 
122 Stappen R. (2006). Raport Brundtland. Nowy York. 
123 Olejniczak, K. (2015). Innowacje ekologiczne jako narzędzie wspierania zrównoważonego rozwoju. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 19, 54–62. 
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• Oś 5. Ochrona środowiska, 

• Oś 6. Dziedzictwo regionalne, 

• Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. 

Na dzień 31.12.2020 roku w ramach wyżej wymienionych osi priorytetowych 

realizowane było 1 120 projektów (28,7% wszystkich projektów) o łącznej wartości 

6 297 194 486,93 zł. Największa liczba projektów realizowana była w ramach 4 osi 

priorytetowej.  

Tabela 21 Liczba i wartość projektów w osiach priorytetowych w szczególności 
uwzględniających zasadę zrównoważonego rozwoju  

Oś Priorytetowa Liczba 

projektów 

Wartość ogółem Wartość 

dofinansowania 

4. Regionalna Polityka 

Energetyczna 

526 2 866 774 569,17 

zł 

1 805 236 447,23 zł 

5. Ochrona Środowiska 195 807 609 386,81 zł 464 493 399,15 zł 

6. Dziedzictwo Regionalne 235 1 232 612 298,66 

zł 

634 315 581,26 zł 

11. Rewitalizacja 

Przestrzeni Regionalnej 

164 1 390 200 232,29 

zł 

720 292 139,95 zł 

RAZEM 1120 6 297 194 486,93 

zł 

3 624 337 567,59 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego, 

stan na 31.12.2020. 

Stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju dotyczyło wszystkich projektów 

(konieczność wykazania zgodności na etapie składanego wniosku o 

dofinansowanie), przy czym zgodnie z wynikami badania ilościowego, neutralny 

wpływ realizacji projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju zadeklarowało ok. 

56% badanych beneficjentów. Pozytywny wpływ projektów na zasadę 

zrównoważonego rozwoju zadeklarowało ok. 44% respondentów, co oznacza, że 

pozytywne oddziaływanie na zasadę zrównoważonego rozwoju uwzględniono mniej 

więcej w co 2 projekcie.  

Odpowiedzi beneficjentów wskazują na zróżnicowanie pomiędzy wpływem projektów 

finansowanych z EFRR i EFS na zasadę zrównoważonego rozwoju. W przypadku 

projektów EFS znacząco niższy (37,2%), niż przy EFRR, był odsetek beneficjentów 

wskazujących na to, że realizacja ich projektów ma pozytywny wpływ za zasadę ZR. 

O ile w przypadku projektów finansowanych z EFRR pozytywny wpływ na ZR 
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dotyczył blisko połowy projektów, o tyle w przypadku projektów EFS niewiele ponad 

1/3. 

Wykres 29 Wpływ realizacji projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju w opinii 
beneficjentów RPO WM 2014-2020 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami 

RPO WM 2014-2020, n=711 (EFRR+EFS). Odpowiedź na pytanie: „Prosimy ocenić w jaki 

sposób realizacja projektu [tytuł projektu] wpływała/wpływa na poszczególne zasady 

horyzontalne?”.  

Dodatkowo nieco ponad połowa beneficjentów (56%), którzy wskazali pozytywny 

wpływ projektu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju oceniła, że zasada ta 

była co najmniej istotna dla osiągnięcia celów projektu. Na średni stopień istotności 

wskazał mniej więcej co 5 beneficjent. Na brak istotności lub niską istotność 

wskazało zaledwie 10% badanych.  

Wykres 30 Stopień znaczenia zasady zrównoważonego rozwoju dla osiągnięcia celów 
projektu 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami 

RPO WM 2014-2020, n=311. Odpowiedź na pytanie: „Prosimy ocenić, w jakim stopniu 

zasada zrównoważonego rozwoju jest/była wg Państwa istotna dla osiągnięcia celów 

Państwa projektu?”.  

Na podstawie wyników badań, można postawić wniosek, że zasada 

zrównoważonego rozwoju była istotna w przypadku ok. ¼ projektów (zarówno tych o 

neutralnym jak i pozytywnym oddziaływaniu). Biorąc jednak pod uwagę różną 

specyfikę projektów oraz wyniki badań jakościowych, wynik ten należy ocenić jako 

dobry. Beneficjenci dostrzegają potrzebę realizacji projektów zgodnie z ideą 

zrównoważonego rozwoju. Przy czym nie jest to cel sam w sobie (cel projektu), a 

jedynie dodatkowa okoliczność, czynnik wpływający na zakres i sposób realizacji 

projektu. Uczestnicy wywiadów pogłębionych, co do zasady wskazywali na analizę 

projektu pod kątem uwzględnienia 4 perspektyw: gospodarczej, społecznej, 

środowiskowej i przestrzennej. Przy czym w narracjach rozmówców dominował 

głównie aspekt środowiskowy, zdecydowanie rzadziej aspekt społeczny czy 

przestrzenny. W tym miejscu również należy zwrócić uwagę na zaangażowanie firm 

doradczo-konsultingowych w proces opracowywania WoD. Niektórzy beneficjenci, 

którzy korzystali z usług takich firm nie potrafili w trakcie wywiadów, w precyzyjny 

sposób, wskazać w jaki sposób ich projekt uwzględnia zasadę zrównoważonego 

rozwoju. Wypowiedzi tych osób często ograniczały się do wskazania przykładów 

dotyczących świadomości ekologicznej takiej jak: podjęcie działań dotyczących 

zmniejszenia zużycia zasobów (np. druk dwustronny) czy segregacja śmieci w 

miejscu pracy. 

6.3.2 Wpływ projektów na realizację zasady zrównoważonego rozwoju 

Ilościowa odpowiedź na pytanie o wpływ Programu (a co a tym idzie – projektów) na 

stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju możliwa jest na podstawie 

przeprowadzonego badania ankietowego. Beneficjentom zostało zadane pytanie o 

to, czy zrealizowaliby projekt zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, gdyby nie 

zapisy programowe. 70,4% respondentów zgodziło się z takim stwierdzeniem. 

Zdania przeciwnego było zaledwie 16,8% badanych. Wynik ten należy ocenić bardzo 

pozytywnie, ponieważ zdecydowana większość badanych dostrzega potrzebę 

realizacji projektu zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Podobne proporcje odpowiedzi można zaobserwować w przypadku stwierdzenia 

dotyczącego tego, że zasada zrównoważonego rozwoju jest potrzebna w takich 

projektach. 61% badanych wskazało, że zasada ZR jest potrzebna. Taką 

konieczność zanegowało ok. 21,6% badanych, a dodatkowo 17,4% nie miało zdania 

w tej sprawie. W ocenie badanych zasada ta w najmniejszym stopniu pasuje do 

specyfiki projektów realizowanych w ramach OP 3 (41% wskazań). W opinii 

badanych przeważa stwierdzenie, że stosowanie zasady ogranicza się do spełnienia 

podstawowych wymogów umożliwiających otrzymanie wsparcia. Z takim 
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stwierdzeniem zgadza się 41,8% badanych, 37,7% wskazuje, że w swoich 

działaniach starają się wychodzić poza określone minimum. Na minimalne spełnienie 

wymagań najczęściej wskazywali beneficjenci OP 7, najrzadziej natomiast OP 6. 

Wniosek ten potwierdzają badania jakościowe, które wskazują że dla większości 

beneficjentów stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju ogranicza się do 

spełnienia minimalnych wymogów.  

Wykres 31 Opinie beneficjentów w zakresie stosowania zasady zrównoważonego rozwoju w 
projektach 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami 

RPO WM 2014-2020, n=711. Odpowiedź na pytanie: „Prosimy o odniesienie się do 

poniższych stwierdzeń w zakresie stosowania zasad horyzontalnych w projektach”. 

Interpretując powyższe wyniki można zaznaczyć, że większość projektów 

uwzględniałaby zasadę zrównoważonego rozwoju niezależnie od wymogów. Tylko 

dla ok. 1/5 badanych zasada ta nie miała zastosowania w ich projekcie. Beneficjenci 

częściej wybierają strategię spełnienia jedynie wymogów określonych w 

dokumentacji programowej (minimalny zakres). Wyniki te uzupełnione o wywiady 

pogłębione z beneficjentami oznaczają wiec, że pomimo rosnącej świadomości 

konieczne jest utrzymanie zapisów programowych poniekąd „wymuszających” 

stosowanie tej zasady. Brak zapisów powodowałby, że w części projektów (ok. 1/5) 

zabrakłoby działań nakierowanych na wzmacnianie oddziaływania Programu 

(poprzez te projekty) na zasadę zrównoważonego rozwoju.  

Analizując natomiast skuteczność wpływu projektów na realizację zasady 

zrównoważonego rozwoju, należy zwrócić uwagę, że projekty finansowane z EFRR 

częściej wskazywane były przez beneficjentów jako te, które mają pozytywny wpływ 

na realizację zasady. W przypadku EFRR odsetek projektów mających pozytywny 
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wpływ wynosi 46,9%, natomiast w przypadku EFS odsetek ten wynosi 37,2%. Test 

U-Mana Whitneya (test dla zmiennych nieparametrycznych dwukategorialnych) 

wykazał istotną statystycznie różnice pomiędzy analizowanymi grupami. Podobną 

zależność pomiędzy grupami wykazał test Kruskala-Wallisa (test dla zmiennych 

nieparametrycznych powyżej 2 kategorii) dla analizy zależności pomiędzy 

pozytywnym oddziaływaniem na zasadę a Osią Priorytetową. W tym przypadku 

silniejsze oddziaływanie miały OP 4, 5, 6, 11 oraz 1 - co jest ciekawą zależnością, 

ponieważ OP 1 nie została wskazana w Programie jako przykład tej, która w dużym 

stopniu oddziaływać będzie na zasadę zrównoważonego rozwoju. Należy również 

zwrócić uwagę na najniższy odsetek pozytywnych odpowiedzi wśród beneficjentów 

OP 7 Infrastruktura transportowa. Wydaje się bowiem, że Oś ta - ze względu na 

przedmiot interwencji - powinna w większym stopniu uwzględniać wpływ projektów 

na realizację zasady zrównoważonego rozwoju.  

Wykres 32 Pozytywny wpływ ze względu na Oś Priorytetową – odsetek odpowiedzi 
respondentów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami 

RPO WM 2014-2020, n=311. Odpowiedź na pytanie: „Czy w ramach projektu realizowane 

są/były dodatkowe działania mające na celu realizację zasady zrównoważonego rozwoju? 

(wykraczające poza minimalne wymogi umożliwiające uzyskanie wsparcia)”. 
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Co ciekawe wyższy odsetek wskazań pozytywnego oddziaływania projektów na 

zasadę zrównoważonego rozwoju nie przekładał się bezpośrednio na ocenę 

istotności tej polityki dla realizacji celów. Na wyższą istotność zasady dla realizacji 

celów projektu wskazywali beneficjenci realizujący projekty w ramach OP 5 i 7. 

Najniższą istotność wskazywali zaś beneficjenci 3 osi priorytetowej.  

Wykres 33 Stopień znaczenia zasady zrównoważonego rozwoju dla osiągnięcia celów 
projektu w poszczególnych osiach priorytetowych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami 

RPO WM 2014-2020, n=311; skala ocen: 0 (w ogóle nieistotna) – 5 (bardzo istotna). 

Odpowiedź na pytanie: „Prosimy ocenić, w jakim stopniu zasada zrównoważonego rozwoju 

jest/była wg Państwa istotna dla osiągnięcia celów Państwa projektu?” 

6.3.3 Rodzaje wsparcia o największej skuteczności dla zasady 

zrównoważonego rozwoju 

Zarówno badania ilościowe jak i jakościowe pokazują, że beneficjenci rozumieją 

zasadę zrównoważonego rozwoju na różnym poziomie szczegółowości. Pierwsza 

grupa co do zasady wskazywała na idee dotyczącą zapewnienia równowagi 

pomiędzy potrzebami człowieka, oczekiwaniami cywilizacyjnymi (gospodarczymi), a 

koniecznością uwzględnienia aspektów środowiskowych i przestrzennych w 
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realizowanych projektach124. Tego typu opinie były jednak stosunkowo rzadkie. W 

drugiej grupie pojawiały się bardziej szczegółowe odpowiedzi wskazujące nie tylko 

na idee, ale i na praktyczne wdrożenie zasady w projekcie. Przy czym badania 

jakościowe wskazują na niewystarczający poziom wiedzy rozmówców dotyczący 

rozumienia zasady i idei zrównoważonego rozwoju. Stosunkowo częstą strategią 

było zlecenie opracowania zapisów wniosku dot. zrównoważonego rozwoju firmom 

doradczo-konsultingowym, co mogło skutkować pewnymi „sztampowymi” zapisami 

dot. optymalizacji zużycia zasobów biurowych, recyklingu itp. Niewielu rozmówców 

wplatało narracje o celach projektów w koncepcję zrównoważonego rozwoju, 

wskazując jedynie, że cele projektu zgodne są ze zrównoważonym rozwojem.  

Na podstawie tych wypowiedzi przygotowana została typologia obrazująca wdrażane 

przez beneficjentów działania z zakresu ZR i związane z celami projektów125: 

• redukcja negatywnego wpływu na środowisko w transporcie (np. 

zakup niskoemisyjnych autobusów lub taboru; integracja kolei z lokalną 

komunikacją autobusową, przygotowanie stanowiska dla postoju rowerów, 

budowa parkingów „Park&Ride), 

• zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń w gospodarce wodno-

kanalizacyjnej (np. likwidowanie szamb w rejonie realizacji inwestycji 

polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej), 

• zmniejszenie ilości odpadów komunalnych i segregacja śmieci 

(rozbudowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

stawianie większej liczby kontenerów do segregacji śmieci), 

• tworzenie infrastruktury przyjaznej środowisku, 

• polityka przestrzenna (np. zoptymalizowane wykorzystanie powierzchni - 

bez rozpraszania zabudowy i pogłębiania chaosu przestrzennego, 

wykorzystanie nowoczesnych technologii w zakresie oszczędności energii: 

oświetlenie LED, rekuperacja, termoizolacja), 

• poprawa jakości środowiska poprzez zmiany technologiczne (np. 

promocja wymogów ochrony środowiska, technologie wykorzystujące 

odpady i ograniczające zużycie materiałów, technologie powodujące 

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń),  

• dbanie o środowisko przyrodnicze i ochrona przed degradacją (np. 

ochrona brzegu rzeki przed osunięciem się), 

• ograniczenie zużycia wody (np. optymalizacja procesu produkcji 

żywności), 

• zmniejszenie energochłonności, 

 
124 Wywiady z przedstawicielami beneficjentów RPO WM 2014-2020 
125 Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami RPO WM 

2014-2020, n=400. Odpowiedź na pytanie: „Na czym polega pozytywny wpływ projektu na realizację 

zasad horyzontalnych? Prosimy szczegółowo opisać jakie działania zrealizowano/zaplanowano do 

realizacji w projekcie w tym celu – zasada zrównoważonego rozwoju.  
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• redukcja zanieczyszczeń, 

• działania włączające społeczność mieszkańców w rozwój lokalny. 

Powyżej wymieniane przez beneficjentów działania należy ocenić jako mające wpływ 

na realizacje zasady zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo oprócz działań 

bezpośrednio związanych z celami projektu, beneficjenci prowadzili również działania 

takie jak: 

• działania edukacyjne (np. warsztaty i zajęcia edukacyjne, promowanie 

postaw proekologicznych: niepozostawianie sprzętów w stanie czuwania 

gdy nie są wykorzystywane; edukacja ekologiczna mieszkańców w 

zakresie szkodliwości materiałów zawierających azbest, zasad ich 

prawidłowego demontażu oraz utylizacji), 

• cyfryzacja (np. wprowadzenie e-usług; elektroniczny obieg dokumentów), 

• ekologiczne wyposażenie biurowe (np. papier z recyklingu), 

• racjonalizacja zużycia zasobów (np. segregacja odpadów, dwustronne 

wydruki, zielone zamówienia). 

Ciekawym przykładem obrazującym sposób myślenia o zrównoważonym rozwoju jest 

wypowiedź jednego z beneficjentów podczas wywiadu pogłębionego, wskazująca na 

realizację zamówienia publicznego na organizację targów promocyjnych w taki 

sposób, aby zredukować negatywny wpływ na środowisko np. poprzez brak 

materiałów drukowanych czy zakup gadżetów z recyklingu i wielokrotnego użytku126. 

Niezależnie od poziomu wiedzy dot. zrównoważonego rozwoju, działania 

beneficjentów należy ocenić pozytywnie. Dla większości badanych (ok. 4/5)127 

działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są ważne i realizując projekt są brane 

pod uwagę - przy czym często zasada ta ograniczana jest jedynie do aspektów 

środowiskowych lub przestrzennych. Nieliczni rozmówcy wskazywali na perspektywę 

społeczną. W badaniu jakościowym, poza zrealizowanymi studiami przypadku, nie 

pojawiły się narracje wskazujące na łączenie w projekcie wszystkich czterech 

perspektyw/aspektów.  

Wśród beneficjentów, którzy przyznali, że ich projekt ma pozytywny wpływ na 

realizację zasady zrównoważonego rozwoju niecała 1/5 respondentów wskazała, że 

zrealizowali oni działania wykraczające poza minimalne wymogi określone w 

dokumentacji programowej, ok. 1/3 badanych miała problem z odpowiedzią na to 

pytanie - co może wskazywać na trudność w określeniu linii demarkacyjnej pomiędzy 

tym co jest wymagane, a tym co beneficjenci realizują dodatkowo w projekcie. 

 
126 Wywiady z przedstawicielami beneficjentów RPO WM 2014-2020 
127 CAWI/CATI z beneficjentami RPO WM 2014-2020, n=400. 
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Wykres 34 Realizacja dodatkowych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju 
wykraczających poza minimalne wymogi umożliwiające uzyskanie wsparcia 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami 

RPO WM 2014-2020, n=311. Odpowiedź na pytanie: „Czy w ramach projektu realizowane 

są/były dodatkowe działania mające na celu realizację zasady zrównoważonego rozwoju? 

(wykraczające poza minimalne wymogi umożliwiające uzyskanie wsparcia)”. 

Co do zasady jednak, większość beneficjentów przyjmuje strategię 

ograniczającą się do realizacji wyłącznie zapisów programowych. Wniosek ten 

potwierdza zasadność wprowadzania takich zapisów do dokumentacji 

konkursowej i utrzymanie go w kolejnym programie operacyjnym. Przykładem 

kompleksowego projektu, który uwzględnia zasadę zrównoważonego rozwoju jest np. 

opisane w dalszej części rozdziału studium przypadku. 

W ramach prowadzonych badań identyfikowane były również przykłady dobrych 

praktyk. Swój projekt jako dobrą praktykę postrzega jedynie 8% badanych 

beneficjentów, co potwierdzać może wcześniejszy wniosek o tym, że głównym celem 

projektu nie jest osiąganie celów zrównoważonego rozwoju, a raczej realizacja 

projektu zgodnie z tą zasadą. Badani wykazują się zatem niskim poziomem wiedzy o 

tym, jak we wzorcowy sposób realizować projekt, by był on zgodny z zasadą ZR. 

Wynik ten pokazuje, że działania w projekcie ograniczają się również do minimum 

wymaganego dokumentacją konkursową.  
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Wykres 35 Postrzeganie wybranych działań projektowych jako dobre praktyki 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami 

RPO WM 2014-2020, n=450. Odpowiedź na pytanie: „Czy któreś z działań w zakresie 

realizacji zasad horyzontalnych można Państwa zdaniem uznać za szczególnie warte 

uwagi/polecenia (dobre praktyki)?” 

Beneficjenci, którzy wskazali swój projekt jako dobrą praktykę, jako uzasadnienie 

wymienili przykładowo: 

• dodatkowe działania edukacyjne dot. kwestii pro środowiskowych 

wplecione w projekt, 

• działania mające na celu popularyzację energooszczędnego i 

zeroemisyjnego budownictwa ale także innych rozwiązań pozytywnych dla 

środowiska, 

• stosowanie podejścia oddolnego w projekcie, tzn. przeprowadzenie 

najpierw analizy przedsiębiorstwa pod kątem możliwości ograniczenia 

emisji zanieczyszczeń, a następnie dopasowanie rozwiązań „szytych na 

miarę”, które zredukują negatywny wpływ działalności firmy na środowisko.  

