INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET
I MĘŻCZYZN W PO KL
Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki każdy wniosek o dofinansowanie
projektu powinien zawierać analizę sytuacji kobiet i mężczyzn, niezależnie od tego czy
wsparcie kierowane jest do osób czy do instytucji.
Stwierdzenie, czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn odbywa się
na podstawie standardu minimum zamieszczonego w części A Karty Oceny Merytorycznej –
punkt 5.
Nieuzyskanie co najmniej dwóch pozytywnych odpowiedzi w standardzie minimum
równoznaczne jest z odrzuceniem wniosku w przypadku projektów konkursowych lub
zwróceniem do uzupełnienia w przypadku projektów systemowych.
Beneficjent ma obowiązek wskazać we wniosku o dofinansowanie projektu informacje
niezbędne do określenia, czy spełniony został standard minimum zasady równości szans
kobiet i mężczyzn. Konkretne punkty wniosku o dofinansowanie projektu są sugerowane w
niniejszej instrukcji.
Uwaga:
Wniosek o dofinansowanie projektu nie musi spełniać wszystkich punktów ze standardu
minimum (wymagane są co najmniej 2 z 6 punktów standardu minimum).
Każde pytanie standardu minimum należy traktować niezależnie od innych pytań.
Wyjątki od obowiązku stosowania Standardu minimum.
Wyjątki stanowią projekty, w których niestosowanie standardu minimum wynika z:
1) profilu działalności projektodawcy ze względu na ograniczenia statutowe (np.
Stowarzyszenie Samotnych Ojców lub teren zakładu karnego). Profil działalności
projektodawcy oznacza, iż w ramach statutu (lub innego równoważnego dokumentu) istnieje
jednoznaczny zapis, iż beneficjent przewiduje w ramach swojej działalności wsparcie
skierowane tylko do jednej z płci. W przypadku tego wyjątku statut organizacji może być
zweryfikowany przed podpisaniem umowy. Natomiast na etapie przygotowania wniosku o
dofinansowanie projektu, beneficjent musi podać w treści wniosku informację, Że jego
projekt należy do wyjątku od standardu minimum ze względu na ograniczenia statutowe.
Brak niniejszej informacji we wniosku o dofinansowanie wyklucza możliwość
zakwalifikowania tego wniosku do niniejszego wyjątku.
2) realizacji działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną
sytuację danej płci w konkretnym obszarze interwencji projektu, a tym samym wyrównanie
jej szans społecznych i zawodowych). Z działaniami pozytywnymi mamy do czynienia wtedy,
kiedy istnieje potrzeba skierowania projektu tylko i wyłącznie do jednej płci. Konieczność
realizacji tego typu działań wynikać powinna z gorszego położenia danej płci w obszarze
interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, a także mieć swoje uzasadnienie w analizie
sytuacji kobiet i mężczyzn zawartej we wniosku o dofinansowanie projektu. Tak więc nawet
jeśli projekt można zaliczyć do wyjątku z powodu realizacji działań pozytywnych, to
beneficjent musi zawrzeć we wniosku o dofinansowanie projektu analizę sytuacji kobiet i
mężczyzn wskazującą na konieczność realizacji takich działań.
3) zamkniętej rekrutacji Przez rekrutację zamkniętą należy rozumieć sytuację gdy projekt
obejmuje ‐ ze względu na swój zakres oddziaływania ‐ wsparciem wszystkich
pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego
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podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie.
Przykładem może być skierowanie projektu tylko i wyłącznie do pracowników działu
projektowania w firmie produkującej odzież, pod warunkiem Że wsparciem zostaną
objęte wszystkie osoby pracujące w tym dziale lub skierowanie wsparcia do pracowników
całego przedsiębiorstwa – pod warunkiem, że wszystkie osoby z tego przedsiębiorstwa
zostaną objęte wsparciem. Beneficjent musi podać w treści wniosku informację, Że jego
projekt należy do wyjątku od standardu minimum ze względu na zamkniętą rekrutację
wraz z uzasadnieniem. W celu stwierdzenia Że dany projekt należy do wyjątku Beneficjent
powinien wymienić z indywidualnej nazwy podmiot lub podmioty do których skierowane jest
wsparcie w ramach projektu.
Uwaga:
Należy podkreślić, że ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu danego projektu do któregoś
z powyższych wyjątków należy do instytucji oceniającej wniosek o dofinansowanie.
Ponadto IZ PO KL zaleca, aby w przypadku projektów, które należą do wyjątków również
zaplanować działania zmierzające do przestrzegania zasady równości płci – pomimo iż nie
będą one przedmiotem oceny za pomocą pytań ze standardu minimum.
