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Spis treści

Zasada równości szans i niedyskryminacji,

w tym dostępności dla osób

z   niepełnosprawnościami 

(prezentacja/dyskusja):

• Pojęcie dyskryminacji i dostępności;



Spis treści

• Podstawy prawne określające wymogi 

stawiane dostępnym produktom projektów 

– dokumenty, 

– usługi, 

– wyposażenie; 



Spis treści

• Standard WCAG 2.0 – opis wymogów, 

przykłady zastosowania;

• Mechanizm racjonalnych usprawnień;

• Koncepcja uniwersalnego projektowania;



Spis treści

• Ocena projektu w zakresie spełnienia zasady 

(wybór projektów);

• Potwierdzanie stosowania zasady we 

wnioskach o płatność;



Spis treści

• Kontrola projektów w zakresie stosowania zasady 

i wskazówki na co należy szczególnie zwrócić 

uwagę podczas kontroli na miejscu, wizyt 

monitoringowych i weryfikacji wniosków

o płatność



Spis treści

– Weryfikacja dokumentacji przetargowej,

– Dokumentów papierowych powstałych

w ramach projektu,

– Dokumentów elektronicznych;

• Monitoring i sprawozdawczość realizacji zasady;



Spis treści

• Produkty projektów – omówienie wybranych 

produktów w projektach wdrażanych w ramach RPO 

oraz minimalnych wymagań, jakie musza być 

spełnione dla takich produktów;

• Odbiorcy produktów powstających w ramach RPO 

(wpływ różnych rodzajów niepełnosprawności na 

możliwość korzystania z produktów projektu);



Spis treści

• Zasady tworzenia dostępnych dokumentów

w wersji elektronicznej

• Polityka równości szans kobiet i mężczyzn;

– Bariery równościowe płci;

– Kryteria oceny standardu minimum - analiza 

poszczególnych punktów standardu;

– Wyjątki od standardu minimum;



Spis treści

• Polityka równości szans kobiet i mężczyzn;

– Potwierdzanie stosowania zasady we wnioskach

o płatność;

– Kontrola projektów w zakresie stosowania zasady;

• Warsztat/dyskusja w oparciu o najlepsze praktyki –

analiza zagrożeń pod kątem osób z różnymi 

rodzajami niepełnosprawności;



Zasada równości szans

i niedyskryminacji 

• Zasada równości szans i niedyskryminacji –

umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na 

płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie 

etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, 

orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego 

uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na 

jednakowych zasadach.



Osoby z niepełnosprawnościami 

• Osoby z niepełnosprawnościami – osoby 

niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 

2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z 

zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z 

dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375).



Pojęcie dyskryminacji 1/2

• Dyskryminacja – jakiekolwiek różnicowanie, 

wykluczanie lub ograniczanie ze względu na 

jakiekolwiek przesłanki (np. wiek, niepełnosprawność, 

płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie 

etniczne, religię lub światopogląd itp.), którego celem 

lub skutkiem jest naruszenie lub zniweczenie uznania, 



Pojęcie dyskryminacji 1/2

korzystania lub wykonywania wszelkich praw 

człowieka i podstawowych wolności w dziedzinie 

polityki, gospodarki, społecznej, kulturalnej, 

obywatelskiej lub w jakiejkolwiek innej, na zasadzie 

równości z innymi osobami. 



Pojęcie dyskryminacji 2/2

• Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność –

jakiekolwiek różnicowanie, wykluczanie lub 

ograniczanie ze względu na niepełnosprawność, 

którego celem lub skutkiem jest naruszenie lub 

zniweczenie uznania, korzystania lub wykonywania 

wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności



Pojęcie dyskryminacji 2/2

w dziedzinie polityki, gospodarki, społecznej, 

kulturalnej, obywatelskiej lub w jakiejkolwiek innej, 

na zasadzie równości z innymi osobami. 

• Obejmuje to wszelkie przejawy dyskryminacji,

w tym odmowę racjonalnego usprawnienia.



Koncepcja uniwersalnego 

projektowania 

• Koncepcja uniwersalnego projektowania –

projektowanie produktów, środowiska, programów 

i usług w taki sposób, by były użyteczne dla 

wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez 

potrzeby adaptacji lub specjalistycznego 

projektowania.



Koncepcja uniwersalnego 

projektowania 

• Uniwersalne projektowanie nie wyklucza 

możliwości zapewniania dodatkowych 

udogodnień dla szczególnych grup osób z 

niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne.



Mechanizm racjonalnych 

usprawnień 

• Mechanizm racjonalnych usprawnień –

konieczne i odpowiednie zmiany oraz 

dostosowania, nienakładające 

nieproporcjonalnego lub nadmiernego 

obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego



Mechanizm racjonalnych 

usprawnień 

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.