Przykłady lepiej obrazujące dobre praktyki dostarczają zrealizowane studia 

przypadku. Pierwszym projektem, w którym w kompleksowy sposób realizowana jest 

zasada zrównoważonego rozwoju jest projekt pt. „Budowa Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim”. W kontekście zasady 

zrównoważonego rozwoju oprócz generalnego działania mającego przyczynić się do 

zmniejszenia negatywnego wpływu odpadów komunalnych na środowisko w 

projekcie zrealizowane były działania dot.:  

• rozbudowy Miejskiej Stacji Recyklingowej (urządzenie do zbierania 

odpadów), 

• utworzenia punktu napraw i punktu wymiany rzeczy używanych 

(Kompleksowość projektu), 

• utworzenia ścieżki edukacyjnej (Podniesienie świadomości ekologicznej), 
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• utworzenia centrum edukacyjnego (wydzielona powierzchnia i przestrzeń 

poświęcona tematyce OZE). 

Podczas realizacji prac budowlano – montażowych położono duży nacisk na dbałość 

o jak najmniejszą uciążliwość i ingerencję w środowisko naturalne. Prace budowlane, 

które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszyć dobrostan zwierząt, roślin i grzybów 

znajdujących 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 na środowisko. Sprzęt ten musiał być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

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 zapewnienia jej dostępności dla OzN (poprawa 

jej widoczności), 

• rozwój elektronicznych zamówień publicznych. 

Drugim przykładem dobrej praktyki jest projekt pt. „Spotkajmy się na podwórku - 

Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty”, realizowany przez 

miasto Kraków. W sposób szczególny projekt wpłynął na aspekt przestrzenny 

zrównoważonego rozwoju, dotyczył bowiem rewitalizacji wnętrz kwartałów zabudowy 

na terenie starej Nowej Huty (remont i modernizacja infrastruktury podwórek tj. 

zieleni, małej architektury, skwerów, placów zabaw, ciągów komunikacyjnych). Silnie 

realizował również aspekt społeczny: w procesie uszczegóławiania koncepcji 

przestrzenno-funkcjonalnych uczestniczyli mieszkańcy (w postaci konsultacji, 

warsztatów, projektowania partycypacyjnego, a później także włączenia w prace na 

terenie podwórek) - tak aby odpowiedzieć na potrzeby przyszłych użytkowników tych 

terenów i stworzyć wspólne przestrzenie zachęcające mieszkańców, w tym w 

szczególności seniorów, do spędzania tam wolnego czasu, integrowania się, 

realizowania różnych form aktywności. Realizacja projektu miała wpływ także na 
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aspekt ekonomiczny - związany ze wzrostem wartości nieruchomości w obrębie 

zrewitalizowanych podwórek, które zyskały na atrakcyjności wizualnej i funkcjonalnej 

oraz stały się potencjalnie atrakcyjne dla lokalnych usługodawców. Projekt realizował 

także działania prośrodowiskowe: związane m.in. z wyłożeniem miejsc parkingowych 

płytami ażurowymi, montażem budek dla ptaków i owadów, wymianą elementów 

małej architektury na takie, które uwzględniają materiały nieszkodzące środowisku. 

Trzecim analizowanym projektem był projekt pt. „Przystosowanie Pawilonu przy 

Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej”, realizowany przez miasto 

Kraków. Przedmiotem projektu była modernizacja malowniczo położonego budynku 

Pawilonu Okocimskiego (w Lesie Wolskim przy Polanie Lea na terenie Bielańsko-

Tynieckiego Parku Krajobrazowego) oraz zagospodarowanie terenu wokół w celu 

adaptacji na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej. 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. W projekcie zastosowano m.in. koncepcję 

wykorzystania tzw. szarej wody (wody opadowej wykorzystywanej do spłukiwania 

toalet oraz do podlewania roślin) oraz „zielonego dachu”. Przy Pawilonie 

zainstalowana została również stacja ładowania samochodów elektrycznych jako 

element promujący rozwiązania ekologiczne. W ramach projektu dokonano również 

zagospodarowania terenu wokół budynku - wymieniono nawierzchnię i zbudowano 

nowe ścieżki, drogę dojazdową i chodniki. Na terenie Pawilonu Okocimskiego 

powstały grządki permakulturowe128. Projekt realizuje także aspekt społeczny 

poprzez stworzenie w Pawilonie Okocimskim ośrodka edukacji ekologicznej pn. 

„Symbioza”, którego zadaniem jest aktywizowanie mieszkańców Krakowa, 

kształtowanie postaw ekologicznych i świadomych konsumentów oraz dbanie i 

poszanowanie środowiska w codziennym życiu i rozsądne korzystanie z jego 

zasobów.  

Kolejnym przykładem dobrej praktyki, gdzie realizacja zasady zrównoważonego 

rozwoju wyraźnie została zaznaczona, jest projekt pt. „Utworzenie zaplecza - 

centrum transportu komunikacji zbiorowej w Brzeźnicy poprzez przebudowę 

infrastruktury służącej obsłudze podróżnych”. Projekt ten łączył perspektywę potrzeb 

społecznych (m. in. stworzenie możliwości obsługi podróżnych, w tym przesiadki z 

komunikacji indywidualnej na środek komunikacji zbiorowej oraz zwiększenie 

dostępności komunikacyjne dla OzN), przestrzennych (przebudowa zabytkowego i 

 
128 W permakulturze przyjmuje się, że najlepszym sposobem przygotowania grządki jest taki, który 

zapewnia uzyskanie oczekiwanych plonów przy jednoczesnym najmniejszym możliwym nakładzie 

pracy, jak najmniejszej ingerencji w środowisko, a jednocześnie na przestrzeni lat umożliwi nam 

utrzymanie żyzności gleby. 
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zrujnowanego dworca kolejowego w Brzeźnicy i zagospodarowanie terenów 

przyległych) oraz środowiskowych (ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez 

integrację transportu indywidualnego, dojazdy samochodami osobowymi, rowerami 

oraz komunikacją zbiorową). Pozytywne efekty w tym zakresie zostaną wzmocnione 

w momencie gdy w budynku dworca zaczną być obsługiwane połączenia z pobliskiej 

stacji 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 m.in. 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. 

6.3.4 Podsumowanie i wnioski na kolejny okres programowania 

Zasada zrównoważonego rozwoju jest na tyle ważna, że zdecydowanie 

powinna być uwzględniana w przyszłości w podobnym zakresie co obecnie. 

Konieczność analizy projektu pod kątem zgodności z zasadą zrównoważonego 

rozwoju, a w szczególności wzięcie pod uwagę perspektywy gospodarczej, 

społecznej, środowiskowej oraz przestrzennej w planowanym projekcie powinna być 

w dalszym ciągu obligowana zapisami programowymi. Należałoby również 

rozważyć rozszerzenie szczególnego obejmowania zasady na OP 7, w której są 

realizowane projekty dot. infrastruktury transportowej (w tym działania 

nakierowane na transport niskoemisyjny). Badanie pokazało, że to w tej osi 

występuje najniższy odsetek respondentów wskazujących na pozytywne 

oddziaływanie na zasadę zrównoważonego rozwoju. Być może ograniczenie 

rozumienia przez beneficjentów tej zasady do aspektów środowiskowych wpłynęło na 

taką oceną. Beneficjenci tej osi w mniejszym stopniu mogli brać pod uwagę 

pozostałe aspekty ważne dla tej polityki. Prowadzi to do wniosku o konieczności 

wzmocnienia przekazu dotyczącego samej idei zrównoważonego rozwoju i 

działań edukacyjnych skierowanych do beneficjentów. Warto w tym kontekście 

rozważyć także możliwość rozszerzenia szczególnego uwzględniania zasady 

zrównoważonego rozwoju na OP 1 i 3, które w znacznym stopniu odnoszą się do 

działań mogących mieć wpływ na zachowanie równowagi przyrodniczej i 

przestrzennej w ramach wdrażanych, przez przedsiębiorców, projektów 

rozwojowych. 

W trakcie badań pojawiły się głosy beneficjentów, sugerujące wprowadzanie 

pewnych udoskonaleń w systemie wyboru i wdrażania projektów. W opiniach tych, w 

szczególności zwrócono uwagę na to, że jest to ważna zasada w przypadku 

konkretnych typów projektów, cechujących się wpływem na środowisko przyrodnicze 

lub ład przestrzenny. W związku z tym sugerowano, by rozważyć obligatoryjność 
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zasady w przypadku realizacji także innych projektów, przede wszystkim 

finansowanych z EFS lub też wskazanie obowiązku realizacji wybranych działań 

wpisujących się w konkretne aspekty tejże polityki (np. aspekt społeczny). 

Podkreślano przy tym wartość zastosowania podejścia elastycznego, przy 

jednoczesnym ograniczeniu się do obszarów, w których uwzględnienie polityki lub jej 

aspektów jest uzasadnione. Przykładem rozwiązania wskazanego przez 

beneficjentów może być: możliwość wprowadzenia różnych kryteriów oceny w 

zależności od rodzaju projektu. W kontrze do takich opinii beneficjentów, 

wskazywano także na potrzebę stworzenia bardziej przejrzystych i jednoznacznych 

wymogów w zakresie wdrażania zasady ZR – np. poprzez stworzenie listy 

potencjalnych i możliwych do realizacji działań, wpisujących się w wybrane lub 

wszystkie aspekty polityki zrównoważonego rozwoju, z której to listy beneficjenci 

deklarowaliby wdrożenie w swoich projektach wybranych rozwiązań. 

Przy czym, w opinii ewaluatora nie powinno się rezygnować z obligatoryjności 

stosowania zasady, a jedynie wzmocnić wcześniej wspomniane działania 

edukacyjne, prezentowanie dobrych praktyk oraz przykładów (sposobu myślenia) w 

projektach, które nie są projektami infrastrukturalnymi np. projektach EFS. 

Jeśli chodzi o działania związane z wdrażaniem zasady zrównoważonego rozwoju, to 

zdaniem beneficjentów projektów finansowanych z EFRR w przyszłości należałoby: 

• kontynuować działania z zakresu edukacji ekologicznej,  

• kontynuować promocję rozwiązań energooszczędnych i pro-środowiskowych,  

• wzmocnić promocję oraz poszerzyć dostępność informacji na temat polityki 

horyzontalnej, ekologii, zmian klimatycznych i odnawialnych źródeł energii,  

• wspierać w dalszym ciągu równoczesne realizowanie projektów 

infrastrukturalnych z dostosowaniem do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami, promować standardy architektoniczne, wspierać 

dostępność nie tylko w zakresie dostosowań do budynku, ale także dojazdu i 

parkingu (beneficjenci OP 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej). 

Beneficjenci projektów finansowanych z EFS wśród głównych elementów wartych 

kontynuowania wskazali: 

• realizację działań związanych z wprowadzeniem elektronicznych kanałów 

dystrybucyjnych, elektronicznym obiegiem dokumentów i materiałów 

edukacyjnych, e-rejestracją,  

• propagowanie stosowania energooszczędnych rozwiązań (oświetlenie na 

czujnik ruchu) i segregacji śmieci ograniczania odpadów plastikowych), 

ograniczanie zużycia energii, 

• promowanie wykorzystywania transportu zbiorowego w dojazdach na 

organizowane zajęcia, 

• potrzebę dalszych działań w zakresie szerszej informacji i dostępu do edukacji 

proekologicznej.  
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6.4 Zasada deinstytucjonalizacji 

W ramach podrozdziału analizie poddano wpływ projektów finansowanych ze 

środków unijnych na wsparcie procesu deinstytucjonalizacji w woj. małopolskim. Idea 

tego procesu zakłada przejście od opieki instytucjonalnej do rozwoju alternatywnych 

usług świadczonych w społeczności lokalnej i jednocześnie stopniowe ograniczanie 

usług w ramach opieki instytucjonalnej. Integralnym elementem deinstytucjonalizacji 

usług są również działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie umieszczaniu 

osób w opiece instytucjonalnej.129 Zgodnie z „Wytycznymi 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” usługi społeczne świadczone 

w społeczności lokalnej to usługi świadczone w interesie ogólnym, umożliwiające 

osobom niezależne życie w środowisku lokalnym. Usługi te zapobiegają m.in. 

odizolowaniu osób od rodziny i społeczności lokalnej, a gdy to nie jest możliwe - 

gwarantują tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków 

domowych i rodzinnych oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzinnych i 

sąsiedzkich, możliwość niezależnego życia i uczestnictwa w życiu społeczności.130 

W ramach niniejszego badania zidentyfikowano, że usługi, które według założeń 

konkursowych powinny być świadczone w sposób zdeinstytucjonalizowany w ramach 

RPO WM 2014-2020 są skoncentrowane w Działaniu 9.2 Usługi społeczne i 

zdrowotne w regionie, którego głównym celem jest zwiększenie dostępności usług 

społecznych i zdrowotnych w Małopolsce. W ramach Działania 9.2 (PI 9iv) 

przeprowadzono dotychczas 15 naborów. Z analizy regulaminów konkursów wynika, 

że usługi mogły być realizowane w sposób zdeinstytucjonalizowany w ramach 

wybranych typów projektów – w ramach Poddziałania 9.2.1 (Typ C, D, E), 

Poddziałania 9.2.2 - ZIT (typ A,B,C) oraz Poddziałania 9.2.3 – ZIT i 9.2.3 – SPR (typ 

A, B, C). W sumie zidentyfikowano 180 takich projektów na łączną kwotę 491,4 mln 

zł. Szczegółowy rozkład i liczebność projektów przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 22 Liczba i wartość projektów w Działaniu 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne w 
regionie, w ramach których usługi mogły być realizowane w sposób zdeinstytucjonalizowany 

Poddziałanie Liczba 

projektów 

Wartość ogółem Wartość dofinansowania 

 
129 Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej 

na poziomie lokalnych społeczności, Europejska Grupa Ekspertów ds. Przejścia od Opieki 

Instytucjonalnej do Opieki świadczonej na poziomie Lokalnych Społeczności, Belgia, listopad 2012. 
130 Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki 

świadczonej na poziomie lokalnych społeczności– zestaw narzędzi, Europejska Grupa Ekspertów ds. 

Przejścia od Opieki Instytucjonalnej do Opieki Świadczonej na Poziomie Lokalnych Społeczności, 

listopad 2012. 
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Poddziałanie Liczba 

projektów 

Wartość ogółem Wartość dofinansowania 

9.2.1 99  276 994 786,39 zł   235 108 878,30 zł  

9.2.2 22  59 197 698,96 zł   50 318 044,00 zł  

9.2.3 59  155 206 322,33 zł   131 925 373,81 zł  

Ogółem 180  491 398 807,68 zł   417 352 296,11 zł  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego, 

stan na 31.12.2020 r. 

Na interwencje w PI 9iv przewidziano 649,19 mln zł alokacji, zaś wartość 

dofinansowania UE na projekty Działania 9.2 wpisujące się według założeń 

konkursowych w tematykę deinstytucjonalizacji wynosi 417,35 mln zł, co stanowi 

64,3% alokacji środków na interwencje z tego obszaru. 

Wpływ projektów na realizację procesu deinstytucjonalizacji w 

województwie małopolskim  

Wsparcie w ramach PI 9iv koncentruje się w dużej mierze na zapewnieniu dostępu 

do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej oraz 

usług profilaktycznych (w tym specjalistycznych, aktywizacyjnych) mających na celu 

zapobieganie umieszczania, w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób starszych i 

niesamodzielnych, w instytucjonalnych formach opieki. Według stanu na 31.12.2020 

r. w ramach projektów Działania 9.2, mających w założeniu wspierać proces 

deinstytucjonalizacji, usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w 

programie objęto 11 634 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, zaś usługami zdrowotnymi 7 189 osób.131 Usługami wspierania rodziny i 

pieczy zastępczej w programie objęto 7 573 osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. Usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w 

społeczności lokalnej objęto 4 665 osób. Proces deinstytucjonalizacji obejmuje 

również działania ograniczające rozbudowę lub budowę instytucjonalnych form opieki 

oraz przesunięcie akcentów ze świadczenia wsparcia w formule instytucjonalnej na 

rzecz świadczenia usług w społeczności. Tego rodzaju kierunek wsparcia 

deinstytucjonalizacji usług ze środków unijnych sformułowano w formie kryterium na 

poziomie RPO WM 2014-2020 poprzez uniemożliwienie finansowania projektów, 

których celem jest wsparcie inwestycji w infrastrukturę instytucji opiekuńczo-

 
131 Obliczenia własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego. 
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pobytowych132 świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z 

problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Wyjątkiem 

są inwestycje, w których zapoczątkowano proces przechodzenia z opieki 

zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w społeczności lokalnej lub proces ten 

zostanie rozpoczęty w okresie realizacji projektu. Jak wynika z wywiadu z 

przedstawicielem IZ RPO 2014-2020 odpowiedzialnym za programowanie, tego 

rodzaju interwencje polegające na wspieraniu infrastruktury służącej opiece 

długoterminowej nie były dopuszczane do dofinansowania w ramach obecnej 

perspektywy finansowej, co jest zgodne z ideą deinstytucjonalizacji. Warto jednak 

zaznaczyć, że przez usługi zdeinstytucjonalizowane rozumie się także usługi 

świadczone w placówkach całodobowych, w których liczba miejsc nie przekracza 30 

osób.133 Nie oznacza to więc całkowitej eliminacji takich placówek z mapy miejsc 

świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, a jedynie poszerzenia zakresu usług o 

te świadczone w społeczności lokalnej. 

Najwięcej projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.2.1 to projekty z 

zakresu wsparcia systemu pieczy zastępczej, obejmujących rodzinne domy 

dziecka lub rodziny specjalistyczne, a także z zakresu tworzenia i/lub wsparcia 

placówek wsparcia dziennego (PWD) dla dzieci i młodzieży (typ C) – w sumie 

zidentyfikowano 86 takich projektów, co stanowi niemal połowę interwencji w ramach 

Działania 9.2, która według założeń konkursowych wpisuje się w proces 

deinstytucjonalizacji. Projekty dotyczące prowadzenia PWD, które przeważają w 

ramach tego typu wsparcia, zakładają m.in. pomoc w wychowaniu i opiece, rozwój 

kompetencji kluczowych u dzieci i młodzieży, a także rozwój z zakresu kompetencji 

społecznych szczególnie dla rodzin, w których występują dysfunkcje w zakresie 

szeroko pojętego życia rodzinnego i norm społecznych. Ponadto projekty mają na 

celu wzmocnienie poprawnego rozwoju osobowości dzieci i młodzieży, wspierając 

jednocześnie więzi rodzinne. PWD obejmują świadczenie kompleksowego wsparcia 

w formie usług wychowawczych, opiekuńczych, poradnictwa specjalistycznego (np. 

psychologiczne, logopedyczne), szkoleń i warsztatów dla rodziców/ opiekunów. Jak 

wynika z TDI z przedstawicielem beneficjenta Poddziałania 9.2.1 (typ C) praca ze 

specjalistami przynosi największe i najbardziej wymierne efekty, prowadzi również do 

złagodzenia problemów wychowawczych lub ich wyeliminowania poprzez 

wyposażenie dzieci i młodzieży w odpowiednie wzorce zachowania, zaś opiekunów 

dzieci w niezbędną wiedzę na temat możliwości radzenia sobie z trudnościami 

 
132 Rozumienie usług społecznych za: Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-

2020; instytucji zdrowotnych – zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. 
133 Wytyczne 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. 
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opiekuńczo-wychowawczymi. Na uwagę zasługuje fakt, że wsparcie w ramach 

projektu jest prowadzone w oparciu o indywidualny plan wsparcia opracowany z 

uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji, potrzeb 

dziecka oraz jego rodziny. W celu wzmocnienia efektów pracy z dzieckiem 

nawiązywana jest stała współpraca z placówkami istotnymi z punktu widzenia 

wsparcia dzieci i rodzin. Jest to zgodne z założeniami świadczenia usług w formie 

zdeinstytucjonalizowanej. 