Poszczególne elementy standardu minimum:
Uwaga:
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn nie polega na automatycznym objęciu wsparciem
50% kobiet i 50% mężczyzn w projekcie ale na odwzorowaniu istniejących proporcji płci w
danym obszarze lub zwiększaniu udziału grupy niedoreprezentowanej. Możliwe są jednak
przypadki, w których proporcja 50/50 wynika z analizy sytuacji kobiet i mężczyzn i stanowi
proporcję prawidłową z perspektywy równości szans płci.
ANALIZA SYTUACJI KOBIET I MĘŻCZYZN (PYTANIA NR 1, 2 i 3)
Sugerowane punkty,3.1.1,3.1.2,3.1.3 we wniosku o dofinansowanie projektu.
Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn oznacza przedstawienie danych jakościowych i/lub
ilościowych w podziale na płeć w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu
oraz odniesienie się do występujących barier równości płci (pyt. 1 standardu minimum).
Minimalnym wymogiem powinno być podanie w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn
przynajmniej jednej dane w podziale na płeć dotyczącej obszaru interwencji i /lub zasięgu
oddziaływania projektu.
Poprzez obszar interwencji należy rozumieć obszary objęte wsparciem w ramach PO KL np.
zatrudnienie, integrację społeczną, edukację, adaptacyjność, natomiast zasięg
oddziaływania projektu odnosi się do przestrzeni, której on dotyczy np. regionu, powiatu,
kraju, instytucji, przedsiębiorstwa, konkretnego działu w danej instytucji.
Nierówności ze względu na płeć to dysproporcje, które powstają w wyniku istnienia tzw.
barier równości płci. Komisja Europejska określiła dziesięć takich barier (nie jest to jednak
katalog zamknięty), do których zalicza się:
• segregacja pozioma i pionowa rynku pracy,
• różnice w płacach kobiet i mężczyzn,
• mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy,
• niski udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków rodzinnych,
• niski udział kobiet w procesach podejmowania decyzji,
• przemoc ze względu na płeć,
• niewidoczność kwestii płci w ochronie zdrowia,
2

• niewystarczający system opieki przedszkolnej,
• stereotypy płci we wszystkich obszarach,
• dyskryminacja wielokrotna, szczególnie w odniesieniu do kobiet starszych, imigrujących,
niepełnosprawnych oraz należących do mniejszości etnicznych.
Analiza ma na celu ukazanie w jakim położeniu znajdują się kobiety i mężczyźni wchodzący w
skład grupy docelowej. Dlatego też istotne jest podanie liczby kobiet i mężczyzn, a także
odpowiedzenie m.in. na pytania:
Czy któraś z grup znajduje się w gorszym położeniu?
Jakie występują bariery równościowe ?
Jakie są tego przyczyny?
Dane ilościowe użyte w ramach analizy sytuacji kobiet i mężczyzn mogą wykazać, iż w
obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu nie występują nierówności ze
względu na płeć (pyt. 2 standardu minimum). Dane te muszą być bezpośrednio powiązane ze
specyfiką i/lub zakresem oddziaływania projektu np. jeżeli wsparcie kierowane jest do
pracowników służby zdrowia z terenu województwa to dane użyte w analizie powinny
dotyczyć sektora służby zdrowia i/lub obszaru województwa.
Beneficjent powinien wskazać na brak istniejących nierówności na podstawie danych
ilościowych możliwych do zweryfikowania dla osób oceniających projekt.
Dane jakościowe i ilościowe w podziale na płeć podane w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn
powinny dotyczyć zarówno zasięgu oddziaływania projektu, jak również obszaru interwencji
projektu (pyt. 3 standardu minimum). Podane dane powinny odnosić się do specyfiki grupy
docelowej np. jeżeli wsparcie kierowane jest do pracowników służby zdrowia z terenu
województwa to do analizy powinny zostać użyte dane dotyczące sektora służby zdrowia ale
z obszaru tego konkretnego województwa.
Uwaga:
Jeżeli nie istnieją dokładne dane (jakościowe i/lub ilościowe) które można wykorzystać w
analizie sytuacji kobiet i mężczyzn, należy skorzystać z informacji, które są jak najbardziej
zbliżone do obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu. W analizie dopuszczalne
jest także wykorzystanie danych pochodzących z badań własnych. Wymagane jest jednak w
takim przypadku podanie w miarę dokładnych informacji na temat tego badania (np. daty
jego realizacji, wielkości próby,metodologii pozyskiwania danych itd.).
DZIAŁANIA (PYTANIE NR 4)
Sugerowane punkty 3.3 i 3.4 we wniosku o dofinansowanie projektu
Zaplanowane działania powinny odpowiadać na nierówności i bariery zdiagnozowane w
analizie sytuacji kobiet i mężczyzn i w miarę możliwości być zróżnicowane pod kątem
odmiennych potrzeb kobiet i mężczyzn (pyt. 4 standardu minimum).
