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Fundacja Aktywizacja 

Kluczowe dokumenty horyzontalne związane z niepełnosprawnością 

 

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. 



Fundacja Aktywizacja 

Wytyczne 

 

Celem Wytycznych jest zapewnienie zgodności 
sposobu realizacji PO z zasadą równości szans  

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości 

szans kobiet i mężczyzn, a także zapewnienie 
spójnego podejścia w tym zakresie w ramach EFS, 

EFRR i FS. 



Fundacja Aktywizacja 

Wytyczne 

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 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także 
osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu 
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. O ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375).  

IZ ma możliwość rozszerzenia zakresu stosowania 
Wytycznych również na inne osoby z 
niepełnosprawnościami (lub wybrane ich kategorie). 



Fundacja Aktywizacja 

Wytyczne 

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 



Fundacja Aktywizacja 

Wytyczne 

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. Uniwersalne projektowanie  
nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych 
udogodnień dla szczególnych grup osób  
z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne. 

 



Fundacja Aktywizacja 

Wytyczne 

 Mechanizm racjonalnych usprawnień – 
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. 



Fundacja Aktywizacja 

Wytyczne 

Warunkiem i podstawą przygotowania i wdrażania PO 
jest stosowanie się do Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych. 
 
Działania finansowane w ramach EFS powinny wspierać 
wypełnianie obowiązków UE wynikających Konwencji  
w zakresie m.in. kształcenia, pracy, zatrudnienia i 
ogólnej dostępności. 
 
Konwencja zobowiązuje państwa do przygotowania 
rozwiązań, które spełniałyby wymagania dostępności  
dla osób o różnych stopniach sprawności. 



Fundacja Aktywizacja 

Wytyczne 

 

Wszystkie PO realizowane w ramach funduszy 
polityki spójności powinny zaplanować 

mechanizmy pozwalające na przeciwdziałanie 
wszelkim formom dyskryminacji, w tym 

dyskryminacji ze względu  
na niepełnosprawność i płeć. 



Fundacja Aktywizacja 

Wytyczne - Realizacja wsparcia w ramach programów operacyjnych 

W ramach PO współfinansowanych z EFS stosuje się 
podwójne podejście (dual approach) oznaczające 
podejście, w ramach którego z jednej strony na 

poziomie PO są zaplanowane priorytety inwestycyjne, 
które zawierają specjalne działania (specific actions) 
adresowane do osób narażonych na dyskryminację.   
Z drugiej strony natomiast podejście to oznacza, że 

równość szans jest uwzględniana horyzontalnie 
(horizontal issues) na każdym etapie wdrażania 

programów operacyjnych (programowania, 
monitorowania, kontroli, ewaluacji, informacji i 

promocji itd.), również poprzez działania podejmowane 
w innych priorytetach niż te dotyczące równości szans. 

 



Fundacja Aktywizacja 

Wytyczne - Realizacja wsparcia w ramach programów operacyjnych 

Organizowane przez instytucje uczestniczące  
w realizacji PO lub przez beneficjentów spotkania 
otwarte (niewymagające rejestracji uczestników) 

oraz wszystkie działania świadczone w ramach 
projektów, w których na etapie rekrutacji 
zidentyfikowano możliwość udziału osób  

z niepełnosprawnościami muszą odbywać się  
w budynkach dostępnych architektonicznie dla 

osób z niepełnosprawnościami. 



Fundacja Aktywizacja 

Wytyczne - Realizacja wsparcia w ramach programów operacyjnych 

W projektach realizowanych ze środków EFS, EFRR  
i FS istnieje możliwość finansowania specyficznych 

usług dostosowawczych lub oddziaływania na 
infrastrukturę, nieprzewidzianych we wniosku  
o dofinansowanie, lecz uruchamianych wraz  
z pojawieniem się w projekcie (w charakterze 

uczestnika lub personelu) osoby  
z niepełnosprawnością. 



Fundacja Aktywizacja 

Wytyczne - Realizacja wsparcia w ramach programów operacyjnych 

Każde racjonalne usprawnienie wynika z relacji 
przynajmniej trzech czynników: 

 dysfunkcji związanej z danym uczestnikiem 
projektu, 

 barier otoczenia, 

 charakteru usługi realizowanej w ramach 
projektu. 