Projekty RPO WM 2014-2020 z zakresu wsparcia rodzin mają na celu zwiększenie 

liczby kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzących rodzinne 

domy dziecka, jak również doskonalenie osób już sprawujących pieczę zastępczą w 

tych formach poprzez podniesienie kompetencji wychowawczych. Projekty dotyczące 

pieczy zastępczej ukierunkowane są również na wzrost kompetencji społecznych i 

wychowawczych rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w 

tym osób z niepełnosprawnościami, wzrost kompetencji społecznych oraz 

umiejętności szkolnych dzieci i młodzieży do 18 r. ż. zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami poprzez 

poradnictwo specjalistyczne, terapię uzależnień, korepetycje z wybranych 

przedmiotów. Przewiduje się, iż przyczyni się to do ich lepszego funkcjonowania w 

społeczeństwie i integracji ze środowiskiem lokalnym. Należy wspomnieć, że 

beneficjenci projektów obejmujących usługi wsparcia rodziny, jako obligatoryjny, 

powinni wykazywać wskaźnik pozwalający na poziomie Programu monitorować ile 

osób opuściło opiekę w stacjonarnych zakładach opieki instytucjonalnej na rzecz tej 

świadczonej w społeczności lokalnej, co umożliwia monitorowanie wpływu projektów 

na ograniczenie opieki instytucjonalnej. 

Dostępne badania ewaluacyjne dotyczące interwencji realizowanych w ramach OP 

9134 wskazują, że interwencje unijne wspierają rozwój systemu pieczy zastępczej w 

Małopolsce. Zdaniem autorów raportu „Ewaluacja wpływu interwencji 9 Osi 

Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020 na wzrost spójności wewnątrzregionalnej…” realizacja wsparcia 

w ramach Poddziałania 9.2.1 wspiera rozwój deinstytucjonalizacji usług oraz 

podnosi jakość tych usług. Potwierdzają to opinie beneficjentów realizujących 

projekty wpisujące się w typ C wsparcia - ich zdaniem wzmacniają one rolę lokalnej 

społeczności i ograniczają potrzebę korzystania z instytucjonalnych form pieczy 

zastępczej, która nie zapewnia dzieciom kompleksowego wsparcia, zaspakajającego 

ich emocjonalne i indywidualne potrzeby. W 2019 r. w wyniku wsparcia 

 
134 Zob. m.in. Openfield Sp. z o. o., Ewaluacja wpływu interwencji 9 Osi Priorytetowej Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na wzrost spójności 

wewnątrzregionalnej w wymiarze społecznym i zdrowotnym (w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego), Kraków 2020. 
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realizowanego w ramach Działania 9.2 przybyło w regionie 51 publicznych placówek 

wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, zwiększała się również liczba osób 

korzystających z tego rodzaju wsparcia.135 Obserwuje się jednak ograniczony 

potencjał funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczej w Małopolsce tj. spadek 

liczby rodzin zastępczych, maleje także liczba dzieci przebywających w rodzinach 

zastępczych, podobnie jak liczba rodzinnych domów dziecka i przebywających w 

nich dzieci.136 Niezbędna jest zatem kontynuacja działań profilaktycznych w 

obszarze deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz wspieranie szerszego 

katalogu usług wsparcia rodziny, gdyż Małopolska charakteryzuje się niższym, niż 

przeciętnie w Polsce, wskaźnikiem liczby dzieci objętych tymi formami wsparcia oraz 

niższym udziałem dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej.137 Jednocześnie 

niezbędne jest zwiększenie świadomości społecznej na temat idei pieczy zastępczej. 

Zmiana świadomości społecznej stanowi powolny proces, ograniczany różnymi 

barierami, np. stygmatyzacją korzystających z tego rodzaju form pomocy138. 

Konieczne byłoby zatem prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych 

wskazujących korzyści ze zdeinstytucjonalizowanych usług wsparcia rodziny. 

Inną formą zdeinstytucjonalizowanych usług, realizowanych w ramach PI 9iv RPO 

WM 2014-2020, są usługi z zakresu opieki długoterminowej skierowane do osób 

niesamodzielnych (9.2.1, typ E) – usługi te są realizowane jednak w mniejszym 

zakresie (ok. 7 % interwencji Działania 9.2). Projekty zakładają utworzenie lub 

wsparcie Dziennych Domów Opieki Medycznej (DDOM), których koncepcja opiera 

się na różnorodności i kompleksowości form opieki świadczonej w środowisku 

domowym. Pacjent może korzystać z różnych form wsparcia, od usług 

specjalistycznych po rehabilitacyjne i zabiegi lecznicze. Projekty wpisują się w cele 

deinstytucjonalizacji poprzez ograniczenie nieuzasadnionych medycznie 

hospitalizacji wśród osób niesamodzielnych, umożliwienie lub przywrócenie 

odbiorcom kontroli nad swoim życiem i nad decyzjami, a zarazem przeciwdziałanie 

 
135 Openfield Sp. z o. o., Ewaluacja wpływu interwencji 9 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na wzrost spójności 

wewnątrzregionalnej w wymiarze społecznym i zdrowotnym (w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego), Kraków 2020. 
136 Openfield Sp. z o. o., Ewaluacja wpływu interwencji 9 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na wzrost spójności 

wewnątrzregionalnej w wymiarze społecznym i zdrowotnym (w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego), Kraków 2020. 
137 WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich, Fundacja 

Przyjaciółka, Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Postępy deinstytucjonalizacji pieczy 

zastępczej w Polsce, Warszawa, 2018. 
138 Openfield Sp. z o. o., Ewaluacja wpływu interwencji 9 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na wzrost spójności 

wewnątrzregionalnej w wymiarze społecznym i zdrowotnym (w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego), Kraków 2020. 
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postępującej niesamodzielności. Dla każdego z pacjentów tworzony jest 

indywidualny plan opieki dostosowany do jego potrzeb, co urzeczywistnia 

indywidualizację wsparcia. Jak wynika z TDI z przedstawicielem beneficjenta 

Poddziałania 9.2.1 (typ E), projekty przyczyniają się zarówno do poprawy zdrowia 

fizycznego jak i psychicznego poprzez to, że odbiorcy usług nie są odizolowani od 

ogółu społeczności, a więc mniejsze jest ich poczucie osamotnienia. W badaniach 

ewaluacyjnych wskazuje się, że DDOM stanowią skuteczną i efektywną formę opieki 

zdrowotnej skierowanej do osób niesamodzielnych, jak również uzupełnienie luki w 

opiece medycznej nad pacjentem, którego stan zdrowia nie kwalifikuje go do pobytu 

szpitalnego lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zaś opieka sprawowana w 

ramach podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnego leczenia 

specjalistycznego jest niewystarczająca.139 Należy wspomnieć, że beneficjenci 

projektów z zakresu opieki długoterminowej nie są zobligowani do wykazywania 

wskaźników pozwalających na poziomie Programu monitorować, ile osób opuściło 

opiekę w stacjonarnych zakładach opieki instytucjonalnej na rzecz tej w 

społeczności, co uniemożliwia monitorowanie wpływu projektów na ograniczenie 

opieki instytucjonalnej. Dlatego więcej informacji o efektach związanych z przejściem 

z opieki instytucjonalnej na rzecz świadczonej w społeczności mogą dostarczyć 

wskaźniki specyficzne dla projektów wykazywane nieobligatoryjnie przez 

beneficjentów w WoP. Wskaźniki te dotyczą m.in. liczby podmiotów leczniczych, 

które zostały objęte narzędziami deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, 

liczby utworzonych placówek pobytu dziennego oraz liczby 

zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi, które zostały 

utworzone w ramach Programu.  

Wciąż istnieje duże zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie rozwoju 

zdeinstytucjonalizowanej opieki długoterminowej, co potwierdzają wywiady 

pogłębione z beneficjentami Poddziałania 9.2.1. oraz wyniki przeprowadzonych do 

tej pory badań ewaluacyjnych140. Na skuteczność interwencji w zakresie opieki 

długoterminowej wskazują także wyniki badania ankietowego CAWI z uczestnikami 

projektów. Zdaniem 69% (31 z 45) badanych uczestników projektów Poddziałania 

9.2.1, bez uzyskanego wsparcia nie osiągnęliby podobnych efektów141. 

 
139 Danae, Ewaluacja bieżąca projektów PO WER dotyczących tworzenia i prowadzenia dziennych 

domów opieki medycznej (DDOM), Warszawa 2017. 
140Openfield Sp. z o. o., Ewaluacja wpływu interwencji 9 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na wzrost spójności 

wewnątrzregionalnej w wymiarze społecznym i zdrowotnym (w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego), Kraków 2020. 
141 Wyniki obejmują wszystkie typy projektów Dz. 9.2., nie jest możliwe przedstawienie wyników 

wyłącznie dla projektów zidentyfikowanych jako te, które oferują usługi, które mogą być realizowane w 

sposób zdeinstytucjonalizowany lub określanych jako usługi świadczone w społeczności lokalnej. 
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W Poddziałaniach 9.2.2 i 9.2.3 najwięcej projektów realizowanych jest w obszarze 

interwencji mających na celu wsparcie dziennej opieki osób wymagających 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (typ B) – zidentyfikowano 54 takie 

projekty142, co stanowi 30% interwencji w ramach Działania 9.2. Na drugim miejscu 

znajdują się projekty wspierające opiekunów nieformalnych osób wymagających 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (typ A) - 25 projektów143 (14% interwencji 

Działania 9.2). W mniejszym stopniu w ramach RPO WM 2014-2020 realizowane jest 

wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej (typ C). 

Projekty dotyczące wsparcia osób wymagających pomocy w codziennym 

funkcjonowaniu obejmują tworzenie lub wsparcie działalności placówek 

zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych ze względu na 

podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność. Projekty zakładają utrzymanie 

optymalnego stanu psychofizycznego, podtrzymanie samodzielności i aktywności w 

celu przeciwdziałania pogłębiania się dysfunkcji związanych z procesem starzenia 

się lub niepełnosprawności. Placówki zapewniają dostępność regularnych, 

całodziennych usług opiekuńczych i aktywizujących, a także udział w imprezach 

integracyjnych, turystycznych, kulturalnych. Projekty mają na celu pozostawienie 

uczestników wsparcia jak najdłużej w miejscu zamieszkania, wsparcie zaś jest 

dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, co wpisuje się w cele 

deinstytucjonalizacji. Jak wynika z wywiadu z przedstawicielem IP, istnieje duże 

zapotrzebowanie na działania profilaktyczne, ograniczające umieszczanie osób w 

formach opieki instytucjonalnej, obejmujące funkcjonowanie placówek 

zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych (Poddziałanie 

9.2.2 oraz 9.2.3, typ B). Potwierdzają to również wywiady z beneficjentami. Na 

skuteczność tego rodzaju interwencji wskazują też wyniki badania CAWI z 

uczestnikami projektów Poddziałania. 9.2.2 oraz 9.2.3 - zdaniem ¾ (29 z 39) 

badanych bez uzyskanego wsparcia zdecydowanie nie lub raczej nie 

osiągnęliby podobnych efektów. Wśród uczestników Poddziałania 9.2.2 14 na 28 

wskazało, że udział w projekcie przyczynił się do poprawy ich sytuacji zdrowotnej 

(wśród uczestników Poddziałania 9.2.3 wskazało tak 7 na 25 osób); dla 17 na 28 

osób udział w projekcie przyczynił się do zmiany sytuacji prywatnej/indywidualnej, np. 

poprzez nawiązanie nowych znajomości, przezwyciężenie barier, zmianę zachowań 

społecznych (wśród uczestników Poddziałania. 9.2.3 wskazało tak 9 na 25 osób).144 

Należy nadmienić też, że beneficjenci projektów Poddziałania 9.2.2 oraz 9.2.3 jako 

obligatoryjny powinni wykazywać wskaźnik pozwalający na poziomie Programu 

 
142 W tym 9 projektów zaliczono jednocześnie do typu A i B. 
143 W tym 12 projektów zaliczono jednocześnie do typu A i B. 
144 Wyniki obejmują wszystkie typy projektów Działania 9.2., nie jest możliwe przedstawienie wyników 

wyłącznie dla projektów zidentyfikowanych jako te, które oferują usługi, które mogą być realizowane w 

sposób zdeinstytucjonalizowany lub określanych jako usługi świadczone w społeczności lokalnej. 
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monitorować, ile osób opuściło opiekę w stacjonarnych zakładach opieki 

instytucjonalnej na rzecz tej świadczonej w społeczności lokalnej, co umożliwia 

monitorowanie wpływu projektów na ograniczenie opieki instytucjonalnej.  

Na uwagę zasługuje objęcie wsparciem w ramach PI 9iv opiekunów nieformalnych 

osób zależnych poprzez organizację szkoleń, wsparcia psychologicznego i 

poradnictwa - czego efektem jest wyposażenie ich w niezbędną wiedzę w opiece nad 

osobą niesamodzielną. Jak wynika z TDI z przedstawicielem beneficjenta 

Poddziałania. 9.2.3, dla rodzin mających pod opieką osobę zależną bardzo istotna 

jest dostępność miejsca, w którym udzielane są wyczerpujące i - co istotniejsze - 

specjalistyczne informacje odnośnie postępowania w poszczególnych schorzeniach 

doświadczanych przez osoby w podeszłym wieku. Jednym z elementów 

deinstytucjonalizacji w ramach PI 9iv jest objęcie wsparciem otoczenia uczestników 

wsparcia, pełniących rolę opiekunów osób zależnych. Opiekuni pełnią kluczową rolę 

dla możliwości pozostania osób niesamodzielnych w środowisku rodzinnym i 

lokalnym145. Dzięki usługom wytchnieniowym opiekunowie osób zależnych odciążeni 

zostaną od codziennego trudu związanego ze sprawowaną opieką, co przywróci im 

możliwość większej aktywności społecznej lub zawodowej.  

W badaniu zidentyfikowano potencjał do wpływu komplementarności 

międzyfunduszowej na wzmocnienie procesu deinstytucjonalizacji. Odnosi się to w 

szczególności do projektów w ramach OP 11, w których przewidziano działania 

obejmujące przebudowę, modernizację i zmianę sposobu użytkowania budynków w 

celu nadania im nowych funkcji służących lokalnej społeczności oraz zapewniających 

rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych. Przykładem takich działań 

może być projekt „Dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych 

wraz z modernizacją parku w Kluczach”, w ramach którego zaplanowano 

przebudowę i modernizację budynku gminnego i zaadaptowanie go na cele domu 

dziennej opieki dla osób niesamodzielnych oraz z niepełnosprawnościami. Innym 

przykładem adaptacji przestrzeni na rzecz świadczenia usług społecznych jest 

projekt „Budowa Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich 

rodzin w miejscowości Strzeżów Drugi”, w ramach którego zaplanowano prace 

remontowo-budowlane w istniejącym i nieużytkowanym dwukondygnacyjnym 

budynku szkoły oraz zmianę jego funkcji użytkowej na Centrum Wsparcia Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną i Ich Rodzin. W budynku świadczone będą usługi 

(terapeutyczne, rehabilitacyjne, aktywizacyjne, integracyjne) w warunkach zbliżonych 

do domowych. Z analiz przeprowadzonych przez ewaluatora jak również dostępnych 

 
145 EGO, Ocena potrzeb w zakresie rozwoju usług społecznych i infrastruktury społecznej w 

województwie pomorskim, 2019. 
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badań146 wynika, że interwencje w OP 11 są komplementarne względem interwencji 

OP 9, co może stanowić czynnik przyczyniający się do ograniczenia problemów 

społecznych, a zarazem ułatwiający urzeczywistnienie procesu deinstytucjonalizacji 

na większą skalę. Rekomenduje się zatem kontynuowanie wsparcia 

komplementarności międzyfunduszowej w zakresie zagospodarowania 

zasobów (przestrzeni, budynków), tworzonych w ramach interwencji 

realizowanej w OP 11, w celu rozwiązywania problemów społecznych oraz 

zapobiegania im w dłuższej perspektywie.  

Jako dobrą praktykę, sprzyjającą deinstytucjonalizacji usług społecznych można 

wskazać także rozwiązania związane z tworzeniem - alternatywnych wobec instytucji 

i indywidualnych mieszkań - form mieszkalnictwa dla osób starszych, wpisujących się 

w ideę cohousingu. Idea ta polega na tworzeniu wspólnot mieszkaniowych złożonych 

z prywatnych mieszkań lub domów jednorodzinnych oraz ogólnodostępnych 

przestrzeni funkcjonujących według ściśle określonych zasad147. Nadrzędnym celem 

wspólnoty jest wzmacnianie więzi sąsiedzkich poprzez współdecydowanie i aktywne 

uczestniczenie w życiu i funkcjonowaniu wspólnoty148. Cohousing na tle innych typów 

zabudowy mieszkaniowej wyróżnia to, że może powstać w różnych miejscach i 

kontekstach urbanistycznych (w centrach miast, na przedmieściach, na terenach 

rewitalizowanych) i może przybrać różne formy (zgrupowanie wolnostojących 

domów, domów szeregowych, mieszkań w bloku, itp.).149 

Zaletą cohousingu, w porównaniu do tradycyjnych form zamieszkania, jest wyjście 

naprzeciw pogarszającej się z wiekiem kondycji psychofizycznej seniorów i ich 

potencjalnej niepełnosprawności oraz trudnościom w radzeniu sobie z codziennością 

czy brakiem poczucia bezpieczeństwa150. Życie we wspólnocie mieszkaniowej 

sprzyja integracji, pozwala zachować niezależność z równoczesnym zapewnieniem 

wzajemnej pomocy, zwiększa także poczucie bezpieczeństwa. Warto zatem 

rozważyć przeznaczenie środków unijnych na tworzenie wspólnot 

mieszkaniowych opartych na idei cohousingu oraz włączenie do polityki 

senioralnej założeń tej idei bazujących na doświadczeniach projektów 

pilotażowych. 

