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Pan 

Adam Bodnar 

Rzecznik Praw Obywatelskich 

al. Solidarności 77 

00-090 Warszawa 

 

 

Szanowny Panie Rzeczniku, 

w odpowiedzi na pismo z dnia 17 maja 2021 r., znak XI.505.10.2020.FR informuję, 

iż Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (IZ RPOWŚ 2014-2020) zapewniła Komisję Europejską 

pismem znak: IR-IX.411.17.2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. o właściwym i należytym zarządzaniu 

programem w ramach przestrzegania zasad równego traktowania i niedyskryminacji. 

Warunki realizacji RPOWŚ 2014-2020 oraz opis działań przewidzianych i podejmowanych  

w ramach ww. obszaru, zostały przekazane do Pana pismem znak: IR-II.410.12.17.2020 z dnia  

22 czerwca 2020 r., w którym zaznaczono, iż na każdym etapie projektowania i wdrażania RPOWŚ 

2014-2020 przestrzeganie realizacji polityk horyzontalnych jest dla IZ – Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego zasadą podstawową. 

Pragnę podkreślić, że fakt przyjęcia przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwały  

ws. przeciwdziałania „ideologii LGBT”, nie ma przełożenia na działania w ramach realizacji 

polityki spójności w województwie świętokrzyskim. 

Przypominam, że zapisy oraz sposób wdrażania Programu wykazują zgodność, zarówno 

z europejskimi dokumentami strategicznymi (m.in. strategią Europa 2020), jak również 

z krajowymi regulacjami, w tym Agendą działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji 

w ramach funduszy unijnych 2014-2020, Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości 
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szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi 

w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020.  

Na potwierdzenie powyższego dodam, iż w okresie programowania 2014-2020, nie doszło do 

żadnego incydentu, który mógłby świadczyć o nierównym traktowaniu beneficjentów, czy też 

potencjalnych beneficjentów ze względu, m.in. na ich orientację seksualną, co potwierdza również 

Rzecznik Funduszy Europejskich Województwa Świętokrzyskiego. 

We wspomnianym na wstępie piśmie do Dyrektorów Generalnych KE, stanowczo 

zapewnioniono, iż podczas realizacji RPOWŚ 2014-2020 przestrzegane są zasady polityk 

horyzontalnych, w szczególności zasady przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację 

seksualną i tożsamość płciową. 

Odnosząc się do postawionych przez Pana pytań, poniżej wyjaśniam co następuje: 

IZ RPOWŚ nawiązała dotychczas współpracę z przedstawicielami organizacji broniących, 

m.in. praw osób LGBTI w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zapraszając do uczestnictwa 

w gremium Pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego ds. Równego Traktowaniawania. Kolejno 

w dniu 27 maja br. wystosowane zostało do Pani Anny Schmidt - Pełnomocnika Rządu ds. Równego 

Traktowania, zaproszenie do pracy w grupach roboczych wspierających programowanie nowego 

programu regionalnego na lata 2021-2027 w zakresie EFRR oraz EFS+, które uzyskało aprobatę 

poprzez oddelegowanie przedstawicieli instytucji do prac w ww. grupach. 

Dotychczas Zarząd Województwa Świętokrzyskiego nie podpisał kart różnorodności 

potwierdzających zobowiązanie Instytucji Zarządzajacych do działania na rzecz równego 

traktowania, niedyskryminacji i wspierania wszystkich mniejszości. Nie mniej jednak, jak już 

wskazano na wstępie, w obszarze polityk horyzontalnych UE, RPOWŚ 2014-2020 jest wdrażany 

bez żadnych zastrzeżeń. 

Ponadto, w chwili obecnej trwa analiza potencjalnych kandydatur do pełnienia funkcji 

koordynatora ds. równości szans i niedyskryminacji w UMWŚ w Kielach, a planowany termin 

powołania ww. koordynatora to przełom III/IV kwartału br. 

Realizacja działań w ramach RPOWŚ 2014-2020 spełnia warunki wskazane w Wytycznych 

Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej 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. Biorąc pod uwagę 

powyższe zostały spełnione wszystkie wymogi w tym obszarze. Do udziału w kampanii zaproszono 

statystów o różnych osobowościach oraz o różnym stopniu sprawności fizycznej, w tym m.in.: 

pielęgniarkę, której ciało pokryte jest tatuażami (bilboardy pojawiające się w komunikacji 
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miejskiej) oraz wytatuowaną recepcjonistkę, jak również osoby niepełnosprawne poruszające się na 

wózku inwalidzkim.  