Fundacja Aktywizacja 

Wytyczne - Realizacja wsparcia w ramach programów operacyjnych 

Przykładowe koszty racjonalnych usprawnień możliwe do 
sfinansowania: 
 koszt specjalistycznego transportu na miejsce realizacji 

wsparcia, 
 dostosowanie architektoniczne budynków niedostępnych,  
 dostosowanie infrastruktury komputerowej, 
 dostosowanie akustyczne, 
 asystent tłumaczący na język łatwy, 
 asystent osoby z niepełnosprawnością, 
 tłumacz języka migowego 
 alternatywne formy przygotowania materiałów 

projektowych, 
 wydłużony czas wsparcia. 



Fundacja Aktywizacja 

Wytyczne - Realizacja wsparcia w ramach programów operacyjnych 

 

 

Łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego 
uczestnika w projekcie nie może przekroczyć  

12 tys. PLN 



Fundacja Aktywizacja 

Wytyczne - Realizacja wsparcia w ramach programów operacyjnych 

 

 

Wszystkie produkty projektów realizowanych  
ze środków EFS, EFRR i FS muszą być dostępne  
dla wszystkich osób, w tym także dostosowane  

do zidentyfikowanych potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami. 



Fundacja Aktywizacja 

Wytyczne - Realizacja wsparcia w ramach programów operacyjnych 

Reguły uniwersalnego projektowania: 

 użyteczność dla osób o różnej sprawności, 

 elastyczność w użytkowaniu, 

 proste i intuicyjne użytkowanie, 

 czytelna informacja, 

 tolerancja na błędy, 

 wygodne użytkowanie bez wysiłku, 

 wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i 
użytkowania, 

 percepcja równości. 



Fundacja Aktywizacja 

Wytyczne - Realizacja wsparcia w ramach programów operacyjnych 

 

W szczególnych przypadkach zasada dostępności 
produktów może nie znaleźć zastosowania. 

We wniosku o dof. niezbędna jest wtedy informacja 
o „neutralności” produktu wraz z uzasadnieniem, 

dlaczego produkt nie będzie spełniał kryterium 
dostepności 



Fundacja Aktywizacja 

Wytyczne - Wybór projektów 

 

 

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. 



Fundacja Aktywizacja 

Wytyczne - Wybór projektów 

 

 

We wniosku o dofinansowanie projektów 
infrastrukturalnych wnioskodawca umieszcza opis 

dostępności nowo tworzonej infrastruktury 



Fundacja Aktywizacja 

Wytyczne - Wybór projektów 

 

Przy wyborze projektów jest możliwe zastosowanie 
kryterium premiującego dodatkowymi punktami 

wnioskodawców, którzy na etapie tworzenia 
wniosku o dofinansowanie projektu zadeklarują 

zatrudnienie osób  
z niepełnosprawnościami jako personelu projektu. 



Fundacja Aktywizacja 

Wytyczne - Kontrola 

Kwestie równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami  
są sprawdzane w ramach ogólnych kontroli projektów. 
 
Ocenie podlegają w szczególności mechanizmy 
zapewnienia dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami, w tym eliminowanie 
czynników ograniczających dostępność. 
 
W zakresie zastosowania koncepcji uniwersalnego 
projektowania, kontroli podlegają również produkty 
wytworzone w ramach projektu. 



Fundacja Aktywizacja 

Kluczowe dokumenty horyzontalne związane z niepełnosprawnością 

 

 

Agenda działań na rzecz równości szans  
i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 

2014-2020 



Fundacja Aktywizacja 

Agenda 

 

Celem Agendy jest stworzenie zdolności 
administracyjnych umożliwiających wdrożenie 

polityki równości szans i niedyskryminacji,  
w tym dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami oraz równości szans 
kobiet i mężczyzn – w odniesieniu do Europejskich 

Funduszy Strukturalnych  
i Inwestycyjnych. 



Fundacja Aktywizacja 

Agenda 

 

Agenda została opracowana w celu zapewnienia, że 
wszystkie działania współfinansowane ze środków 

EFSI będą realizowane z zachowaniem zasady 
równego traktowania i poszanowaniem prawa do 

różnorodności wszystkich osób i podmiotów 
korzystających z tych środków. 



Fundacja Aktywizacja 

Agenda 

 

Agenda stanowi ramowy plan, wskazujący kierunki 
i zakres działań, jakie będą podejmowane przez 

poszczególne instytucje  
w celu zapewnienia rzeczywistego wdrożenia 
zasady równości szans i niedyskryminacji przy 

opracowaniu i realizacji programów operacyjnych. 