Wyzwania w obszarze deinstytucjonalizacji usług w regionie  

 
146 EU-Consult, Utila, Wpływ działań rewitalizacyjnych podejmowanych w szczególności w ramach 11. 

Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020 na ograniczenie problemów społecznych w miastach i na obszarach wiejskich, 2020. 
147 Idea wspólnot mieszkaniowych rozwija się na świecie np. w Wielkiej Brytanii i USA. W Polsce 

powstały pilotażowe inicjatywy, np. cohousing międzypokoleniowy we Wrocławiu w ramach dużego 

przedsięwzięcia inwestycyjnego WUWA2 w dzielnicy Nowe Żerniki [dostęp: 20.04.2021 r.] 
148 Strona internetowa: Cohousing [dostęp: 20.04.2021 r.]  
149 Strona internetowa: Cohousing – przyszłość starzejących się miast [dostęp: 20.04.2021 r.] 
150 Strona internetowa: Cohousing – przyszłość starzejących się miast [dostęp: 20.04.2021 r.] 

http://nowezerniki.pl/
http://cohousing.pl/cohousing/
http://fundacjablisko.pl/index.php/teoria-co-to-jest-cohousing/#_ftn2
http://fundacjablisko.pl/index.php/teoria-co-to-jest-cohousing/#_ftn2
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Kluczowym wyzwaniem, w obszarze deinstytucjonalizacji usług z zakresu wsparcia 

osób niesamodzielnych oraz opieki długoterminowej, są negatywne procesy 

demograficzne związane z rosnącym udziałem osób w starszych grupach 

wiekowych wśród odbiorców wsparcia świadczonego w ramach pomocy społecznej i 

zdrowotnej. Współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi dla woj. 

małopolskiego w latach 2014-2020 stopniowo rósł i w 2019 r. wyniósł 25,5 (dla kraju: 

27,2%). Jest to zbieżne z tendencjami ogólnokrajowymi i prognozuje się utrzymanie 

tendencji wzrostowej udziału najstarszych grup wiekowych, przy jednoczesnym 

wydłużeniu przeciętnego trwania życia - w woj. małopolskim odsetek osób w wieku 

65 lat i więcej w 2050 r. wyniesie 31,2%.151 Jak zauważają autorzy opracowania 

„Ocena potrzeb w zakresie rozwoju usług społecznych…”, dokonują się wyraźne 

zmiany klienta pomocy społecznej – rośnie znaczenie wsparcia osób 

niesamodzielnych, starszych i z niepełnosprawnościami, co prowadzi do 

konieczności położenia nacisku na usługi w większym stopniu uwzględniające 

wspieranie samodzielności, w tym poprzez zdeinstytucjonalizowane usługi 

opiekuńcze.152 W związku z tym, większej wagi nabierają działania mające na celu 

poprawę dostępu osób starszych do wysokiej jakości usług. Rekomenduje się 

uwzględnienie, w procesie programowania kolejnej perspektywy finansowej 

UE, zapotrzebowania w tym obszarze oraz zapewnienie adekwatnego 

finansowania projektów z zakresu usług opiekuńczych i usług 

wytchnieniowych dla opiekunów osób zależnych. Wśród czynników 

spowalniających efekty w obszarze deinstytucjonalizacji wskazać należy epidemię 

COVID-19, która zdaniem beneficjentów Działania 9.2 uwypukliła jeszcze bardziej 

izolację osób zależnych - co może mieć negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne 

i samopoczucie, a tym samym skutek odwrotny do zakładanego w ramach 

interwencji.153 Należy więc w kolejnych projektach położyć szczególny nacisk na 

eliminowanie bądź ograniczenie negatywnych skutków pandemii dla 

uczestników wsparcia (np. poprzez dostęp do usług psychologicznych 

redukujących dyskomfort związany z poczuciem niepewności i osamotnienia). Dobrą 

praktyką, w sytuacji kiedy uniemożliwiony jest bezpośredni kontakt z opiekunem czy 

specjalistą, jest wykorzystanie zdalnych technik komunikacji. Na uwagę zasługuje 

projekt „Małopolski Teleanioł”, który obejmuje realizację działań na rzecz rozwoju 

usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług 

wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które 

 
151Prognoza demograficzna na lata 2014-2050 dla województwa małopolskiego, US Kraków, strona 

internetowa: Prognoza demograficzna na lata 2014-2050 dla województwa małopolskiego (dostęp: 

31.03.2021 r.) 
152 EGO, Ocena potrzeb w zakresie rozwoju usług społecznych i infrastruktury społecznej w 

województwie pomorskim, Warszawa, 2019. 
153 TDI z beneficjentami Poddziałania 9.2.1. 

https://krakow.stat.gov.pl/files/gfx/krakow/pl/defaultaktualnosci/1888/39/1/1/2015_1prognoza_demograficzna_2050.pdf
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umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich 

środowisku. Stanowi to pewnego rodzaju rozszerzenie i uzupełnienie dostępnych 

form wsparcia systemu pomocy społecznej, np. w ramach DDOM. Jak wynika z 

analizy projektu „Małopolski Teleanioł” - opaski bezpieczeństwa, w które wyposażono 

wszystkich uczestników, odegrały szczególną rolę w czasie pandemii COVID-19. 

Dzięki niej uczestnicy nie musieli wychodzić do przychodni, byli w stałym kontakcie z 

centralą oraz dyżurującymi ratownikami i lekarzami. Nie musieli wychodzi z domu po 

zakupy, bo w zakupach pomagały im opiekunki lub sąsiedzi. Projekt pozytywnie 

oddziałuje na poczucie bezpieczeństwa OzN, osób niesamodzielnych oraz ich rodzin, 

które często nie mogą sprawować opieki bezpośrednio. Realizacja projektu 

zdecydowanie przyczyniła się̨ do poprawy równego dostępu do usług opiekuńczych 

w formie teleopieki, ale także usług sąsiedzkich, które stanowią niewątpliwy 

sukces w projekcie oraz innowację społeczną w regionie. Do głównych efektów 

usług sąsiedzkich należy zacieśnienie więzi międzyludzkich, pojawienie się przyjaźni, 

niwelacja poczucia osamotnienia.154 W związku z ograniczeniami związanymi ze 

sprawowaniem opieki nad osobami zależnymi spowodowanymi pandemią oraz 

jej konsekwencjami (w tym izolacją i wzmożonym poczuciem osamotnienia 

osób niesamodzielnych), należy nadal wspierać rozwiązania łączące nowe 

technologie z usługami opiekuńczymi i sąsiedzkimi. 

Podsumowując, projekty w ramach Działania 9.2 RPO WM 2014-2020 wspierają 

realizację procesu deinstytucjonalizacji, przyczyniają się do zwiększenia dostępu 

mieszkańców do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych świadczonych w 

społeczności lokalnej i dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Interwencje 

odgrywają istotną rolę w zakresie profilaktyki, ograniczając liczbę osób trafiających 

pod opiekę instytucjonalną, co jest wyraźne w przypadku usług na rzecz tworzenia 

i/lub wsparcia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz dziennych 

form wsparcia osób niesamodzielnych. Z uwagi na wskazywane i już zaistniałe efekty 

niezbędne jest kontynowanie działań profilaktycznych, zwłaszcza w obszarze pieczy 

zastępczej. Z uwagi na proces starzenia się społeczeństwa, znaczenia w kolejnych 

latach będzie nabierać wsparcie w zakresie usług opiekuńczych i wytchnieniowych. 

Kluczowe jest zatem uwzględnienie, w procesie programowania kolejnej perspektywy 

finansowej UE, zapotrzebowania w tym obszarze oraz zapewnienie adekwatnego 

finansowania takich projektów. Rozwój usług w społeczności lokalnej jest istotny dla 

ograniczania negatywnych skutków pandemii COVID-19, związanych m.in. z izolacją 

uczestników wsparcia. Dobrą praktyką w tym zakresie są rozwiązania łączące nowe 

technologie ze świadczeniem usług opiekuńczych. Interwencje w ramach Działania 

9.2 wpisują się również w proces przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki 

świadczonej w społeczności lokalnej. Jest to jednak proces powolny, o czym 

 
154 Studium przypadku projektu „Małopolski Teleanioł”. 
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świadczy wskaźnik Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych 

świadczonych w społeczności lokalnej w programie, którego wartość osiągnięta od 

początku realizacji projektu (narastająco) wynosi 12. Zmiany w tym obszarze są 

jednak skorelowane z etapem realizacji projektów, wobec czego możliwość rzetelnej 

oceny zmian jest na tym etapie znacznie ograniczona155. Z uwagi na 

zapoczątkowane pozytywne efekty wsparcia w zakresie odejścia od opieki 

instytucjonalnej, proces deinstytucjonalizacji usług powinien być kontynuowany. Co 

więcej, w celu wzmocnienia tego procesu w regionie należy kontynuować wsparcie 

komplementarności międzyfunduszowej. Dobrą praktykę - w obszarze interwencji 

rewitalizacyjnych, która może sprzyjać deinstytucjonalizacji usług społecznych i 

zarazem odpowiadać na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa - 

stanowi rozwiązanie oparte na idei cohousingu i tworzeniu wspólnot mieszkaniowych 

dla osób starszych. Warto rozważyć wsparcie dla tego rodzaju rozwiązań w ramach 

nowej perspektywy finansowej. 

7 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA REALIZACJĘ 

ZASAD HORYZONTALNYCH 

W rozdziale przedstawiono, zarówno w odniesieniu do poziomu Programu jak i 

poziomu projektów, wyzwania mające związek z wdrażaniem polityk horyzontalnych, 

występujące obciążenia administracyjne z tym związane oraz czynniki ułatwiające i 

utrudniające realizację zasad horyzontalnych.  

Poziom Programu 

Szczegółowe informacje dotyczące wyzwań oraz problemów związanych z 

wdrażaniem polityk horyzontalnych na poziomie Programu zostały opisane już w 

rozdziale 4 raportu, w podziale na poszczególne podsystemy systemu realizacji RPO 

WM. Dlatego też w tym miejscu ograniczono się do przedstawienia podsumowania w 

tym zakresie oraz omówienia tych elementów, które dotychczas nie wybrzmiały w 

ogóle lub wybrzmiały w niewielkim stopniu. 

Wdrażanie wieloletniego programu, jakim jest RPO WM 2014-2020 naturalnie 

napotykało i napotyka nadal na określone wyzwania i trudności, w tym te związane z 

praktyczną realizacją zasad horyzontalnych. W poniższej tabeli przedstawiono 

informację na temat zidentyfikowanych wyzwań wraz z informacją o sposobie 

radzenia sobie z nimi. 

 
155 Według stanu na 31.12.2020 r. uczestników nie zrekrutowało jeszcze 54 ze 180 beneficjentów i nie 

złożyło pierwszych wniosków o płatność. 
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Tabela 23 Wyzwania w procesie wdrażania polityk horyzontalnych na poziomie Programu 

Wyzwanie Podjęte działania zaradcze 

Dysproporcje w wiedzy na temat specyfiki 

funkcjonowania RPO oraz realizacji projektów 

wśród członków KM reprezentujących różne 

środowiska. 

Szkolenia skierowane do członków KM w 

początkowych latach funkcjonowania Komitetu. 

Konieczność włączenia w proces programowania 

szerokiego grona interesariuszy z różnych 

środowisk. 

Utworzenie Grupy roboczej do spraw 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020. 

Konieczność zapewnienia wysokiej efektywności 

procesu konstruowania Programu w zgodności z 

SRWM. 

Ustalenie kryteriów wyboru składu Grupy 

roboczej ds. RPO: posiadanie praktycznej 

wiedzy na temat wdrażania funduszy 

strukturalnych, doświadczenie zdobyte w czasie 

prac nad SRWM.  

Relatywnie nieduża skala projektów, w których 

beneficjenci uwzględniali wskaźniki horyzontalne 

odnoszące się do polityk horyzontalnych. 

Umieszczenie w regulaminach konkursów 

zapisów zachęcających wnioskodawców do 

uwzględniania wskaźników horyzontalnych, 

nawet w sytuacji braku możliwości określenia 

wartości docelowych.  

Stosowanie różnych podejść w zakresie kontroli 

polityk w ramach projektów – w zależności od 

instytucji wdrażającej. Beneficjenci podważali przez 

to wyniki kontroli, wskazując na odmienne (np. 

mniej rygorystyczne) podejście stosowane przez 

inną instytucję. 

Wypracowanie wspólnego, 

międzyinstytucjonalnego, podejścia do kontroli 

projektów. 

Problemy w interpretacji/stosowaniu w praktyce 

wytycznych oraz standardów dostępności między 

pracownikami odpowiadającymi za te same 

zadania (np. kontrole projektów). 

Organizowanie spotkań roboczych pracowników 

zajmujących się określonym etapem wdrażania 

Programu. Celem spotkań była wymiana 

wiedzy, doświadczeń oraz wypracowanie 

wspólnego podejścia wewnątrz instytucji. 

Duża liczba stwierdzanych, w ramach kontroli, 

uchybień w zapewnieniu realizacji polityk 

horyzontalnych na poziomie projektów. 

Przygotowanie przez zespół kontroli materiałów 

oraz przeprowadzenie szkolenia dla 

beneficjentów na temat praktycznych aspektów 

realizacji polityk horyzontalnych. 

Źródło: opracowanie własne. 

W toku prac badawczych zidentyfikowano także zagadnienie, które może stanowić 

wyzwanie na przyszłość – szczególnie w zakresie przygotowania systemu realizacji 

RPO WM 2021-2027. Jak zauważyli bowiem niektórzy członkowie KM reprezentujący 

organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele badanych NGO (nie będących 

aktualnie członkami KM), skład Komitetu wybierany w 2015 roku dobrze 

odzwierciedlał potrzeby i sytuację społeczną, natomiast - biorąc pod uwagę 
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pogłębiającą się polaryzację społeczeństwa, coraz częstsze objawy dyskryminacji 

grup mniejszościowych oraz pogarszającą się sytuację służby zdrowia - obecnie 

wymagałby modyfikacji i wzmocnienia reprezentacji środowisk mniejszości 

seksualnych, kobiet oraz osób z niepełnosprawnościami. Kolejnym obszarem 

tematycznym, który wymagałby wzmocnienia jest ochrona środowiska – o ile w 

2015 roku głównym priorytetem było uzupełnianie braków infrastrukturalnych w 

szczególności na obszarach wiejskich czy obszarach zdegradowanych, o tyle 

obecnie priorytetowe stają się radykalne i całościowe rozwiązania oparte na 

alternatywnych źródłach energii wobec węgla, a także odzyskiwaniu i ponownym 

wykorzystaniu zasobów. Dlatego też, z jednej strony wysoko oceniony został skład 

KM pod względem reprezentacji środowisk spoza administracji (co powinno 

być zachowane w kolejnym okresie programowania), z drugiej natomiast strony, 

w przyszłości należałoby zwrócić większą uwagę na zróżnicowanie tej grupy 

członków i zadbanie o to, aby skład tej części KM w większym stopniu 

odzwierciedlał obszary wsparcia RPO WM 2021-2027 (np. zdrowie, efektywność 

energetyczna) oraz kwestie przekrojowe i jednocześnie odzwierciedlające 

sytuację społeczną i środowiskową (np. równość szans i niedyskryminacja, 

osoby z niepełnosprawnościami, kwestie klimatu i zrównoważonego 

gospodarowania zasobami). 

Analizując z kolei kwestię obciążeń administracyjnych występujących na poziomie 

instytucji systemu realizacji RPO WM i związanych z uwzględnianiem w tym systemie 

polityk horyzontalnych, stwierdzono, że poziom obciążeń nie jest wysoki – 

szczególnie w stosunku do efektów, jakie są osiągane. Wszyscy rozmówcy 

podkreślali zgodnie, że chęć korzystania ze środków unijnych musi wiązać się z 

przestrzeganiem określonych zasad, których wdrożenie łączy się z określonymi 

obowiązkami i absorbowaniem nakładów ludzkich oraz finansowych. Dlatego też np. 

konieczność stałej analizy, weryfikacji, opiniowania dokumentów i wytycznych 

obejmujących zagadnienia polityk horyzontalnych jest najczęściej traktowana jako 

trudność, której mimo wszystko nie da się zminimalizować. 

Poziom obciążeń jest z pewnością różny w poszczególnych podsystemach 

realizacji Programu oraz zmieniał się w czasie – np. pod wpływem zmian 

prawnych. Przykładowo, na etapie programowania RPO nie identyfikowano 

istotnych obciążeń wynikających z konieczności uwzględnienia polityk 

horyzontalnych. Co więcej, można stwierdzić, że np. praktyczne zastosowanie zasad 

polityki partnerstwa przyczyniło się do wzrostu jakości dokumentów programowych, a 

stworzenie założeń w zakresie obszarów, w jakich poszczególne polityki 

horyzontalne powinny się przejawiać, ułatwiło zaprojektować SZOOP, w tym 

szczegółowe formy wsparcia kierowane do poszczególnych grup docelowych.  

Na etapie wdrażania, w tym oceny i wyboru projektów, obciążeniem w latach 2015-

2018 był brak szczegółowych wytycznych nt. stosowania w projektach rozwiązań 

dotyczących polityk horyzontalnych, przede wszystkim kwestii dostępności. 
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Powodowało to, że eksperci oceniający projekty nie mieli oparcia w dokumentach, 

jakie rozwiązania powinny być wymagane w projektach, aby można je było uznać za 

pozytywnie wpływające na zasadę równości szans i niedyskryminacji. Opublikowanie 

w 2018 roku przez MFiPR Załącznika nr 2 (w którym przedstawiono szczegółowo 

standardy dostępności) do Wytycznych w zakresie realizacji polityk równych szans 

ułatwiło z pewnością pracę ekspertów, choć z drugiej strony mogło nałożyć większe 

obciążenia na beneficjentów (oczywiście z pozytywnym skutkiem dla realizacji samej 

zasady). 

Wprowadzone Wytyczne w zakresie realizacji polityk równych szans wraz ze 

standardami minimum i (późniejszymi) standardami dostępności z jednej strony 

usystematyzowały podejście do stosowania zasad horyzontalnych, ale z drugiej 

przełożyły się jednocześnie na wzrost liczby zadań oraz ilości czasu, jaki musiał być 

poświęcony np. na monitoring czy kontrole projektów. Konieczny był także czas na 

wypracowanie procedur oraz działań w ramach instytucji, które uwzględniałyby nowe 

przepisy (np. sposób weryfikowania przestrzegania standardów dostępności). 

Informacje pozyskane od osób odpowiadających za kontrole projektów wskazują, że 

wprowadzenie standardów przełożyło się na wydłużenie czasu kontroli projektów, 

wzrost liczby uchybień, a co za tym idzie wzrost liczby czynności, jakie musi 

każdorazowo wykonać kontroler. Obciążenia te przynoszą jednak wymierny efekt w 

postaci wzrostu liczby projektów, które w praktyce są zgodne z zasadami PH.  

Wprowadzenie standardów minimum w zakresie dostępności spowodowało także 

konieczność dostosowania prowadzonych działań na etapie ewaluacji czy informacji i 

komunikacji – na obu tych etapach szczególnego znaczenia nabrały standardy 

dostępności cyfrowej. Mimo konieczności ich stosowania i przestrzegania, obowiązki 

z tym związane również nie są postrzegane jako szczególnie uciążliwe – celem jest 

bowiem zapewnienie możliwości dotarcia z określoną informacja/przekazem do 

znacznie szerszej grupy odbiorców. 

W badaniu zidentyfikowano także szereg czynników, które w ocenie ewaluatorów 

można uznać za czynniki wzmacniające lub utrudniające realizację polityk 

horyzontalnych na poziomie samego Programu. W poniższej tabeli, w głównej mierze 

na podstawie informacji zawartych w poprzednich rozdziałach, wskazano przykłady 

obu grup czynników. 

Tabela 24 Zidentyfikowane czynniki ułatwiające/wzmacniające oraz utrudniające realizację 
zasad polityk horyzontalnych na poziomie RPO WM 2014-2020 

Czynniki ułatwiające/ wzmacniające  Czynniki utrudniające  

Uwzględnienie podwójnego podejścia do zasad 

horyzontalnych w zapisach Programu – we 

wsparciu (działania na rzecz OzN oraz osób 

starszych, wsparcie na rzecz wydłużania 

aktywności zawodowej, uwzględnianie kwestii 

Brak szczegółowych standardów dostępności do 

2018 roku, które w dalszym ciągu wymagają 

doprecyzowania w zakresie tego, które z nich i w 

jakich przypadkach są obligatoryjne, a które 
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Czynniki ułatwiające/ wzmacniające  Czynniki utrudniające  

dostępności infrastruktury, działania w obszarze 

zdrowia, rynku pracy, a także włączenia 

społecznego i przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu), a także horyzontalnie na każdym 

etapie wdrażania Programu (programowania, 

wdrażania, monitorowania, kontroli i ewaluacji).  

można uznać za dobrą praktykę.  

Etap programowania - szerokie konsultacje 

Programu oraz SZOOP, różnorodne formy 

konsultacji, zaangażowanie forów subregionalnych 

w konsultacje. 

Niedostateczna wiedza o zasadach wśród 

włodarzy gmin, zarówno o ich znaczeniu dla 

społeczności, jak też o praktycznych 

rozwiązaniach, jakie mogą być stosowane.  

Przyjęta formuła Związku ZIT – stowarzyszenia 

zamiast stosowanych w większości regionów 

porozumienia między samorządami i ulokowanie 

biura Związku ZIT w strukturach urzędu miasta-

rdzenia (przyjęcie formy prawnej stowarzyszenia 

jest wskaźnikiem większego zaangażowania stron 

i woli kontynuacji partnerstwa, oraz umożliwia 

sprawniejszy proces decyzyjny i sięganie po inne 

źródła finansowania).  