Szczególną uwagę należy zwrócić w przypadku rekrutacji do projektu i dopasowania
odpowiednich form wsparcia dla uczestników/uczestniczek projektu wobec
zdiagnozowanych nierówności w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn. Minimalnym wymogiem
we wniosku o dofinansowanie powinno być podanie przynajmniej jednego przykładu
działania jakie zostanie zrealizowane w projekcie na rzecz wyrównywania nierówności i
barier zdiagnozowanych w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn lub działania zróżnicowanego
pod kątem odmiennych potrzeb kobiet i mężczyzn.
Uwaga:
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IZ PO KL zaleca, aby w przypadku projektów, w których nie zdiagnozowano barier ze względu
na płeć także przewidywać działania zmierzające do przestrzegania zasady równości płci, tak
aby na Żadnym etapie realizacji projektu te bariery się nie pojawiły.
REZULTATY (PYTANIE NR 5)
Sugerowane punkty 3.1.2,3.1.3,3.5 we wniosku o dofinansowanie projektu
Rezultaty powinny wynikać z analizy sytuacji kobiet i mężczyzn i zaplanowanych działań w
projekcie (pyt. 5 standardu minimum). Rezultaty w postaci liczby osób należy podawać w
podziale na płeć ‐ wykazanie braku nierówności w obszarze i/lub zasięgu oddziaływania
projektu (punkt drugi standardu) nie zwalnia od podania ilościowych rezultatów w podziale
na płeć.
We wniosku o dofinansowanie projektu w miarę możliwości powinna również znaleźć się
informacja w jaki sposób rezultaty przyczyniają się do zmniejszenia istniejących w obszarze
interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu nierówności ze względu na płeć (dotyczy to
zarówno projektów skierowanych wsparciem do osób, jak i instytucji). Minimalnym
wymogiem we wniosku o dofinansowanie powinno być podanie przynajmniej jednego
rezultatu w podziale na płeć i/lub rezultatu wskazującego jak projekt wpłynie na sytuację
kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.
ZARZĄDZANIE RÓWNOŚCIOWE (PYTANIE NR 6)
Sugerowany punkt 3.7 we wniosku o dofinansowanie projektu
We wniosku o dofinansowanie powinna znaleźć się informacja w jaki sposób projektodawca
planuje zapewnić realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach zarządzania
projektem (pyt. 6 standardu minimum). Równościowe zarządzanie projektem polega przede
wszystkim na uświadomieniu osób zaangażowanych w realizację projektu (zarówno personel
jak i np. wykonawców), nt. obowiązku przestrzegania zasady równości szans kobiet i
mężczyzn.
Zdobycie
niniejszej
wiedzy
może
się
odbyć
poprzez
przeszkolenie/poinformowanie osób zaangażowanych w realizację projektu na temat
możliwości i sposobów zastosowania zasady równości płci w odniesieniu do problematyki
tego konkretnego projektu i jego grupy docelowej..
Działaniem podjętym na rzecz równościowego zarządzania jest także zapewnienie, takiej
organizacji pracy zespołu projektowego, która umożliwia godzenie Życia zawodowego z
rodzinnym (np. organizacja pracy uwzględniająca elastyczne formy lub godziny pracy – o ile
jest to uzasadnione potrzebami w ramach projektu).
Równościowe zarządzania projektem nie polega jednak na zatrudnieniu do obsługi projektu
50% mężczyzn i 50% kobiet, ani na jednozdaniowej deklaracji, iż projekt będzie zarządzany
równościowo. Stosowanie kryterium płci w procesie rekrutacji pracowników jest niezgodne z
prawem pracy, a stosowanie polityki równych wynagrodzeń dla K i M na tych samych
stanowiskach jest obowiązkiem projektodawcy wynikającym z prawa pracy, nie zaś zasady
horyzontalnej. Dlatego też zróżnicowanie zespołu projektowego ze względu na płeć zalecane
jest tam, gdzie tworzą się zespoły (partnerstwa, komitety, rady, komisje itp.) podejmujące
decyzje w projekcie lub mające wpływ na jego przebieg. Warto wtedy dopilnować, aby nie
powstawały zespoły jednorodne płciowo.
Minimalnym wymogiem we wniosku o dofinansowanie powinno być podanie przynajmniej
jednego działania równościowego na rzecz zespołu projektowego. Więcej informacji nt.
przestrzegania zasady równości szans płci w PO KL znajdują się w poradniku „Zasada
równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL” i dokumencie FAQ. Niniejsze
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