Fundacja Aktywizacja 

Agenda 

Działania na rzecz równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w latach 
2014-2020 będą realizowane w ramach trzech obszarów: 

1. System instytucjonalny zgodny z zasadą równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami; 

2. Podniesienie świadomości beneficjentów na temat 
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,  
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; 

3. Dodatkowe działania na rzecz systemu wdrażania EFSI 
zgodnego z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

 



Fundacja Aktywizacja 

Agenda – system instytucjonalny zgodny z zasadą równości szans i 

niedyskryminacji 

a) Podniesienie świadomości pracowników 
instytucji zaangażowanych w realizację 
programów operacyjnych nt. zasady równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób  
z niepełnosprawnościami; 

b) budowanie otoczenia instytucjonalnego 
realizacji zasady równości szans  
i dostępności. 



Fundacja Aktywizacja 

Agenda – system instytucjonalny zgodny z zasadą równości szans i 

niedyskryminacji 

 

W celu koordynacji i wymiany doświadczeń 
pomiędzy poszczególnymi programami 

operacyjnymi zostanie powołana Grupa robocza do 
spraw równości szans  

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
niepełnosprawnych dla funduszy unijnych 2014-

2020. 



Fundacja Aktywizacja 

Agenda – podniesienie świadomości beneficjentów na temat 

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji 

a) szkolenia specjalistyczne dla beneficjentów; 

b) poradnik dla beneficjentów  
i uczestników/uczestniczek projektów; 

c) strony internetowe – udostępnianie  
na stronach internetowych danego PO 
materiałów lub odnośników do materiałów nt. 
praktycznych aspektów związanych  
z wdrażaniem zasady równości szans  
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami. 

 



Fundacja Aktywizacja 

Agenda – Dodatkowe działania na rzecz systemu wdrażania EFSI zgodnego z zasadą 

równości szans i niedyskryminacji  

a) wytyczne dla instytucji zarządzających  
i wdrażających fundusze unijne na lata 2014-
2020; 

b) analiza dokumentacji pod kątem zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami; 

c) współpraca na poziomie międzynarodowym. 



Fundacja Aktywizacja 

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 

 

• Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla 
rynku pracy, gospodarki i edukacji  
 

• Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia 
społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych 
 

• Alokacja – 35 mln EUR 
 

• Instytucja Pośrednicząca - DWF MPiPS 



Fundacja Aktywizacja 

CELE SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA 2.6 

1. Zwiększenie zdolności podmiotów polityk 
publicznych do wdrażania postanowień 
Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych. 

2. Podniesienie jakości działań realizowanych 
przez publiczne i niepubliczne podmioty na 
rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób 
niepełnosprawnych.  



Fundacja Aktywizacja 

TYPY PROJEKTÓW W DZIAŁANIU 2.6 

1. Identyfikacja barier prawnych, administracyjnych, organizacyjnych 
we wdrażaniu postanowień Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych w zakresie polityk publicznych, również w 
zakresie ich komplementarności i spójności wraz ze wskazaniem 
pożądanych kierunków działań. 

2. Monitoring działań jednostek administracji rządowej i 
samorządowej pod kątem realizacji praw osób z 
niepełnosprawnościami. 

3. Formułowanie rekomendacji zmian w zakresie dostosowania 
polityk publicznych do postanowień Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych z zapewnieniem ich komplementarności i 
spójności. 

4. Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w procesie 
kształtowania i wdrażania polityk publicznych w zakresie 
zapewnienia równości szans i dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami.  



Fundacja Aktywizacja 

TYPY PROJEKTÓW W DZIAŁANIU 2.6 

5. Wypracowanie i wdrożenie instrumentów, wspierających 
zatrudnienie i utrzymanie się na rynku pracy osób 
niepełnosprawnych: 
a. instrument wspierania pracodawców w zakresie 

dostosowania do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, 
pozyskania niepełnosprawnego pracownika, utrzymania w 
zatrudnieniu przez ograniczenie skutków 
niepełnosprawności, 

b. instrument wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie 
pozyskania przez nie zatrudnienia, w tym przechodzenia 
pomiędzy rehabilitacją społeczną a 69 zawodową, 

c. instrument wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie 
podejmowania przez nie działalności gospodarczej 



Fundacja Aktywizacja 

TYPY PROJEKTÓW W DZIAŁANIU 2.6 

6. Rewizja i rozbudowa istniejących rozwiązań ustawowych 
realizowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne 
na rzecz włączenia społecznego osób 
niepełnosprawnych oraz wypracowanie nowych 
rozwiązań w tym zakresie. 