Niedostatecznie wykorzystany potencjał forów 

subregionalnych dla rozwijania partnerskiej 

współpracy, co ma swoje przyczyny w zbyt słabo 

sformalizowanej formie wdrażania, bez 

dostatecznego zaplecza organizacyjnego i 

umocowania prawnego, a także realizacji 

wyboru projektów w trybie konkursowym przy 

braku zastosowania kryteriów promujących 

przedsięwzięcia partnerskie o oddziaływaniu 

ponadlokalnym.  

 

Partycypacyjny model tworzenia Związku ZIT oraz 

Strategii ZIT angażujący na równych zasadach 

wszystkich partnerów (budowanie zaufania i 

skłonności do współpracy między gminami 

zrzeszonymi w KrOF, wykraczającej poza 

realizację projektów ZIT). 

Niedostateczna aktywność i wsparcie IK UP w 

procesie wdrażania zasady równości płci (niska 

aktywność grupy ds. równości kobiet i 

mężczyzn, brak wymiany doświadczeń – brak 

forum do dyskusji, brak praktycznych 

wskazówek, brak wsparcia w interpretacji 

zapisów w Wytycznych). 

Wprowadzenie funkcji opiekuna projektów po 

stronie IP ZIT wspierającego ekspercko 

wnioskodawcę na etapie przygotowania oraz 

weryfikacji kompletności i poprawności 

dokumentacji projektowej (dzięki temu wzmacnia 

się potencjał gmin-partnerów szczególnie gmin 

mniejszych, mogących mieć trudności z 

konkurowaniem silniejszymi gminami, również 

poza wsparciem w ramach ZIT). 

Dysproporcje w grupie członków KM spoza 

administracji – dominacja organizacji 

pracodawców oraz związków zawodowych nad 

sektorem pozarządowym, które to środowisko 

jest znacznie bardziej zróżnicowane. 

Rola Biura SMK wychodząca poza pełnienie roli IP 

ZIT – jako animatora współpracy i partnera dla 

wnioskodawców ze swojego obszaru 

funkcjonalnego (nie tylko w zakresie wydatkowania 

środków RPO), a także, tak jak dotychczas, 

Brak obowiązku stosowania przez beneficjentów 

wskaźników horyzontalnych odnoszących się do 

zakresu polityk.  
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Czynniki ułatwiające/ wzmacniające  Czynniki utrudniające  

podmiotu moderującego proces kreowania polityk 

metropolitalnych dla KOM. 

Aktywność i wsparcie IK UP w procesie wdrażania 

zasady równości szans i niedyskryminacji, głównie 

dzięki działaniu Grupy roboczej ds. równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami dla funduszy unijnych 

2014-2020 przy MFiPR. 

Różna struktura WoD – w różnych obszarach 

wsparcia przyjęto odmienne podejście w 

zakresie wskazywania miejsca, w którym 

należałoby opisać wpływ projekty na polityki 

horyzontalne. W części wniosków opisy takie 

stanowią wydzieloną część WoD (wraz z 

określeniem, czy projekt wpływa pozytywnie czy 

neutralnie na daną politykę), a w części opisy 

takie są wplatane w opis zakresu lub 

uzasadnienia projektu. Różny układ danych i 

zawieranych informacji przekłada się zaś na 

brak możliwości dokonywania zbiorczych analiz 

na bazie WoD.  

Wysoki udział partnerów spoza administracji w 

składzie KM – 38% wobec wymaganego poziomu 

min. 33% w Wytycznych w zakresie komitetów 

monitorujących na lata 2014-2020.  

Brak raportów zbiorczych w SL, które 

pozwoliłyby pozyskać dane zbiorcze z 

realizowanych projektów; Niedostateczne 

uwzględnienie kwestii wpływu projektów na 

poszczególne polityki horyzontalne w SL2014. 

Przyjęta formuła dwudniowych wyjazdowych 

posiedzeń KM, co umożliwiło: organizację szkoleń 

przed rozpoczęciem posiedzeń, większą integrację 

członków z różnych środowisk, zapewnienie 

wystarczającego czasu na dyskusje i zgłaszanie 

opinii, możliwość wizytowania projektów i 

obserwacji ich efektów (wizyty studyjne). 

Niedostateczne uwzględnianie polityki równości 

płci i zrównoważonego rozwoju oraz brak 

informacji nt. polityki deinstytucjonalizacji w 

sprawozdaniach rocznych z realizacji RPO WM. 

Zadowalająca frekwencja członków KM spoza 

administracji na posiedzeniach KM. 

Niski poziom świadomości wśród pracowników 

IZ/IP nt. istnienia oraz zakresu zadań, jakie 

wykonuje koordynator ds. danej polityki 

horyzontalnej.  

Deklarowane przez członków KM spoza 

administracji konsultowanie kwestii poruszanych 

na KM w swoich środowiskach. 

Brak wystarczających narzędzi do 

weryfikowania, w ramach kontroli, spełniania 

bądź nie poszczególnych standardów 

dostępności (np. standardu cyfrowego). 

Uwzględnianie wybranych aspektów polityk 

horyzontalnych w ewaluacjach sektorowych. 

Różny poziom wiedzy pracowników IZ/IP na 

temat polityk horyzontalnych. W badaniu 

identyfikowano przypadki zbyt wąskiego 

postrzegania polityk horyzontalnych (np. 

wyłącznie przez pryzmat dostępności dla osób z 

niepełnosprawnością ruchową lub pryzmat 
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Czynniki ułatwiające/ wzmacniające  Czynniki utrudniające  

środowiskowy). 

Uwzględnianie szerokiego grona interesariuszy w 

proces przygotowywania, realizacji i odbioru badań 

ewaluacyjnych. 

Wzrost znaczenia komunikacji elektronicznej w 

komunikacji wewnątrz IZ/IP oraz z podmiotami 

zewnętrznymi (np. wykonawcami badań). 

Szczegółowy i kompleksowy zakres kontroli w 

zakresie realizacji założonych w WoD działań 

mających realizować polityki horyzontalne. 

Brak podręcznika wskazującego przykłady 

działań i rozwiązań odnoszących się do sposobu 

uwzględniania polityki zrównoważonego rozwoju 

w projektach EFS. 

Zachęcanie (obligowanie) beneficjentów EFS do 

stosowania społecznych zamówień publicznych w 

przypadku przetargów na określone usługi. 

 

Prowadzenie warsztatów dla KOP dot. sposobu 

oceny kryterium standardu min. i zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

OzN. 

 

Udział pracowników IZ/IP w szkoleniach dot. 

zasady równości szans K i M oraz równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN, 

organizowanych przez MR. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Poza powyższymi elementami, w ramach badania zwrócono dodatkową uwagę 

na kwestię możliwego wpływu, na wdrażanie zasad horyzontalnych w ramach 

RPO WM 2014-2020, przyjętej przez Sejmik województwa małopolskiego, 

deklaracji w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii „LGBT” do 

wspólnot samorządowych156. Poniżej opisano zebrane wnioski z analizy 

zgromadzonego materiału badawczego (zarówno danych jakościowych, jak i 

ilościowych), aczkolwiek należy mieć na uwadze, że zakres danych na ten temat jest 

istotnie ograniczony.  

Co prawda w samym Programie przyjęto zapis: „w celu zapewnienia równych szans i 

możliwości wszystkim grupom, a w szczególności tym narażonym na wystąpienie 

dyskryminacji ze względu na takie przesłanki, jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne, 

religia czy światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientacja seksualna, 

zaplanowano konkretne działania odnoszące się do etapu przygotowania i realizacji 

programu”, to w praktyce nie wprowadzono żadnego formalnego rozwiązania w 

systemie realizacji Programu, które odnosiłoby się do kwestii przeciwdziałania 

 
156 Deklaracja Nr 1/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych. 
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dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej. Co więcej, zakres interwencji (typy 

projektów możliwe do realizacji, grupy docelowe wsparcia) również nie odnosi się w 

żadnym stopniu do tej grupy społeczeństwa i w ocenie ewaluatora, trudno wyobrazić 

sobie tego typu wsparcie realizowane w ramach obszarów wsparcia wynikających z 

aktualnie wdrażanych Celów Tematycznych.  

Oczywiście należy mieć na względzie, że osoby takie mogą być częścią co najmniej 

jednej z grup docelowych, o których mowa zarówno w rozdziale 11 RPO WM157, jak 

też mogą być odbiorcami wsparcia oferowanego w ramach projektów EFS oraz 

użytkownikami efektów powstających w ramach projektów EFRR. W Programie 

uwzględniono fakt, iż dyskryminacja i nierówne traktowanie może pojawić się ze 

względu na wystąpienie jednocześnie więcej niż jednej przesłanki (dyskryminacja 

wielokrotna lub krzyżowa). Teoretycznie zatem osoby LGBT mogą w równym stopniu 

korzystać ze wsparcia Programu, o ile spełniają odpowiednie kryteria rekrutacji (wiek, 

płeć, niepełnosprawność, status na rynku pracy itd.). Nie jest jednak możliwe 

określenie czy i ile osób o określonej orientacji seksualnej otrzymuje wsparcie w 

ramach RPO WM 2014-2020, w systemie monitoringowo-sprawozdawczym nie są 

bowiem gromadzone żadne dane na ten temat (warto zaznaczyć, że żadne wytyczne 

dotyczące wdrażania programów operacyjnych / projektów nie wskazują na 

zasadność gromadzenia tego typu danych). Dowodem tego mogą być także 

pozyskane informacje dotyczące braku danych umożliwiających udzielenie 

odpowiedzi na, skierowany do IZ RPO WM, wniosek (w drodze dostępu do informacji 

publicznej) z pytaniami o to czy i jakie projekty kierowane do środowiska LGBT są 

realizowane w ramach Programu, czy i ile osób o określonej orientacji seksualnej 

skorzystało ze wsparcia Programu.  

Na potrzeby oceny tego zagadnienia, analizie poddano także zestawienie WoD 

ocenionych negatywnie (w tym uzasadnień odnoszących się do kwestii polityki 

równości szans i niedyskryminacji) oraz wybrane elementy WoD zawierające 

informacje o tym, w jaki sposób zapewniono realizację przedmiotowej polityki w 

ramach projektów. Nie stwierdzono jednak żadnego przypadku odrzucenia wniosku z 

powodów wskazujących na możliwą dyskryminację projektów / wnioskodawców / 

planowanych działań czy grup docelowych odnoszących się do kwestii orientacji 

seksualnej. Co więcej, analiza elementów WoD nie wskazała także na to, by 

wnioskodawcy w jakikolwiek sposób odnosili się w dokumentacji aplikacyjnej do tego 

typu kwestii.  

 
157 Grupy w szczególności narażone na dyskryminację w obszarach objętych interwencją 

Programu to: kobiety, osoby starsze (powyżej 50 r.ż.), osoby z niepełnosprawnościami, osoby o 

niskim statusie społecznym (zagrożone ubóstwem). 
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Przeprowadzone wywiady pogłębione z przedstawicielami instytucji systemu 

realizacji RPO WM 2014-2020 również wskazują na to, że przyjęcie Deklaracji nie 

spowodowało żadnych zmian w zakresie wdrażania interwencji. Co więcej, w ocenie 

licznych rozmówców, kwestia Deklaracji w żaden sposób nie znalazła 

odzwierciedlenia w toku wdrażania Programu – nie była przedmiotem dyskusji, 

rozmów, np. podczas spotkań KM RPO WM. Zdaniem rozmówców wynika to z 

przyjętego rozgraniczenia deklaracji politycznej (jaką jest wspomniana Deklaracja) od 

prawnie obowiązującego systemu wdrażania RPO, który jest w pełni zgodny z 

obowiązującymi przepisami.  

Podobne podejście przyjęto w ramach RPO WP 2014-2020. W odniesieniu do kwestii 

LGBT w RPO WP stwierdzono bowiem, że zarówno uchwały sejmiku województwa, 

jak i uchwały samorządowe (gminne) nie miały żadnego wpływu na system realizacji 

programu, w tym system oceny i wyboru wniosków czy realizację projektów. WoD są 

bowiem oceniane pod względem obiektywnych kryteriów, których celem jest 

zapewnienie zgodności z politykami horyzontalnymi, w tym polityką niedyskryminacji. 

Nie stwierdzono dotąd sytuacji, w której osoby LGBT mogłyby być dyskryminowane. 

Wynika to wprost z ustawy wdrożeniowej, która gwarantuje każdej osobie - bez 

względu na płeć, wyznanie, poglądy czy orientację seksualną - udział w projekcie. 

Uchwały te, w ocenie przedstawicieli IZ/IP RPO WP nie mają nadrzędnego 

charakteru dla systemu realizacji projektów. Uchwały podjęte przez dane gminy czy 

Deklaracja podjęta przez sejmik, były decyzjami politycznymi nie mającymi związku z 

wdrażaniem funduszy UE w regionie.  

Powyższe informacje pozwalają stwierdzić, że nie zachodzą żadne przesłanki 

świadczące o systemowym dyskryminowaniu takich osób w ramach Programu, 

co więcej - po przyjęciu wspomnianej Deklaracji nie wprowadzono żadnej 

zmiany w systemie realizacji/wdrażania RPO WM, która w jakikolwiek sposób 

odnosiłaby się do wspomnianej Deklaracji. 

Mimo powyższego, w prowadzonym badaniu zidentyfikowano pojedyncze 

sygnały, które mogą sugerować dyskryminację osób z powodu orientacji 

seksualnej. Wskazywać na to mogą wyniki badania ilościowego z uczestnikami 

projektów EFS - 12,3% badanych nie zgodziło się ze stwierdzeniem, że projekty w 

których brali udział były dostępne dla każdego, bez względu na orientację 

seksualną158. Jednakże zaledwie 0,6% badanych uczestników159 wskazało, że czuli 

się gorzej traktowani z powodu orientacji seksualnej. Nie jest możliwe jednak podanie 

informacji wskazujących na to, w jaki sposób przywołani uczestnicy czuli się 

dyskryminowani z powodu orientacji seksualnej160. Zidentyfikowano także 

 
158 CAWI/CATI z uczestnikami projektów, n=1365. 
159 CAWI/CATI z uczestnikami projektów, n=854. 
160 W ramach badania ilościowego nie pytano o taką kwestię. 
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wypowiedzi wskazujące na nierówne traktowanie organizacji LGBT przez 

podmioty publiczne znajdujące się na terenie co najmniej dwóch gmin w 

regionie. W ramach jednego z wywiadów zidentyfikowano bowiem przypadki 

ograniczania organizacji LGBT dostępu (w celach realizowania przez nią działań 

statutowych) do obiektów publicznych, na terenie dwóch gmin, które 

zrealizowały/realizują liczne projekty ze środków RPO WM. Warto podkreślić także, 

że w jednej z tych JST przyjęto uchwałę, w drugiej były takie zamierzenia, ale 

ostatecznie uchwała nie uzyskała dostatecznego poparcia ze strony lokalnych 

polityków. Nie jest możliwe określenie skali takiego zjawiska, podobnie jak nie 

jest możliwe wskazanie czy sytuacja dotyczy obiektów w jakiś sposób 

finansowanych ze środków RPO WM. Mimo to, zasadnym wydaje się podjęcie 

odpowiednich działań edukacyjnych/ informacyjnych wobec beneficjentów; być 

może warto rozważyć nawiązanie współpracy z przedstawicielami wybranej 

organizacji LGBT w celu bardziej szczegółowego poznania problemów, jakie 

mogą wystąpić na etapie wdrażania projektów lub w okresie ich trwałości oraz 

wypracowania rozwiązań (np. w ramach kontroli projektów), które mogłyby lepiej 

monitorować kwestie związane z niedyskryminacją osób LGBT. Rozwiązaniem 

(służącym nie tylko tej kwestii) mogłoby być także stworzenie i wypromowanie 

systemu zgłaszania nieprawidłowości w projektach przez samych uczestników, 

którzy wskazywaliby obszar nieprawidłowości (np. dyskryminację z określonego 

powodu) i opisywaliby jej specyfikę. Zgłaszane nieprawidłowości mogłyby następnie 

być jednym z elementów kontroli. 

Poziom projektów 

Na poniższym wykresie przedstawiono dane obrazujące odsetek projektów, w 

których beneficjenci wskazali na występowanie problemów lub trudności w 

ramach wdrażania rozwiązań służących realizacji poszczególnych zasad 

horyzontalnych.  
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Wykres 36 Udział projektów, w których wskazano na występowanie problemów lub trudności 
w zastosowaniu poszczególnych zasad horyzontalnych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami 

RPO WM 2014-2020. Odpowiedź na pytanie: „Czy w trakcie realizacji projektu pojawiły się 

trudności/problemy ze stosowaniem zasady…?”. 

Jak wynika z powyższych danych skala występowania projektów, w których 

ujawniły się określone problemy lub trudności w stosowaniu zasad 

poszczególnych polityk horyzontalnych, jest niewielka. Z jednej strony widać, że 

stosunkowo częściej problemy i trudności dotyczą stosowania zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami – na wystąpienie trudności wskazało 11,3% badanych 

(12,1% w przypadku EFS; 10,8% w przypadku EFRR). Analiza danych wskazuje, że 

relatywnie częściej na problemy/trudności wskazywali beneficjenci OP 6 Dziedzictwo 

regionalne oraz NGO. Istotny okazał się także rok rozpoczęcia realizacji projektu – 

projekty rozpoczynające się w latach 2014-2017 napotykały częściej problemy, co 

może nie dziwić zważywszy na to, że dopiero w 2018 roku przyjęto szczegółowe 

Standardy dostępności dla polityki spójności dotyczące ułatwień dla osób z 

niepełnosprawnościami. Być może wnioskodawcy aplikujący w pierwszych latach nie 

posiadali jeszcze w pełni informacji na temat sposobów ujmowania tejże polityki w 

ramach projektów. Wśród przykładów problemów/trudności w zastosowaniu tej 

polityki można wskazać m.in.: problemy związane z wdrożeniem architektonicznych 

ułatwień dostępu (zwłaszcza w obiektach zabytkowych lub tylko modernizowanych); 

konieczność zweryfikowania i dostosowania oprogramowania do potrzeb osób 

niedowidzących; konieczność wprowadzenia elementów projektu dostosowanych do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. zatrudnienia opiekunów osób 

niesamodzielnych lub zapewnienia tłumaczy języka migowego czy specjalistów 

mających doświadczenie w pracy z osobami z różnego rodzaju 

2,1% 1,1% 1,5% 1,3% 1,4% 0,4% 0,3%5,2%
9,9% 7,6% 9,3% 10,8% 9,9% 7,1% 8,1% 7,4%

80,6%
81,0%

80,8% 80,0% 79,6% 79,8%
80,0% 75,6% 78,8%

14,2%
7,0% 10,5% 9,3% 8,3% 8,8% 12,4% 16,3% 13,5%

EFRR,
n=134

EFS, n=142 Ogółem,
n=276

EFRR,
n=205

EFS, n=157 Ogółem,
n=362

EFRR,
n=225

EFS, n=86 Ogółem,
n=311

Równość płci Równość szans i niedyskryminacji,
w tym dostępność dla OzN

Zrównoważony rozwój

Tak, mieliśmy duże trudności/problemy Tak, ale nie były do duże trudności/problemy

Nie, nie mieliśmy żadnych trudności/problemów Nie wiem, trudno powiedzieć
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niepełnosprawnościami), trudności we współpracy z uczestnikami projektów, 

trudności we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym („Pracodawcy 

wciąż nie przyjmują do wiadomości, że osoba niesłysząca mając certyfikat na 

operatora wózków jezdniowych mogą na nim pracować. Mając do wyboru zdrowego i 

niepełnosprawnego - wybierają zdrowego”161), konieczność elastycznego 

realizowania działań projektowych ze względu na zmienną sytuacją zdrowotną 

uczestników; problemy w rekrutacji osób z określonym typem/stopniem 

niepełnosprawności (np. znaczną czy sprzężoną); problemy z kierowaniem do pracy 

osób z niepełnosprawnościami związane z przedłużającą się procedurą wstępnych 

badań lekarskich niezbędnych do podjęcia zatrudnienia (dodatkowo nie każda taka 

osoba otrzymywała zgodę na podjęcie pracy). Również wyniki kontroli na etapie 

realizacji projektów oraz informacje sprawozdawcze wskazują na najczęstsze 

problemy i bariery z wdrożeniem rozwiązań z zakresu dostępności. Poza problemami 

z uwzględnieniem standardów dostępności (miejsca realizacji projektów nie 

dostosowywane do potrzeb OzN, źle zaprojektowane strony internetowe), 

identyfikowano także bariery dla udziału takich osób w projektach, np.: brak 

możliwości wykonywania niektórych czynności (np. dźwiganie, praca na stojąco); 

bariery związane z długością czasu nauki i stażu (za dużo godzin, za mało przerw); 

niedostosowanie miejsc nauki/staży/pracy; bariery architektoniczne i komunikacyjne 

utrudniające dojazd; obawy przed utratą świadczeń. W obliczu tych problemów 

zalecano np. dostosowywanie miejsc stażowych/ofert pracy do indywidualnych 

potrzeb OzN oraz organizację staży zgodnie z zaleceniami w sprawie ram jakości 

staży oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży – tj. zastosowanie skróconego 

dziennego wymiaru czasu pracy; przedstawiania pozytywnych aspektów udziału w 

projektach i podjęcia pracy. 

