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Pan 

Adam Bodnar 

Rzecznik Praw Obywatelskich 

al. Solidarności 77 

00-090 Warszawa 

 

 

Szanowny Panie Rzeczniku, 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 

2014-2020) jest jednym z najważniejszych narzędzi finansowania polityki regionalnej  

w województwie, dzięki któremu zrealizowano dotychczas wiele inwestycji i inicjatyw niezwykle 

istotnych dla mieszkańców regionu.  

Na każdym etapie projektowania i wdrażania RPOWŚ 2014-2020 zostały przewidziane działania, 

służące zapewnieniu realizacji polityk horyzontalnych. Dzięki temu zapisy Programu, a także 

sposób jego wdrażania 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 szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie realizacji zasady partnerstwa  

na lata 2014-2020.  

W związku z horyzontalnym charakterem zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn, we wszystkich osiach priorytetowych finansowanych z środków 

UE zgodnie z ich specyfiką, wpisano mechanizmy przeciwdziałania wszelkim formom 

dyskryminacji, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, 

wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną.  
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Na etapie wdrażania Programu obowiązek stosowania zasady równości i niedyskryminacji ujęto 

w kryteriach wyboru projektów (warunkujących lub punktowych - zależnie od specyfiki 

realizowanych działań i priorytetów inwestycyjnych), które uwzględniają potrzeby grup 

docelowych narażonych na dyskryminację. W ramach wszystkich przeprowadzanych naborów 

projektów uwzględniony jest wymóg, aby planowane do realizacji projekty wykazywały pozytywny 

bądź przynamniej neutralny wpływ na równość szans. Jeżeli projekt ma negatywne oddziaływanie 

na zasadę równości szans i niedyskryminacji wniosek o dofinansowanie jest automatycznie 

odrzucany.  

Ponadto, każdy Wnioskodawca już na etapie aplikowania o środki Europejskiego Funduszu 

Społecznego na realizację projektu zobowiązany jest do wykazania jakie działania zostaną przez 

niego podjęte by zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji (w tym osób  

o innej orientacji seksualnej czy niepełnosprawnych) były przestrzegane w każdej fazie realizacji 

projektu. W szczególności wybór uczestników do projektów musi być wolny od dyskryminacji ze 

względu na płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, status społeczny, pochodzenie, rasę  

i inne czynniki różnicujące. Warunki udziału w projekcie są takie same dla kobiet i mężczyzn,  

a każdy zainteresowany udziałem w projekcie ma równy dostęp do informacji o nim. Promocja 

projektów prowadzona jest z wykorzystaniem różnych kanałów informacyjnych, tak by informacje 

o możliwości udziału w projekcie dotarły w równym stopniu do wszystkich potencjalnie 

zainteresowanych osób.  

Na etapie sprawozdawczości projektu dokonywana jest weryfikacja przestrzegania polityk 

horyzontalnych, w tym zapisów w/w wytycznych, na podstawie zapisów zawartych we wnioskach 

o płatność.  

Podczas kontroli trwa weryfikacja stosowania zasad równości szans i niedyskryminacji,  

w tym umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub 

pochodzenie etniczne, wyznawanie, religię lub światopogląd, orientację seksualną – 

sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa w projekcie zgodnie z horyzontalną zasadą obowiązującą 

w Unii Europejskiej (art. 7 rozporządzenia ogólnego UE 1303/2014). Dodatkowo weryfikowane 

jest zastosowanie: koncepcji uniwersalnego projektowania i mechanizmu racjonalnych usprawnień 

(jeśli dotyczy). Reasumując, dotychczas podczas kontroli nie stwierdzono barier/problemów ani 

wydatków niekwalifikowalnych powstałych w zakresie realizacji zgodności z horyzontalną zasadą 

niedyskryminacji. 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z informacją uzyskaną od Rzecznika Funduszy Europejskich, 

dotychczas nie wniesiono skarg dotyczących przestrzegania zasad horyzontalnych w ramach 

RPOWŚ 2014-2020. 
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Ponadto, 15 czerwca br. członkom KM RPOWŚ 2014-2020 został przekazany list dyrektorów 

generalnych Komisji Europejskiej J. Koorte (DG EMPL)  i M. Lemaitra (DG REGIO)  

nt. obowiązków Instytucji Zarządzającej i Członków Komitetu Monitorującego w zakresie 

przestrzegania zasad zapobiegania dyskryminacji podczas wyboru, realizacji i wykorzystania 

każdego projektu współfinansowanego przez UE oraz nt. promowania równego dostępu do zasobów 

finansowych, infrastruktury i możliwości rozwoju. Mając na względzie jako priorytet 

przestrzeganie zasad horyzontalnych UE w treści wiadomości członkowie KM RPOWŚ 2014-2020 

poproszeni zostali o przekazywanie ewentualnych wniosków oraz propozycji rozwiązań, 

dotyczących zapewnienia jeszcze bardziej efektywnej realizacji ww. zasad w obecnej, jak i kolejnej 

perspektywie finansowej Unii Europejskiej. 

Biorąc pod uwagę powyższe, w załączeniu przekazuję pismo znak: IR-IX.411.17.2020 z dnia  

9 czerwca br., które zostało wysłane w przedmiotowej sprawie do Pana Marca Lemaitre oraz Pana 

Joosta Korte.  

 

Z poważaniem, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

Pismo Znak: IR-IX.411.17.2020 z dnia 9 czerwca br. 
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Marek Bogusławski 

W-ce Marszałek - Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego 

Data podpisu: 2020-06-23 08:29:05 

W zastępstwie za: Andrzej Bętkowski - Marszałek Województwa MWŚ 

 