7. Dokonanie przeglądu systemu orzekania o 
niepełnosprawności i stworzenie rekomendacji dla 
zmian, pozwalających na precyzyjne identyfikowanie 
osób, do których ze względu na niepełnosprawność 
powinny być kierowane instrumenty wsparcia. 



Fundacja Aktywizacja 

TYPY PROJEKTÓW W DZIAŁANIU 2.6 

8. Działania szkoleniowe w zakresie zmian organizacyjnoprawnych dla 
członków zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (wyłącznie 
po dokonaniu zmian w systemie orzekania o niepełnosprawności) 
oraz kadry pozostałych publicznych i niepublicznych podmiotów 
działających na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym warsztatów 
terapii zajęciowej. 

9. Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami 
społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w 
środowisku pracy. 

10. Wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie 
standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób 
niepełnosprawnych, z uwzględnieniem świadczenia tych usług 
przez osoby w wieku 50+, w tym opracowanie narzędzi rekrutacji i 
szkolenia niezbędnych do świadczenia tych usług.  



Fundacja Aktywizacja 

WSKAŹNIKI DLA DZIAŁANIA 2.6 

• Liczba instytucji, które wykorzystały wypracowane 
rekomendacje do zmiany w zakresie realizowanych zadań – 14 

• Odsetek rekomendacji w zakresie dostosowania polityk 
publicznych do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych przyjętych przez Komitet Koordynacyjny UP 
– 85% 

• Liczba osób uczestniczących w procesie kształtowania i 
wdrażania polityk publicznych, które w wyniku wsparcia EFS 
nabyły kompetencje w zakresie zapewnienia równości szans i 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami osoba – 720 

• Liczba wdrożonych instrumentów wspierających zatrudnienie i 
utrzymanie się na rynku pracy osób niepełnosprawnych – 3 



Fundacja Aktywizacja 

WSKAŹNIKI DLA DZIAŁANIA 2.6 

• Liczba wdrożonych zmian w instrumentach rehabilitacji społecznej 
osób niepełnosprawnych sztuka – 4 

• Liczba wdrożonych instrumentów pozwalających na precyzyjne 
identyfikowanie osób, do których ze względu na niepełnosprawność 
powinny być kierowane instrumenty wsparcia – 1 

• Liczba osób, stanowiących kadrę publicznych i niepublicznych 
podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych, które w 
wyniku wsparcia EFS nabyły kompetencje w zakresie zmian 
organizacyjnoprawnych osoba – 6611 

• Liczba pracodawców, wśród których upowszechniono model wsparcia 
osób niepełnosprawnych w miejscu pracy sztuka – 100000 

•  Liczba wdrożonych standardów usług asystenckich świadczonych na 
rzecz osób niepełnosprawnych – 1  



Fundacja Aktywizacja 

PIERWSZY KONKURS W DZIAŁANIU 2.6 

1. Ogłoszenie konkursu – 3 kwartał 2015, 

2. Alokacja – 15 mln PLN, 

3. Maksymalny czas realizacji – 24 miesiące, 

4. Cele (typy interwencji): 

• Identyfikacja barier prawnych, administracyjnych, organizacyjnych we 
wdrażaniu postanowień Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych w zakresie polityk publicznych, również w zakresie 
ich komplementarności i spójności wraz ze wskazaniem pożądanych 
kierunków działań [12 mies.], 

• Formułowanie rekomendacji zmian w zakresie dostosowania polityk 
publicznych do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych z zapewnieniem ich komplementarności i spójności 
[12 mies.], 

5. Max 4 partnerów – przynajmniej 1 jednostka naukowa, liderem NGO. 

 



Fundacja Aktywizacja 

PIERWSZY KONKURS W DZIAŁANIU 2.6 

Raport wypracowany w ramach projektu uwzględniać 
będzie polityki publiczne co najmniej w zakresie 
następujących działów administracji rządowej: 
• budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie 

przestrzenne oraz mieszkalnictwo; 

• informatyzacja; 

• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 

• kultura fizyczna; 

• łączność; 

• oświata i wychowanie; 

• praca; 



Fundacja Aktywizacja 

PIERWSZY KONKURS W DZIAŁANIU 2.6 

Raport wypracowany w ramach projektu uwzględniać 
będzie polityki publiczne co najmniej w zakresie 
następujących działów administracji rządowej (cd.): 
• rozwój regionalny; 

• transport; 

• rodzina; 

• zabezpieczenie społeczne; 

• zdrowie; 

• sprawiedliwość; 

• szkolnictwo wyższe; 

• sprawy wewnętrzne. 