W przypadku polityki równości płci, na występowanie trudności/problemów 

wskazało 8,7% badanych (12% w przypadku EFS; 5,2% w przypadku EFRR). 

Najczęściej dotyczyły one natury mentalnej oraz świadomościowej i związane były ze 

stereotypami dotyczącymi płci – zarówno ze strony pracodawców („Pracodawcy 

przyjmując osoby na staż wciąż mają stereotypowe myślenie na temat zawodów dla 

kobiet czy mężczyzn, co powoduje, że trudniej było kierować konkretne osoby na 

konkretne staże”162), jak i uczestników (brak motywacji K lub M do wzięcia udziału w 

konkretnym projekcie / skorzystania z konkretnej formy wsparcia, które były 

traktowane stereotypowo); nierzadko trudnością było także zrekrutowanie 

odpowiedniej liczby przedstawicieli danej płci, którzy dodatkowo spełnialiby pozostałe 

kryteria rekrutacji. W tym kontekście warto także dodać, że dodatkowych problemów 

 
161 Wywiady z przedstawicielami beneficjentów RPO WM 2014-2020. 
162 Wywiady z przedstawicielami beneficjentów RPO WM 2014-2020. 
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w rekrutacji uczestników (bez względu na kategorię i specyfikę grupy docelowej) 

przysporzyła pandemia COVID-19.  

Z kolei w przypadku zasady zrównoważonego rozwoju, na występowanie 

problemów wskazało jedynie 7,7% badanych (8,1% w przypadku EFS; 7,5% w 

przypadku EFRR). Dotyczyły one najczęściej sfery formalno-administracyjnej i 

wykonawczej prowadzonych przedsięwzięć oraz trudności i ograniczeń 

technologicznych.  

W obliczu występujących trudności beneficjenci stosowali dość podobne działania 

zaradcze, do których zaliczają się np.: 

• Bieżąca współpraca z opiekunem projektu, zgłaszanie problemów, 

wypracowywanie rozwiązań, 

• Stałe monitorowanie wskaźników, w tym przede wszystkich tych odnoszących 

się do liczby uczestników z poszczególnych grup, 

• Posiłkowanie się wsparciem partnerów faktycznych (w tym np. organizacji 

posiadających potencjał prowadzenia działań w takim zakresie) i/lub 

potencjalnych (JST, itp.), 

• Kontakty z innymi beneficjentami, 

• Korzystanie z zasobów Internetu. 

Warto zaznaczyć, że wspólnym wyzwaniem dla zdecydowanej większości badanych 

beneficjentów było przygotowanie elementów WoD w kontekście 

opisania/uzasadnienia neutralnego lub pozytywnego wpływu na konkretne polityki 

horyzontalne. W ocenie badanych elementy te niejednokrotnie okazywały się 

trudniejsze, niż opisanie zakresu rzeczowego projektu pod kątem wpisywania się w 

cele Programu. Na tym etapie aplikujący albo starali się sami szukać pomysłów na 

konkretne rozwiązania/działania w dostępnych materiałach informacyjno-

promocyjnych (w tym opracowaniach wskazujących na dobre praktyki), szczegółowo 

zapoznawać się z dostępnymi przepisami prawnymi, wytycznymi, albo posiłkowali się 

wsparciem zewnętrznym – w tym ze strony wyspecjalizowanych firm 

consultingowych zajmujących się przygotowywaniem całych WoD lub ich części.  

Kolejną analizowaną kwestią była skala i rodzaj obciążeń administracyjnych 

związanych z realizacją działań służących zapewnieniu zgodności projektów z 

zasadami polityk horyzontalnych. Badanych beneficjentów zapytano o to czy w ich 

ocenie obciążenia administracyjne związane ze stosowaniem zasad horyzontalnych 

są zbyt duże w stosunku do efektów. Jak widać na poniższym wykresie, zdaniem 

29,5% beneficjentów skala obciążeń jest większa niż skala uzyskiwanych efektów – 

odsetek takich ocen jest nieco wyższy w przypadku projektodawców EFS.  
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Wykres 37 Ocena stwierdzenia „obciążenia administracyjne związane ze stosowaniem 
zasad horyzontalnych są zbyt duże w stosunku do efektów”  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami 

RPO WM 2014-2020. Odpowiedź na pytanie: „Czy obciążenia administracyjne związane ze 

stosowaniem zasad horyzontalnych są zbyt duże w stosunku do efektów?”. 

Wśród występujących obciążeń badani wskazywali m.in.: 

• Czytanie obszernych wytycznych, konsultacje z pracownikami innych 

jednostek, 

• Konieczność udziału w badaniach, wypełnianie ankiet, 

• Konieczność prowadzenia różnych uzgodnień (np. w kwestiach budowlanych 

pod katem zapewnienia dostępności), pozyskiwania zgód (np. od 

konserwatora zabytków na zamontowanie podjazdów, budowę windy w 

starych obiektach), 

• Konieczność analizy zgodności z wytycznymi na każdym etapie realizacji, 

• Szczegółowe opracowywanie założeń projektowych dotyczących polityk 

horyzontalnych, które przecież nie powinny być głównym celem inwestycji – w 

ocenie części badanych czas i pieniądze na to przeznaczane mogłyby 

zrealizować inne, wartościowe cele merytoryczne w ramach projektów, 

• Konieczność angażowania dodatkowych wykonawców, którzy usuną 

identyfikowane bariery, 

• Konieczność posiadania biura dostępnego bez barier architektonicznych, 

nawet jeżeli w projekcie nie biorą udziału osoby, które by z tego korzystały, 

• Konieczność pozyskiwania dodatkowych dokumentów/informacji od 

uczestników projektu,  

• Konieczność realizowania zadań, które nie są w pełni efektywne – np. 

zapewnienie tłumacza migowego lub dodatkowych osób do obsługi 

projektu/spotkań, prowadzenie dodatkowych działań promocyjnych, 

konieczność szczegółowej weryfikacji czy materiały promocyjne i szkoleniowe 

spełniają określone standardy, 

• Zbyt szczegółowe kontrole z zakresu zapewniania zgodności z politykami 

horyzontalnymi. 
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Większość z powyższych kwestii, w ocenie ewaluatora, nie może być jednak uznana 

za obciążenia, tj. za takie działania/obowiązki, z których można zrezygnować, bez 

szkody dla procesu realizacji Programu. Są one konieczne do tego, by zapewnić 

skuteczną realizację zasad polityk horyzontalnych, zasad przyjętych na poziomie UE, 

a co za tym idzie - samego RPO WM. Co więcej, część z tych wskazań świadczy o 

znacznym niezrozumieniu istoty tych zasad. Badani jako obciążenia traktują bowiem 

rozwiązania, które powinny być standardem realizowanym w projektach 

finansowanych nie tylko ze środków publicznych (np. zapewnienie dostępnego dla 

wszystkich biura projektu, zapewnienie wszystkim potencjalnym 

odbiorcom/uczestnikom skorzystanie z wsparcia i efektów projektów - bez względu 

na to czy w danym momencie występują / nie występują w projekcie OzN). 

Badani wskazywali także na obciążenia wynikające z konieczności monitorowania i 

kontrolowania/sprawozdawania postępu wdrażania działań wpisujących się w obszar 

polityk horyzontalnych. Jak pokazuje jednak poniższy wykres, obowiązki takie w 

większości nie są traktowane, przez beneficjentów, jako uciążliwe. Co ciekawe, 

najbardziej uciążliwe dla badanych wydaje się monitorowanie wdrażania polityki 

równości płci. Być może wynika to z tego, że w przypadku tej polityki istnieje w 

dalszym ciągu sporo wątpliwości w zakresie sposobów mających zapewnić jej 

realizację w ramach projektów – dla porównania uwzględnienie działań pro 

środowiskowych czy mających zapewnić dostępność dla osób z 

niepełnosprawnościami nie stanowi aż takiego problemu. Jako obciążające w tym 

zakresie, beneficjenci traktują np. konieczność monitorowania osiągnięcia poziomu 

realizacji polityk horyzontalnych, w tym wskaźników - na etapie WoP końcową oraz w 

okresie trwałości projektu; konieczność przygotowywania obszernych dokumentów 

mających potwierdzać spełnianie odpowiednich wymogów czy realizację takich 

wskaźników.  
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Wykres 38 Ocena obowiązków związanych z monitorowaniem i kontrolowaniem/ 
sprawozdawaniem postępu wdrażania polityk horyzontalnych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami 

RPO WM 2014-2020. Odpowiedź na pytanie: „Jak postrzegają Państwo konieczność 

monitorowania i kontrolowania wdrażania zasady…?”. 

W ocenie części badanych (41,5%,) stosowanie zasad horyzontalnych powoduje 

wzrost kosztów projektów, nie tylko tych kwalifikowalnych. Wynikać ma to np. z 

konieczności angażowania pracowników w dodatkowe zadania związane z 

zapewnieniem zgodności działań projektowych z wytycznymi; konieczności 

ponoszenia kosztów specyficznych usprawnień, w tym tych służących zapewnieniu 

dostępności (badani nierzadko wskazują, że skoro w ramach ich projektów nie ma 

osób o specjalnych potrzebach, to realizowanie takich działań, wydatkowanie na nie 

projektowych jak i własnych środków jest niecelowe i nieuzasadnione); konieczności 

przygotowania założeń projektowych zgodnych z oceną wg określonych kryteriów, co 

powoduje wzrost kosztów takich przedsięwzięć. Oceny takie mają z pewnością 

wpływ na to, że aż 28,7% beneficjentów uważa, że koszty stosowania zasad 

horyzontalnych są zbyt duże w stosunku do uzyskiwanych efektów. 
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Wykres 39 Ocena stosowania zasad horyzontalnych w kontekście kosztów projektów 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami 

RPO WM 2014-2020. Odpowiedź na pytanie: „Czy zgadza się Pan/i z następującymi 

stwierdzeniami…?”. 

Mimo, że część badanych jasno wskazywała, że koszty ponoszone na konieczność 

uwzględniania różnych aspektów polityk horyzontalnych mogłyby zostać 

wykorzystane bardziej efektywnie w ramach projektów, to jednak niespełna co 10-ty 

badany uznał, że zastosowanie w projektach zasad polityk mogło przełożyć się na 

osiągnięcie mniejszych efektów w porównaniu do sytuacji, gdyby zasad takich nie 

uwzględniono. 

Wykres 40 Ocena możliwego wpływu zastosowania zasad polityk horyzontalnych na 
wystąpienie mniejszej skali efektów w projektach 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami 

RPO WM 2014-2020. Odpowiedź na pytanie: „Czy zgadza się Pan/i z stwierdzeniem: 
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Stosowanie zasad horyzontalnych w projekcie sprawiło, że jego efekty są/będą mniejsze (niż 

mogłyby być bez stosowania tych zasad)?”. 

W ramach badania zidentyfikowano także czynniki ułatwiające/wzmacniające oraz 

ograniczające realizację polityk horyzontalnych w ramach projektów – nierzadko ten 

sam czynnik może występować w dwojakiej roli, w zależności od kontekstu. 

Podstawowym czynnikiem jest świadomość samych beneficjentów na temat 

zasad horyzontalnych. Wyniki badania ilościowego wskazały co prawda, że poziom 

ten jest relatywnie wysoki163, zależny np. od typu beneficjenta. Jednakże sami badani 

znacznie niżej ocenili poziom tej wiedzy u innych, co może oznaczać, że również 

samoocena własnej wiedzy została przez nich zawyżona – wskazują na to także 

wyniki innych badań (w tym opinie osób, które na co dzień mają styczność z 

przygotowywanymi wnioskami czy realizowanymi już projektami). Co więcej, wyniki 

analiz wskazują, że brak wiedzy lub jej niski poziom relatywnie częściej oznacza, że 

realizowane projekty wykazują neutralny wpływ na polityki horyzontalne. A jak 

pokazały wyniki badania ilościowego – udział projektów uznawanych przez samych 

beneficjentów za neutralne względem poszczególnych PH jest stosunkowo wysoki.  

Z poziomem świadomości i wiedzy nierozerwalnie wiąże się też kwestia rozumienia 

poszczególnych polityk. W tym zakresie główną barierą jest zbyt wąskie 

pojmowanie wybranych zasad (np. rozumienie zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN beneficjenci niejednokrotnie zawężają 

wyłącznie do niepełnosprawności ruchowej, pomijając konieczność zapewnienia 

dostępności do produktów projektu także dla osób doświadczających innych 

rodzajów niepełnosprawności tj. słuchowej, wzrokowej, poznawczej, intelektualnej 

itd.; w przypadku polityki zrównoważonego rozwoju często ma natomiast miejsce 

zawężanie jej do kwestii wyłącznie środowiskowych). 

Ważnym czynnikiem jest dostępność materiałów, w tym dobrych praktyk na 

temat sposobów uwzględniania polityk horyzontalnych. W ramach badania często 

identyfikowanym problemem był brak poradnika dotyczącego możliwych sposobów 

ujmowania pozytywnego wpływu na politykę zrównoważonego rozwoju – nie tylko w 

ramach EFS, ale także w ramach EFRR. Z drugiej jednak strony, dostępność takich 

poradników dla polityki równości szans i niedyskryminacji oraz polityki równości płci 

nie przekładała się dotychczas na istotnie lepszy sposób uwzględniania tych polityk 

w ramach projektów.  

Istotnym czynnikiem jest doświadczenie podmiotów w realizacji projektów w 

ogóle, a tym bardziej w realizacji projektów z konkretnych obszarów 

tematycznych – wyniki badania wskazują, że podmioty realizujące kolejne projekty 

znacznie lepiej radzą sobie z kwestią uwzględniania polityk horyzontalnych.  

 
163 Patrz rozdział 5 raportu. 
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Kolejnym czynnikiem wpływającym na poziom uwzględniania polityk w projektach 

jest autorstwo WoD. Wnioski z prowadzonych wywiadów jakościowych wskazują, że 

zlecanie przygotowywania WoD firmom konsultingowym powoduje, że w WoD 

umieszczane są zapisy o specyficznych działaniach czy rozwiązaniach, które 

nierzadko nie przystają do specyfiki projektów, a jednocześnie w praktyce mogą być 

trudne do wdrożenia. Zlecanie przygotowywania WoD powoduje także, że często 

beneficjenci dopiero na etapie kontroli są uświadamiani w zakresie tego, jakie 

działania zobowiązali się zastosować, co przekłada się z kolei na konieczność 

podejmowania dodatkowych, nieplanowanych wcześniej działań z ich strony.  

Czynnikiem wzmacniającym stosowanie zasad w projektach jest nawiązywanie 

współpracy przez aplikujących/beneficjentów z organizacjami, które 

specjalizują się w określonych dziedzinach, w tym tych wpisujących się w 

polityki horyzontalne. Współpraca taka nierzadko przyjmuje formalną postać już na 

etapie składania WoD, co wynika z kryterium oceny projektów EFS, w ramach 

którego weryfikuje się potencjał/doświadczenie wnioskodawcy lub partnera 

projektu164. Nawiązanie takiej współpracy pozytywnie przekłada się nie tylko na 

sposób ujmowania kwestii horyzontalnych w WoD, ale także na skuteczniejsze 

działania po zawarciu UoD. 

Bez wątpienia czynnikiem przyczyniającym się do realizacji zasad horyzontalnych 

jest obszar wsparcia, w ramach którego realizowany jest projekt. Na przykład, w 

przypadku zasady zrównoważonego rozwoju beneficjenci wskazywali na cele OP 

EFRR, a co za tym idzie - projektów, które były w dużym stopniu nastawione na 

realizację zasady. W przypadku zasad dostępności dla OzN, dla beneficjentów 

naturalne wydawało się stosowanie odpowiednich rozwiązań w przypadku 

powstającej infrastruktury czy planowania form wsparcia dla takich osób. Specyfika 

wsparcia była zatem na tyle zbieżna z zasadami horyzontalnymi, że sama w sobie 

determinowała ich uwzględnienie. 

W ramach badania okazało się także, że elementem wpływającym na realizację 

poszczególnych polityk horyzontalnych jest także powszechność zasady, 

obowiązujące wymogi prawne oraz świadomość społeczna w zakresie kwestii, 

które się w nią wpisują. Z jednej strony, wzrost świadomości na temat zmian 

klimatu, zagrożeń z tym związanych, wprowadzanych zmian prawnych dotyczących 

obowiązków np. w zakresie segregacji odpadów przekładają się na większe 

zrozumienie kwestii wpisujących się w środowiskowy aspekt zrównoważonego 

 
164 W ramach kryterium stosowanym do oceny projektów EFS „doświadczenie wnioskodawcy / 

partnerów” ocenie podlega doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów w obszarze tematycznym 

odpowiadającym danemu projektowi, w realizacji działań na rzecz grupy docelowej, do której 

skierowany jest dany projekt, w realizacji działań na terytorium, na którym będzie realizowany dany 

projekt. 
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rozwoju. Podobnie w przypadku polityki równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, wprowadzenie np. szczegółowych 

standardów minimum czy uruchomienie programu Dostępność Plus przełożyło się na 

wzrost dostępności projektów – sami beneficjenci niejednokrotnie zwracali w 

wywiadach uwagę, że kwestie dostępności są realne, można je dostrzec i 

doświadczyć. Zapewnienie odpowiednich rozwiązań architektonicznych, zgodnych z 

potrzebami OzN, wynika także wprost z przepisów prawa budowlanego (art. 5165), 

ponadto szczegółowe przepisy regulujące dostosowanie budynków do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Inaczej wygląda kwestia równości płci – 

mimo, że temat ten również podejmowany jest od lat w głównych mediach, debatach 

politycznych, to w ocenie badanych kwestie te znacznie trudniej zwerbalizować i 

przełożyć na realne działania w konkretnych projektach. 

W przypadku polityki równości szans i niedyskryminacji, w tym zapewnienia 

dostępności dla OzN zidentyfikowano także trudność w aspekcie finansowym 

(dotyczącą głównie projektów o niskiej wartości dofinansowania). Projekty muszą być 

realizowane w taki sposób, by każda osoba chętna/potrzebująca mogła skorzystać z 

oferowanego wsparcia. Beneficjenci muszą zatem zapewnić spełnienie standardów 

dostępności (w tym architektonicznych) w miejscach realizacji działań, co nierzadko 

wymaga od nich ponoszenia nakładów finansowych wykraczających poza limit 

określony warunkami cross-financingu (w chwili obecnej nie może on przekraczać 

20% kwoty dofinansowania – limit ten jest różny w różnych konkursach). W ocenie 

badanych, sytuacja, w której IZ/IP wymaga zapewnienia szeroko rozumianej 

dostępności (szczególnie architektonicznej w obiektach już istniejących, nierzadko 

zabytkowych) bez zapewnienia odpowiednich środków finansowych na ten cel, jest 

czynnikiem negatywnie wpływającym na realizację tej konkretnej polityki.166 Z drugiej 

jednak strony, należy mieć na względzie, że beneficjenci mogą, albo wybrać na 

miejsce realizacji działań przestrzeń już dostosowaną do wymaganych standardów, 

albo skorzystać z możliwości dofinansowania części takich wydatków na 

dostosowanie własnego obiektu – w takim przypadku należałoby uświadamiać ich 

także, że poczynione dostosowania będą mogły być wykorzystywane również w 

przyszłości (w tym np. na potrzeby realizacji kolejnych projektów finansowanych ze 

środków unijnych).  