Zasada równości płci

• Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – zasada 

ta ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz 

osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom 

przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe 

prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy 

dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse 

rozwoju), z których mogą korzystać. 



Zasada równości płci

• Zasada ta ma gwarantować możliwość 

wyboru drogi życiowej bez ograniczeń 

wynikających ze stereotypów płci.



Tło

• Zmiany struktury wiekowej ludności i potrzeby 

osób z niepełnosprawnościami wymagają 

wzmocnienia i rozszerzenia działań na rzecz 

poprawy dostępności osób o różnych potrzebach 

funkcjonalnych jako pełnego warunku 

uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym. 



Tło

• Problem dostępności jest bowiem zagadnieniem 

horyzontalnym, które warunkuje aktywność 

zawodową i społeczną osób zagrożonych 

wykluczeniem, w tym wiąże się z efektywnym 

wykorzystaniem kapitału ludzkiego.



Tło

• Jednym z celów określonych w Strategii Europa 

2020 jest osiągnięcie przez UE, wskaźnika 

zatrudnienia dla osób w wieku 20-64 lata (obydwu 

płci) na poziomie 75%.

• Związanym z tym celem krajowym dla Polski jest 

osiągnięcie stopy zatrudnienia na poziomie 71%. 



Tło

• Biorąc pod uwagę fakt, że według wyników 

Narodowego Spisu Powszechnego Ludności

i Mieszkań z 2011 roku liczba osób

z niepełnosprawnościami w Polsce wynosiła około 

4,7 mln (co oznacza około 12% całej populacji 

kraju), osiągnięcie ww. wskaźnika bez udziału osób

z niepełnosprawnościami wydaje się być bardzo 

trudne. 



Tło

• Potwierdzają to również wyniki badań, które 

choć wskazują, że sytuacja osób

z niepełnosprawnościami w ciągu ostatnich kilku 

lat wyraźnie się poprawia to nadal jest znacznie 

trudniejsza niż osób bez dysfunkcji. 



Tło

• W 2013 r. 17,3% osób z niepełnosprawnościami 

w wieku 15 lat i więcej było aktywnych 

zawodowo, natomiast stopa bezrobocia dla tej 

grupy osób wyniosła 16,9%.



Tło

• Osoby z niepełnosprawnościami to w takim 

samym stopniu jak osoby pełnosprawne 

konsumenci i niezależni obywatele posiadający 

prawa i obowiązki, zdolni podejmować ważne 

decyzje i ponosić odpowiedzialność za sprawy, 

które ich dotyczą. 



Tło

• Należy więc skupić się na umożliwieniu udziału 

osób z niepełnosprawnościami w życiu 

społecznym, a także wyeliminowaniu wszelkich 

podziałów (np. w edukacji, zatrudnieniu). 



Tło

• Obraz dostosowania środowiska 

zurbanizowanego do potrzeb osób

z niepełnosprawnościami przedstawiają wyniki 

badań prowadzonych przez instytucje 

państwowe i organizacje społeczne. 



Tło

• Przykładowo na terenie województwa 

mazowieckiego całkowicie dostępne dla osób 

z niepełnosprawnościami jest tylko 9,1% 

obiektów użyteczności publicznej. 



Tło

• Z kolei według raportu Najwyższej Izby 

Kontroli (z 2013 r.) w województwie podlaskim 

jedynie 9% nowo budowanych obiektów 

spełnia wymogi pełnej dostępności.



Tło

• W związku z tym, kierunkiem działań podmiotów 

krajowych, samorządowych, gospodarczych oraz 

edukacyjnych – w tym podmiotów wdrażających 

działania współfinansowane ze środków EFS, 

EFRR i FS – powinno być faktyczne wykorzystanie 

koncepcji uniwersalnego projektowania lub 

mechanizmu racjonalnych usprawnień.



Tło

• Zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest 

w przypadku funduszy unijnych jedną

z naczelnych i podstawowych zasad 

horyzontalnych, obowiązujących w całej UE. 



Tło

• Ma ona swoją podstawę prawną w art. 3 Traktatu 

o Unii Europejskiej, który wskazuje że UE zwalcza 

wykluczenie społeczne i dyskryminację oraz 

wspiera sprawiedliwość społeczną i ochronę 

socjalną, równość kobiet i mężczyzn, solidarność 

między pokoleniami oraz ochronę praw dziecka. 



Tło

• Kwestia równości szans kobiet i mężczyzn została 

również uregulowana na gruncie prawa polskiego, 

przede wszystkim w Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej, której art. 33 stanowi, że: Kobieta

i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają 

równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, 

społecznym i gospodarczym. 



Tło

Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe 

prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do 

jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej 

wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do 

zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz 

uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.



Źródła informacji 

• Dokumenty krajowe i unijne

• Dokumentacja konkursowa

• Opracowania własne



Dziękuję za uwagę

Michał Rutkowski

607 687791

michal.rutkowski@gruparegio.eu