Przedmiotowy spot jest dostępny na stronie internetowej: http://www.2014-2020.rpo-

swietokrzyskie.pl/wiadomosci/item/4095-spoty-promujace-fundusze-europejskie. 

 IZ RPOWŚ podejmuje dalsze działania mające na celu wzmocnienie potencjału kadr 

UMWŚ, dlatego w dniach od 17 listopada 2020 roku do 2 grudnia 2020 r. pracownicy 

Departamentów UMWŚ zaangażowani we wdrażanie RPOWŚ 2014-2020 otrzymali do 

wypełnienia ankietę, mającą na celu sprawdzenie zapotrzebowania na szkolenia z zakresu polityk 

horyzontalnych UE. Z przeprowadzonej ankiety wynika, iż 80% badanych, pomimo znajomości 

powyższej tematyki, potrzebuje dodatkowych szkoleń i/lub warsztatów. IZ RPOWŚ planuje 

organizację szkolenia dla pracowników z zakresu polityk horyzontalnych, w tym m in. z zakresu 

przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. 

W dniu 3 maraca br. IZ RPOWŚ otrzymała korespondencję z Ministerstwa Funduszy  

i Polityki Regionalnej, dotyczącą uwag Komisji Europejskiej do projektu Umowy Partnerstwa. 

Mając na uwadze sugestie zawarte w ww. wiadomości Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

Uchwałą nr 3707/21 z dnia 12 maja 2021 r., powołał Grupy robocze wspierające prace nad 

przygotowaniem nowego programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla 

Świętokrzyskiego w zakresie EFRR oraz EFS+, skupiające przedstawicieli różnych środowisk oraz 

szerokiego grona interesariuszy z sektora publicznego, partnerów społeczno-gospodarczych oraz 

przedstawicieli świata nauki. Celem działalności Grup roboczych będzie koordynacja  

i merytoryczne wsparcie prac z zakresu przygotowania nowego programu oraz wypracowanie 

najbardziej optymalnych zapisów, uwzględniających istotne potrzeby naszego regionu, w ramach 

obowiązujących przepisów, regulujących perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata  

2021-2027. W ten sposób organy reprezentujące społeczeństwo obywatelskie takie jak: partnerzy 

społeczno-gospodarczy, w tym organy odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, 

równości płci i niedyskryminacji zostały zaangażowane w prace nad zapisami nowego programu 

regionalnego na lata 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. 

Ponadto zapewniam, iż wszystkie interwencje są i będą opracowywane, wdrażane 

i kontrolowane zgodnie z podstawowymi zasadami niedyskryminacji, w tym: ze względu na płeć, 

wiek, narodowość, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, poglądy polityczne lub społeczne 

oraz przekonania, tak jak odbywa się to dotychczas w ramach realizacji polityki spójności  

w regionie świętokrzyskim.  

Należy zaznaczyć, iż każdorazowo Program regionalny i jego zmiany negocjowane są  

z Komisją Europejską, natomiast projekty rozporządzeń UE przewidują zatwierdzanie kryteriów 

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/wiadomosci/item/4095-spoty-promujace-fundusze-europejskie
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/wiadomosci/item/4095-spoty-promujace-fundusze-europejskie


4 

 

wyboru projektów przez Komitet Monitorujący RPOWŚ 2014-2020, który dodatkowo stoi na straży 

zachowania zasad horyzontalnych UE w dofinansowanych projektach. Oprócz tego, corocznie KE 

potwierdza, iż system realizacji i zarządzania RPOWŚ 2014-2020 działa bez zarzutu, czego 

dowodem jest zatwierdzanie Deklaracji Zarządzczej wraz z Rocznym Zestawieniem Wydatków 

oraz Rocznym podsumowaniem końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli,  

w tym analizy charakteru i zakresu błędów i niedoskonałości, stwierdzonych w systemach wraz  

z informacjami na temat podjętych lub planowanych działań naprawczych. 

Dotychczasowe działania w ramach realizacji RPOWŚ 2014-2020 nie wykazują żadnych 

uchybień, które mogłyby świadczyć o niewłaściwym wydatkowaniu środków finansowych  

w ramach polityki spójności, dlatego planuje się ich kontuynuację w kolejnej perspektywie 

finansowej. Realizacja działań oraz wydatkowanie środków będą przebiegały w sposób zgodny  

z właściwymi wytycznymi, w tym z zasadą niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną  

i tożsamość płciową. 

 

Z poważaniem 

Andrzej Bętkowski 

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 

 