8 TABELA WNIOSKÓW I REKOMENDACJI  

 
165 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz 1333, 2127). 
166 Więcej informacji na ten temat zawarto w rozdziale 6.1.6. 
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Tabela 25 Tabela wniosków i rekomendacji 

Lp. 
Wniosek  

(numer strony) 
Rekomendacja Sposób wdrożenia 

Adresat 

rekomend

acji 

Termin 

wdrożenia 

(kw./ rok) 

Klasa 

rekome

ndacji 

Bazowy 

status 

rekom. 

1.  Zasada deinstytucjonalizacji 

Kluczowe wyzwanie w obszarze 

deinstytucjonalizacji usług 

1) z zakresu wsparcia osób 

niesamodzielnych oraz opieki 

długoterminowej: stanowią 

negatywne procesy 

demograficzne związane z 

rosnącym udziałem osób 

starszych wśród odbiorców 

wsparcia świadczonego w 

ramach pomocy społecznej i 

zdrowotnej oraz konsekwencje 

epidemii COVID-19, która 

uwypukliła izolację osób 

zależnych, poczucie 

niepewności i osamotnienia. 

Str. 215-216. 

2) z zakresu usług wsparcia 

rodziny i pieczy zastępczej: w 

Małopolsce obserwuje się 

ograniczony potencjał 

funkcjonowania rodzinnych form 

pieczy zastępczej tj. spadek 

liczby rodzin zastępczych, 

1) w obszarze usług 

opiekuńczych osób starszych i 

osób niesamodzielnych 

rekomenduje się dalszy rozwój 

zdeinstytucjonalizowanych form 

w szczególności opieki 

długoterminowej, opieki w 

miejscu zamieszkania i 

zwiększenie dostępu osób 

starszych do usług 

aktywizujących. 

Rekomenduje się by w nowej 

perspektywie położyć szczególny 

nacisk na eliminowanie bądź 

ograniczenie negatywnych 

skutków pandemii COVID-19 

wśród uczestników wsparcia. 

Należy wspierać rozwiązania 

łączące nowe technologie z 

usługami opiekuńczymi 

(teleopieka) oraz rozwijać 

innowacyjne w skali regionu 

usługi sąsiedzkie na wzór 

projektu „Małopolski Teleanioł”. 

 W obszarze usług 

wytchnieniowych dla opiekunów 

1) Premiowanie projektów oferujących 

wsparcie dla osób starszych w następującym 

zakresie: opieka długoterminowa, opieka w 

miejscu zamieszkania, usługi aktywizujące, 

teleopieka, usługi sąsiedzkie. 

Organizacja punktów informacyjnych, w 

których udzielane byłyby wyczerpujące i 

specjalistyczne informacje dla opiekunów 

osób zależnych odnośnie postępowania w 

poszczególnych schorzeniach 

doświadczanych przez osoby w podeszłym 

wieku. 

2) Premiowanie projektów obejmujących: 

- usługi świadczonych w społeczności 

lokalnej w zakresie tworzenia rodzinnych 

form pieczy zastępczej oraz nowych miejsc 

opieki i wychowania w ramach nowo 

tworzonych placówek wsparcia dziennego, 

- realizację działań informacyjno-

promocyjnych akcentujących korzyści ze 

zdeinstytucjonalizowanych usług wsparcia 

rodziny, w tym dzieci i młodzieży, 

- organizację spotkań informacyjnych dla 

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

IZ RPO 

WM 

2014-

2020 

IV/ 2022 Progra

mowa/ 

operacy

jna 

Zatwier

dzona 

w 

całości 
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Lp. 
Wniosek  

(numer strony) 
Rekomendacja Sposób wdrożenia 

Adresat 

rekomend

acji 

Termin 

wdrożenia 

(kw./ rok) 

Klasa 

rekome

ndacji 

Bazowy 

status 

rekom. 

niższy niż przeciętnie w Polsce 

wskaźnik liczby dzieci objętych 

tymi usługami oraz niższy udział 

dzieci w rodzinnych formach 

pieczy zastępczej.  

Str. 210. 

osób zależnych niezbędne jest 

wsparcie informacyjne 

wzmacniające kompetencje 

opiekunów w opiece nad 

osobami zależnymi. 

2) Rekomenduje się kontynuację 

działań profilaktycznych w 

obszarze deinstytucjonalizacji 

pieczy zastępczej, wspieranie 

szerszego katalogu usług 

wsparcia rodziny, oraz 

wzmocnienie działań 

informacyjno-promocyjnych 

wspierających proces zmiany 

świadomości społecznej na 

temat tych form pomocy, jak 

również w celu zwiększenia 

liczby kandydatów do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej, 

prowadzących rodzinne domy 

dziecka.  

W celu doskonalenia osób już 

sprawujących pieczę zastępczą 

w tych formach niezbędne jest 

podnoszenie kompetencji 

wychowawczych, 

przeciwdziałanie wypaleniu 

zastępczej lub chcących prowadzić rodzinne 

domy dziecka.  

- organizację szkoleń doskonalących 

kompetencje wychowawcze dla osób 

sprawujących pieczę zastępczą i 

wzmacniających ich motywację do pełnienia 

tej funkcji. 
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Lp. 
Wniosek  

(numer strony) 
Rekomendacja Sposób wdrożenia 

Adresat 

rekomend

acji 

Termin 

wdrożenia 

(kw./ rok) 

Klasa 

rekome

ndacji 

Bazowy 

status 

rekom. 

zawodowemu poprzez szkolenia.  

2.  Zasada deinstytucjonalizacji 

Zidentyfikowano potencjał do 

wpływu komplementarności 

międzyfunduszowej na 

wzmocnienie procesu 

deinstytucjonalizacji w regionie 

(Działanie 9.2). Odnosi się to w 

szczególności do projektów w 

ramach OP 11, w których 

przewidziano działania 

obejmujące przebudowę, 

modernizację i zmianę sposobu 

użytkowania budynków w celu 

nadania im nowych funkcji 

służących lokalnej społeczności.  

Str. 213-214. 

Rekomenduje się kontynuowanie 

wspierania komplementarności 

międzyfunduszowej w zakresie 

zagospodarowania istniejących 

zasobów (przestrzeni, 

budynków) w ramach interwencji 

realizowanej w OP 11, w celu 

rozwoju usług świadczonych w 

społeczności lokalnej 

przewidzianych do realizacji w 

Działaniu 9.2. 

 

Powielenie obecnych zapisów odnoszących 

się do komplementarności 

międzyfunduszowej w dokumentach 

programowych tj. RPO WM 2021-2027, 

SZOOP na lata 2021-2027.  

Wprowadzenie w dokumentacji konkursowej 

(tj. regulaminie konkursów) specyficznych 

warunków w odniesieniu do projektów 

ubiegających się o wsparcie w ramach OP 

11 odnoszących się do wykazania 

komplementarności projektu z 

przedsięwzięciami finansowanymi z EFS. 

Premiowanie projektów Działania 9.2 

komplementarnych z interwencjami 

rewitalizacyjnymi w celu dalszego wspierania 

procesu deinstytucjonalizacji w regionie. 

Wprowadzenie w formie pilotażowej 

rozwiązania polegającego na tworzeniu 

wspólnot mieszkaniowych dla osób starszych 

poprzez adaptację istniejących zasobów 

(przestrzeni, budynków) objętych 

rewitalizacją. Można by to uczynić przez 

umieszczenie w dokumentacji konkursowej w 

ramach konkursów organizowanych w OP 11 

(Działania 11.1 oraz Działania 11.2) zapisów 

IZ RPO 

WM 

2014-

2020 

IV/ 2022 Progra

mowa/ 

operacy

jna 

Zatwier

dzona 

w 

całości 
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Lp. 
Wniosek  

(numer strony) 
Rekomendacja Sposób wdrożenia 

Adresat 

rekomend

acji 

Termin 

wdrożenia 

(kw./ rok) 

Klasa 

rekome

ndacji 

Bazowy 

status 

rekom. 

umożliwiających realizację rozwiązania 

wpisującego się w ideę cohousingu - 

tworzenie wspólnot mieszkaniowych 

złożonych z prywatnych mieszkań lub 

domów jednorodzinnych oraz 

ogólnodostępnych przestrzeni. Proponuje się 

rozszerzenie katalogu o to rozwiązanie w 

ramach następujących typów projektów: 

- typ projektu A – przebudowa, rozbudowa, 

modernizacja i adaptacja obiektów 

infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele 

społeczne,  

- typ projektu F – modernizacje, renowacje 

części wspólnych wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych. 

3.  Wytyczne ds. zasad 

horyzontalnych 

Wysoko oceniono opublikowane 

przez IK UP „Standardy 

dostępności dla polityki 

spójności 2014-2020”. 

Dokument te miał bardzo 

praktyczny wymiar, zarówno dla 

instytucji systemu wdrażania (IZ, 

IP, KM oraz eksperci KOP), jak i 

dla beneficjentów. Słabą stroną 

Rekomenduje się, aby na 

potrzeby okresu programowania 

2021-2027 opracowane zostały 

Wytyczne w zakresie stosowania 

polityk horyzontalnych – zasady 

równości szans i 

niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz 

zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn, ale także w zakresie 

Opracowanie wytycznych dla 

poszczególnych zasad horyzontalnych z 

udziałem i w konsultacji z ekspertami 

zewnętrznymi, z wykorzystaniem 

doświadczeń z okresu programowania 2014-

2020.  

Dla praktycznego wymiaru, kluczowe jest, 

aby Wytyczne wskazywały, które warunki dla 

poszczególnych standardów mają charakter 

obligatoryjny (a które stanowią dobrą 

praktykę), a także jakie standardy i warunki 

IK UP IV/ 2022 Horyzo

ntalna/ 

operacy

jna 

Zatwier

dzona 

w 

całości 
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Lp. 
Wniosek  

(numer strony) 
Rekomendacja Sposób wdrożenia 

Adresat 

rekomend

acji 

Termin 

wdrożenia 

(kw./ rok) 

Klasa 

rekome

ndacji 

Bazowy 

status 

rekom. 

było późne opublikowanie – 

dopiero w 2018 roku, a także 

brak jednoznacznej interpretacji, 

które standardy są 

obowiązujące dla 

poszczególnych rodzajów 

działań – obecnie interpretacja 

w tym zakresie jest dokonywana 

przez instytucje zarządzające i 

pośredniczące.  

Str. 48-49. 

zasady zrównoważonego 

rozwoju (zarówno w odniesieniu 

do projektów EFRR, jak i EFS). 

standardów są obligatoryjne dla 

poszczególnych rodzajów działań. 

4.  Zasada zrównoważonego 

rozwoju 

Na potrzeby posiedzeń KM 

drukowane dotychczas były 

wszystkie materiały dla 

uczestników (które rozsyłane są 

przez Sekretariat KM wcześniej 

drogą mailową). Są to 

dokumenty liczące czasem po 

kilkaset stron. Zdecydowana 

większość tych materiałów ma 

charakter „jednorazowy”, tzn. 

jest wykorzystywana wyłącznie 

podczas posiedzeń.  

Rekomenduje się, aby 

ograniczyć drukowanie 

materiałów na posiedzenia KM, 

wyłącznie dla tych członków, 

którzy przed posiedzeniem 

zgłoszą takie zapotrzebowanie, a 

także zachęcać do korzystania 

podczas posiedzeń z własnych 

urządzeń mobilnych – laptopów, 

tabletów, i wskazywać 

środowiskowe korzyści takiego 

rozwiązania.  

Uwzględnienie w pytaniach (formularzu) 

przesyłanym do członków KM przed 

posiedzeniem, pytania o potrzebę 

drukowania materiałów.  

Poinformowanie drogą mailową lub na 

pierwszym spotkaniu członków KM o 

możliwości korzystania podczas posiedzeń z 

własnych urządzeń mobilnych – laptopów, 

tabletów i wskazanie korzyści 

środowiskowych takiego rozwiązania.  

IZ RPO 

WM 

IV/ 2023 Progra

mowa/ 

operacy

jna 

Zatwier

dzona 

w 

całości 
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Lp. 
Wniosek  

(numer strony) 
Rekomendacja Sposób wdrożenia 

Adresat 

rekomend

acji 

Termin 

wdrożenia 

(kw./ rok) 

Klasa 

rekome

ndacji 

Bazowy 

status 

rekom. 

Str. 47. 

5.  Zasada zrównoważonego 

rozwoju 

Zdarzają się sytuacje, że 

podczas kontroli (zarówno w 

przypadku kontroli niezależnych 

od IZ, np. NIK, IA, ale też 

kontroli lub audytów zlecanych 

przez urząd marszałkowski), 

kontrolerzy wymagają 

dostarczenia wersji papierowych 

np. obszernej korespondencji 

mailowej, lub dokumentów/ 

danych, które są dostępne w 

systemach informatycznych (np. 

WoP w SL2014).  

Str. 47. 

Rekomenduje się, aby przy 

okazji zlecania i realizacji 

kolejnych kontroli lub audytów, 

ograniczano konieczność 

drukowania obszernych 

materiałów, które są 

archiwizowane wyłącznie w 

wersji elektronicznej, lub 

dostępne w systemach 

informatycznych (np. SL2014). 

Uwzględnienie rekomendacji w 

procedurach/założeniach kontroli i audytów 

zlecanych przez instytucje zlecające kontrole 

i audyty.  

Zarząd 

UMWM 

IK UP/ IK 

RPO 

NIK 

IA 

IV/2021 Horyzo

ntalna/ 

operacy

jna 

Zatwier

dzona 

w 

całości 

6.  Zasada partnerstwa 

Udział partnerów spoza 

administracji w składzie KM jest 

wysoki – 38% wobec 

wymaganego poziomu min. 33% 

w Wytycznych w zakresie 

komitetów monitorujących na 

lata 2014-2020. Jednocześnie 

Należy zapewnić większe 

zróżnicowanie grupy członków 

KM spoza administracji tak, aby 

skład tej części KM w większym 

stopniu odzwierciedlał obszary 

wsparcia RPO WM 2021-2027 

(np. zdrowie, efektywność 

energetyczna) oraz kwestie 

Uwzględnienie rekomendacji podczas 

naboru członków do KM.  

IZ RPO 

WM 

IK UP 

IV/2023 Progra

mowa/ 

operacy

jna 

Zatwier

dzona 

w 

całości  
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Lp. 
Wniosek  

(numer strony) 
Rekomendacja Sposób wdrożenia 

Adresat 

rekomend

acji 

Termin 

wdrożenia 

(kw./ rok) 

Klasa 

rekome

ndacji 

Bazowy 

status 

rekom. 

występują dysproporcje w 

grupie członków KM spoza 

administracji – ma miejsce 

dominacja organizacji 

pracodawców oraz związków 

zawodowych nad sektorem 

pozarządowym, które to 

środowisko jest znacznie 

bardziej zróżnicowane pod 

względem obszarów 

tematycznych, którymi się 

zajmuje.  

Str. 75-76. 

przekrojowe i jednocześnie 

odzwierciedlające sytuację 

społeczną i środowiskową (np. 

równość szans i 

niedyskryminacja, równość 

szans i niedyskryminacja, w tym 

mniejszości seksualnych i osób z 

niepełnosprawnościami, kwestie 

klimatu i zrównoważonego 

gospodarowania zasobami). 

7.  Zasada partnerstwa 

Analiza składu KM pod 

względem płci członków 

wskazuje na nierówności – 

kobiety stanowią jedynie 36% 

członków z prawem głosu, a 

dodatkowo pełnią zazwyczaj 

funkcję zastępców (kobiety 

członkinie to tylko 19% 

wszystkich członków, podczas 

gdy w grupie zastępców 

stanowią 53%). Ani jedna 

kobieta nie pełni funkcji członkini 

Rekomenduje się, aby w 

kolejnym okresie programowania 

w większym stopniu promować 

równość płci podczas rekrutacji 

kandydatów do KM.  

Informowanie podczas rekrutacji podmiotów 

do KM o konieczności zapewnienia 

równowagi płci podczas zgłaszania 

kandydatów. 

IZ RPO 

WM 

IV/2023 Progra

mowa/ 

operacy

jna 

Zatwier

dzona 

w 

całości  
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Lp. 
Wniosek  

(numer strony) 
Rekomendacja Sposób wdrożenia 

Adresat 

rekomend

acji 

Termin 

wdrożenia 

(kw./ rok) 

Klasa 

rekome

ndacji 

Bazowy 

status 

rekom. 

w grupie podmiotów 

reprezentujących administrację 

samorządową.  

Str. 77. 

8.  Komitet Monitorujący 

Kwestie polityk horyzontalnych 

były przedmiotem dyskusji 

podczas posiedzeń KM, ale jako 

jedna z wielu kwestii 

pojawiających się przy 

omawianiu kryteriów oceny 

projektów.  

Dodatkowo biorąc pod uwagę 

nacisk, jaki kładzie KE na 

kwestie zasad horyzontalnych w 

kolejnej perspektywie 

finansowej, a także wciąż 

niedostateczną wiedzę w 

społeczeństwie na ten temat, 

warto wzmocnić obecność tych 

kwestii w pracach KM. 

Zidentyfikowano potrzebę 

wzmocnienia roli KM w zakresie 

promowania zasad 

horyzontalnych.  

Rekomenduje się wzmocnienia 

roli KM w zakresie promowania 

zasad horyzontalnych w kolejnej 

perspektywie finansowej. W 

kolejnym okresie programowania 

warto rozważyć zawiązanie 

grupy roboczej poświęconej 

politykom horyzontalnym, aby w 

większym stopniu wykorzystać 

potencjał partnerów ze 

środowisk zajmujących się tą 

problematyką, a także, aby głos 

ten był bardziej słyszalny na 

forum całego KM. 

Poddanie pod dyskusję podczas pierwszych 

posiedzeń KM RPO WM 2021-2027 potrzeby 

zorganizowania grupy roboczej poświęconej 

politykom horyzontalnym.  

IZ RPO 

WM 

IV/2023 Progra

mowa/ 

operacy

jna 

Zatwier

dzona 

w 

całości  
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Lp. 
Wniosek  

(numer strony) 
Rekomendacja Sposób wdrożenia 

Adresat 

rekomend

acji 

Termin 
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Str. 83. 

9.  Komitet Monitorujący 

IZ RPO WM we właściwy 

sposób zapewnia wsparcie 

kompetencyjne członkom KM. 

We właściwy sposób 

odpowiedziano na problem 

dysproporcji w wiedzy na temat 

specyfiki funkcjonowania RPO 

wśród członków KM 

reprezentujących różne 

środowiska, organizując w 

początkowym okresie 

funkcjonowania Komitetu 

szkolenia na ten temat. 

Nie zrealizowano dla członków 

KM szkoleń nt. zasad 

horyzontalnych. Szkolenie takie 

(w zakresie dostępności) 

skierowano do pracowników IZ i 

IP, i zostało one bardzo wysoko 

ocenione.  

Str. 82-83. 

Należy kontynuować szkolenia 

dotyczące podstawowych 

informacji o celach, założeniach 

Programu. 

Szkolenia powinny być 

zrealizowane w początkowym 

okresie funkcjonowania KM i 

powtarzane w kolejnych latach – 

co jest uzasadnione zmianami 

osobowymi w składzie KM, a 

także zmianami jakie zachodzą 

w samym Programie.  

Dodatkowo należy zrealizować 

szkolenie/ szkolenia poświęcone 

politykom horyzontalnym 

(niedyskryminacji i równości 

szans, w tym kobiet i mężczyzn, 

a także zasadzie 

zrównoważonego rozwoju) – 

m.in. wymogom, jakie stawia 

przed instytucjami i 

beneficjentami KE i IK UP.  

Realizacja pakietu szkoleń dla członków KM 

przez podwykonawców wybranych na 

podstawie doświadczenia – przy wyborze 

powinno brać się zarówno pod uwagę, czy 

główny obszar działalności oferenta jest 

zbieżny z daną zasadą horyzontalną, a także 

czy posiada doświadczenie w prowadzeniu 

szkoleń o takim profilu. Dodatkowo 

wskazane jest postawienie wymogu wobec 

trenerów pod względem znajomości 

przepisów, Wytycznych oraz specyfiki 

wdrażania Programów polityki spójności. 

Przygotowanie siwz powinno być 

przeprowadzone w konsultacji z 

Koordynatorem/ami ds. danej polityki 

horyzontalnej.  

Szkolenia powinny dotyczyć poszczególnych 

zasad horyzontalnych (niedyskryminacji i 

równości szans, w tym kobiet i mężczyzn, a 

także zasady zrównoważonego rozwoju) i 

łączyć w sobie elementy teoretyczne 

(omówienie wymogów stawianych różnego 

rodzaju projektom wynikających z 

Wytycznych oraz innych dokumentów 

nadrzędnych) oraz praktyczne (szkolenia 

pokazujące konkretne dobre lub złe 

IZ RPO 

WM 

III/ 2024 Progra

mowa/ 

operacy

jna 

Zatwier

dzona 

w 

całości  
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rozwiązania, z udziałem OzN). 

10.  Podnoszenie kompetencji  

Nadal niedostateczna jest 

wiedza o zasadach 

horyzontalnych wśród 

przedstawicieli władz gmin, 

zarówno o ich znaczeniu dla 

społeczności, jak też o 

praktycznych rozwiązaniach, 

jakie mogą być stosowane. 

Warto do promowania tych 

zasad w gminach wykorzystać 

potencjał SMK oraz jego Biura. 

Str. 45-46. 

Zaleca się organizację szkoleń 

dla członków SMK poświęconym 

zasadom horyzontalnym - 

równości szans i 

niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, a także 

zasady zrównoważonego 

rozwoju. 

Realizacja szkoleń dla członków SMK przez 

podwykonawców wybranych na podstawie 

doświadczenia (kryteria opisano w 

rekomendacji nr 10). Szkolenia powinny mieć 

praktyczny wymiar (prezentacja najlepszych 

rozwiązań z punktu widzenia mniejszych i 

większych gmin) i powinny być skierowane 

zarówno do kadry zarządzającej, jak i 

specjalistów w urzędach. Szkolenia powinny 

dotyczyć każdej zasady horyzontalnej 

oddzielnie.  

IZ RPO 

WM 

ZIT 

IV/ 2022 Progra

mowa/ 

operacy

jna 

Zatwier

dzona 

w 

całości 

11.  Zasada zrównoważonego 

rozwoju 

Rezygnacja z wymogów 

dotyczących stosowania zasady 

zrównoważonego rozwoju 

spowodowałaby, że ok. 1/5 

beneficjentów nie realizowałaby 

jej w sposób dobrowolny. 

Str. 194-195. 

Rekomenduje się utrzymanie 

wymogu stosowania zasady 

zrównoważonego rozwoju dla 

wszystkich osi priorytetowych w 

przyszłym RPO.  

Pozostawienie wymogu stosowania zasady 

zrównoważonego rozwoju dla wszystkich osi 

priorytetowych.  

IZ RPO 

WM 

ZIT 

IV/ 2022 Progra

mowa/ 

operacy

jna 

Zatwier

dzona 

w 

całości 

12.  Monitorowanie zasad Rekomenduje się 1/ W przypadku monitorowania polityki IZ/IP RPO IV/ 2022 Horyzo Zatwier
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horyzontalnych 

W przypadku wszystkich polityk 

horyzontalnych występują 

wskaźniki je monitorujące, mimo 

to zidentyfikowano pewne braki, 

które wpływają na skuteczność i 

użyteczność systemu 

monitoringu.  

Str. 56-62, 66-67. 

zaprojektowanie systemu 

monitoringu RPO WM 2021-

2027, tak by w większym stopniu 

umożliwiał monitorowanie 

postępów wdrażania polityk 

horyzontalnych.  

równości płci: wskazanie w nowych 

wytycznych do monitorowania projektów oraz 

w przygotowywanej WLWK potrzeby 

monitorowania wszystkich wskaźników 

osobowych w podziale na płeć (niezależnie 

od funduszu). Wymóg ten powinien odnosić 

się jednak do monitorowania realizacji 

wskaźników osobowych na etapie realizacji 

projektu, a nie do obowiązku szacowania ich 

w podziale na płeć na etapie WoD (co byłoby 

bardzo trudne dla beneficjentów); 

rozszerzenie funkcjonalności przyszłego 

systemu SL w taki sposób, by system 

wymagał od beneficjentów na etapie 

składania WoP wskazywanie osiąganych 

wartości wskaźników osobowych w podziale 

na płeć. 

2/ W przypadku polityki równości szans i 

niedyskryminacji: uwzględnienie w WLWK i 

obligowanie beneficjentów EFRR do pomiaru 

wskaźników: Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami i Liczba projektów, w 

których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami (w chwili obecnej 

wskaźniki takie nie są monitorowane w 

ramach OP 5, mimo, że zakres interwencji 

WM,  

IK UP 

 

ntalna / 

operacy

jna  

dzona 

w 

całości 
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wskazuje na zasadność uwzględnienia takich 

wskaźników); uwzględnienie w 

przygotowywanej WLWK wskaźnika Liczba 

osób z niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem i przypisanie go do wszystkich CT 

EFS. 

3/ W przypadku polityki zrównoważonego 

rozwoju istotne byłoby uwzględnienie w 

przygotowywanej WLWK wskaźników 

odnoszących się do aspektów tej polityki w 

ramach interwencji EFS. Przykładowo 

mógłby być to wskaźnik mierzący liczbę 

projektów, w których zastosowano pro 

środowiskowe rozwiązania – przy 

jednoczesnym określeniu katalogu takich 

rozwiązań, które byłyby oczekiwane.  

13.  Monitorowanie zasad 

horyzontalnych 

Stwierdzono stosowanie 

różnych podejść do weryfikacji 

WoP (różne listy sprawdzające 

na poziomie instytucji) pod 

kątem sprawdzania realizacji 

projektów zgodnie z założonymi 

politykami horyzontalnymi.  

Wypracowanie jednolitego 

podejścia do weryfikacji WoP; 

przygotowanie wspólnej listy 

sprawdzającej, która mogłaby 

być ewentualnie rozbudowywana 

na poziomie instytucji w 

zależności od konkretnych 

potrzeb. 

1/ Przygotowanie struktury listy 

sprawdzającej, wspólnej dla wszystkich 

instytucji, która zawierać będzie 

obowiązkowe pytania/zagadnienia. Listy 

takie mogłyby być uzupełniane następnie 

przez każdą z instytucji w zależności od 

potrzeb. 

2/ Zawarcie w listach sprawdzających pytań 

odnoszących się do każdej z wdrażanych, w 

ramach Programu, polityk horyzontalnych - 

IZ/IP RPO 

WM 

 

IV/2022 Progra

mowa / 

operacy

jna 

Zatwier

dzona 

w 

całości  
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Str. 63-64.  przede wszystkim tych, na które projekty z 

danego obszaru wsparcia mogą oddziaływać 

pozytywnie 

3/ Weryfikowanie deklaracji beneficjentów na 

podstawie opisów zawartych w WoP 

odnoszących się do tego, jakie działania 

(założone w WoD) podjął beneficjent w celu 

zapewnienia przestrzegania (w przypadku 

wpływu neutralnego) lub realizacji (w 

przypadku wpływu pozytywnego) danej 

polityki i jakie są efekty tych działań. 

14.  Zasada równości płci 

W ramach badania stwierdzono 

umiarkowanie pozytywny wpływ 

realizowanych projektów na 

zapewnienie realizacji zasady 

równości płci.  

Str. 184-190 

W ramach RPO WM 2021-2027 

należy większy nacisk kłaść na 

uwzględnienie polityki równości 

płci w ramach realizowanych 

obszarów wsparcia (w tym 

EFRR). 

W celu wdrożenia rekomendacji należy: 

1/ kontynuować dotychczasowe formy 

wsparcia (np. w zakresie godzenia życia 

zawodowego z prywatnym, dotacji na 

zakładanie własnych działalności w 

połączeniu ze wsparciem pomostowym, 

przeciwdziałania przemocy ze względu na 

płeć)  

2/ prowadzić działania - skierowane do 

uczestników projektów EFS, do uczestników 

instytucjonalnych (np. pracodawców), a 

także do wnioskodawców/beneficjentów - w 

zakresie uświadamiania ich o występujących 

dysproporcjach na rynku pracy, w edukacji, 

itp. obszarach oraz przekazywania wiedzy nt. 

IZ/IP RPO 

WM 

 

IV/2023 Progra

mowa/ 

operacy

jna 

Zatwier

dzona 

w 

całości  
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możliwości przeciwdziałania identyfikowanym 

dysproporcjom. Działania takie mogłyby być 

prowadzone zarówno na poziomie IZ/IP (jako 

element działań informacyjno-edukacyjnych 

kierowanych do wnioskodawców/ 

beneficjentów), jak i w ramach projektów 

(jako jedno z działań będące elementem 

zakresu projektów. W przypadku EFS 

działania takie mogą być prowadzone już 

obecnie w ramach spełnienia jednego z 

punktów standardu minimum, zaleca się 

zatem promowanie tego rozwiązania wśród 

wnioskodawców oraz kontynuację w 

przyszłości). 

15.  Zasada równości płci 

Wyniki badania wskazują, że 

beneficjenci (w tym także EFS) 

nie mają dostatecznej 

świadomości na temat tego, że 

ich projekty z założenia 

(poprzez spełnienie standardu 

minimum) powinny pozytywnie 

oddziaływać na politykę 

równości płci – blisko 40% 

beneficjentów EFS uznało, że 

ich projekty są wobec tej polityki 

neutralne, mimo, że w zapisach 

Rekomenduje się podjęcie 

działań zmierzających zarówno 

do uświadamiania wszystkim 

beneficjentom różnych aspektów 

polityki równości płci, jak i do 

ograniczania skali projektów 

EFS, które nie będą uwzględniać 

realizacji działań aktywnie 

wspierających równość płci. 

W celu wdrożenia rekomendacji należy: 

1/ uwzględniać w, kierowanych do 

wnioskodawców i beneficjentów, działaniach 

informacyjno-szkoleniowych informacje na 

temat tego czym jest równość płci, jakie są 

jej możliwe aspekty/wymiary i jakie 

działania/rozwiązania w projektach świadczą 

o jej pozytywnym realizowaniu), 

2/ wzmocnić kryterium oceny WoD 

odnoszące się do oceny wpływu projektów 

na politykę równości płci (np. poprzez 

zwiększenie jego wagi/znaczenia), 

IK UP 

IZ RPO 

WM 

IV/ 2022 Horyzo

ntalna/ 

operacy

jna 

Zatwier

dzona 

w 

całości  
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Programu i standardzie 

minimum określonym w 

załączniku nr 1 do Wytycznych 

w zakresie realizacji polityk 

równych szans nie wskazano 

możliwości neutralnego 

oddziaływania projektów EFS na 

tę politykę. Oznacza to brak 

dostatecznej świadomości 

beneficjentów na temat polityki i 

jej odzwierciedlenia w 

założeniach programowych oraz 

Wytycznych w zakresie realizacji 

polityk równych szans. Wyniki 

wskazywać mogą także na 

słabość obowiązującego 

standardu minimum oraz 

słabość stosowanego kryterium 

oceny WoD odnoszącego się do 

oceny wpływu projektu na 

politykę równości płci – 

kryterium niedostatecznie 

motywuje wnioskodawców do 

uwzględniania w projektach 

działań mających pozytywny 

wpływ na równość K i M.  

Str. 146-148. 

3/ przeprowadzić ocenę aktualności 

obowiązującego standardu minimum (np. w 

ramach grupy roboczej powołanej w ramach 

IK UP) i jego ewentualną aktualizację tak, by 

ograniczyć możliwość uzyskania 

dofinansowania przez projekty EFS, które nie 

zakładają realizacji jakichkolwiek działań 

wpływających na równość płci. 
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16.  Podnoszenie kompetencji  

W przypadku przedstawicieli 

instytucji wysoko oceniono 

praktyczne szkolenia z udziałem 

OzN, wyrażono także potrzebę 

kolejnych, równie praktycznych 

szkoleń. Wiedza i świadomość 

nt. zasad horyzontalnych jest 

coraz większa, ale nadal 

niewystarczająca, szczególnie w 

świetle coraz większych 

wymagań KE w tym obszarze. 

Str. 87-88. 

Konieczna jest kontynuacja i 

rozszerzenie działań 

szkoleniowych skierowanych do 

pracowników instytucji.  

Organizacja szkoleń: 

- o charakterze praktycznym, na wzór 

szkolenia przeprowadzonego przez trenerów 

spółdzielni socjalnej FADO, tj. z udziałem 

OzN i możliwością bezpośredniego 

przetestowania rozwiązań skierowanych do 

OzN, 

- o charakterze cyklicznym, ze względu na 

duże rotacje pracowników oraz potrzebę 

systematycznej aktualizacji wiedzy,  

- nie tylko dla pracowników IZ i IP, ale 

również dla członków KM i KOP,  

- w zakresie wszystkich zasad 

horyzontalnych: niedyskryminacji i równości 

szans, równouprawnienia płci oraz 

zrównoważonego rozwoju. 

Szczególnym odbiorcą szkoleń powinni być 

wszyscy pracownicy Zespołu ds. Informacji o 

FE (sieć PIFE), tak, aby mogli odpowiednio 

wspierać beneficjentów w zakresie realizacji 

zasad horyzontalnych, a także udzielać 

odpowiedzi wnioskodawcom 

przygotowującym projekty. 

IK UP 

IZ RPO 

WM 

IV/2023 Horyzo

ntalna / 

operacy

jna 

Zatwier

dzona 

w 

całości  

17.  Koordynator ds. zasad Rekomenduje się utworzenie 

funkcji Koordynatora ds. zasad 

Utworzenie funkcji Koordynatora ds. zasad 

horyzontalnych wraz z określeniem zadań, 

IZ RPO IV/2022 Progra

mowa / 

Zatwier

dzona 
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horyzontalnych 

Aktywność Koordynatora ds. 

dostępności w RPO WM jest 

mało widoczna. Większość 

badanych przedstawicieli IZ, IP 

oraz członków KM nie ma 

wiedzy na temat istnienia takiej 

osoby, albo nie wie, czym 

dokładnie ta osoba się zajmuje. 

Nie wykorzystano potencjału, 

jaki niesie ze sobą funkcja 

Koordynatora ds. zasad 

horyzontalnych.  

Str. 89-91. 

horyzontalnych w kolejnym 

okresie programowania wraz ze 

wzmocnieniem jego roli.  

planu działań oraz ew. obowiązków 

sprawozdawczych. 

Opcjonalnie – stworzenie zespołu złożonego 

z kilku osób, odpowiedzialnych za 

poszczególne zasady horyzontalne, lub też 

za wybrany zakres zadań.  

Promowanie działalności Koordynatora 

wśród pracowników instytucji, KM, KOP oraz 

beneficjentów. 

Opcjonalnie – wzmocnienie działań 

Koordynatora poprzez zlecenie wsparcia 

doradczo-szkoleniowego podmiotowi 

zewnętrznemu.  

WM operacy

jna 

w 

całości  

18.  Podnoszenie kompetencji  

Mimo szerokiego katalogu 

źródeł, z których wnioskodawcy 

mogą korzystać przy 

pozyskiwaniu informacji o 

zasadach horyzontalnych, to 

informacja ta jest zbyt ogólna i 

zbyt mało praktyczna. 

Dodatkowo świadomość na 

temat zasad jest wśród 

niektórych beneficjentów nadal 

niedostateczna. M.in. w 

Konieczne są intensywne 

(poszerzone w stosunku do 

działań podejmowanych w 

obecnej perspektywie 

finansowej) działania 

szkoleniowe, informacyjne i 

promocyjne skierowane do 

wnioskodawców i beneficjentów, 

podejmowane zarówno przez IZ 

RPO WM, jak też IK UP.  

 

Uwzględnienie kwestii zasad horyzontalnych 

podczas szkoleń na etapie naboru w sposób 

poszerzony w stosunku do tego, jak miało to 

miejsce dotychczas (IZ RPO WM). 

Opracowanie katalogów dobrych praktyk dla 

wszystkich zasad horyzontalnych, z 

uwzględnieniem różnego typu beneficjentów 

i projektów, a także EFRR i EFS (IZ RPO 

WM, IK UP). W przypadku zasady 

zrównoważonego rozwoju konieczna jest 

edukacja w kierunku pokazywania 4 

aspektów zrównoważonego rozwoju: 

IZ RPO 

WM 

IK UP 

IV/2023 Horyzo

ntalna / 

operacy

jna 

Zatwier

dzona 

w 

całości  
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Lp. 
Wniosek  

(numer strony) 
Rekomendacja Sposób wdrożenia 

Adresat 

rekomend

acji 

Termin 

wdrożenia 

(kw./ rok) 

Klasa 

rekome

ndacji 

Bazowy 

status 

rekom. 

przypadku zasady 

zrównoważonego rozwoju 

problemem jest ograniczenie ZR 

do aspektów środowiskowych, a 

w przypadku zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn błędnie 

zakładano wsparcie kobiet i 

mężczyzn w proporcji 50/50 bez 

analizy rzeczywistej sytuacji 

kobiet i mężczyzn. 

Najważniejsze z punktu 

widzenia beneficjentów są 

wszelkie działania prezentujące 

dobre praktyki i wskazówki 

pasujące do specyfiki i 

potencjału beneficjentów oraz 

projektów.  

Str. 99-100. 

gospodarczych, społecznych, 

środowiskowych i przestrzennych.  

Przygotowanie, z udziałem podmiotów 

specjalizujących się w danej zasadzie 

horyzontalnej, szeregu krótkich filmów-

tutoriali, prezentujących najlepsze 

rozwiązania w zakresie dostępności, 

równouprawnienia płci, zrównoważonego 

rozwoju możliwych do wdrożenia w różnych 

sytuacjach, w różnych miejscach i przez 

różne typy beneficjentów (IK UP). 

 



Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

 

252 

9 ŹRÓDŁA, BAZY DANYCH UŻYTE W RAPORCIE 

Dane monitoringowe i sprawozdawcze 

• Bazy i dane pochodzące z systemu SL i e-RPO, obejmujące:  

− elementy umów i wniosków o dofinansowanie, w tym skrócone opisy 

projektów;  

− problemy napotkane w trakcie realizacji projektów,  

− wyniki kontroli projektów, w tym identyfikowane uchybienia i zalecenia 

pokontrolne; 

− listy sprawdzające WoP  

− dane dotyczące beneficjentów projektów RPO WM 2014-2020 (stan na 

31.12.2020 r.)  

− dane uczestników projektów w ramach RPO WM 2014-2020 (stan na 

31.12.2020 r.)  

− raporty na temat stopnia realizacji wskaźników kluczowych i wspólnych 

w podziale na EFS i EFRR. 

• Dokumentacja konkursowa naborów.  

• Sprawozdania roczne z realizacji RPO WM 2014-2020 za latach 2014-2019. 

• Dane pochodzące z informacji kwartalnych z realizacji RPO WM 2014-2020 za 

lata 2015-2020. 

• Protokoły z posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020 za lata 

2015-2020. 

• Roczny Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 na okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 

2018 r. (rok obrachunkowy 2017/2018), Kraków 2018. 

• Dane statystyki publicznej (m.in. GUS) 
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działalności gospodarczej udzielonych w ramach 8 osi priorytetowej RPO WM. 

• Openfield Sp. z o. o, Pomiar długoterminowego wskaźnika rezultatu: liczba 
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2014-2020. Poradnik dla osób realizujących projekty oraz instytucji systemu 

wdrażania, Warszawa 2016. 



Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

 

260 
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