
„STANDARD i INDEKS RÓWNOŚCI”  

System wdrażania i pomiaru realizacji polityki równościowej 
w ramach usług publicznych świadczonych przez urzędy 

jednostek samorządu terytorialnego  



STANDARD i INDEKS RÓWNOŚCI – czemu służą? 

 stanowią wsparcie urzędów jednostek samorządu 
terytorialnego w realizacji polityki równościowej i 
przeciwdziałania dyskryminacji 

 

Dają odpowiedź na pytania: 

o Jak powinno być? 

o Jak jest? 

o Co zrobić? 

 

 

 



POLITYKA RÓWNOŚCI – czym jest? czemu służy?  
 

 

 

 

 

o realizacja zobowiązań prawnych 

o podniesienie jakości pracy urzędników/urzędniczek 

o podniesienie jakości świadczonych usług publicznych 

 

Włączanie we wszystkie przejawy aktywności samorządu terytorialnego 
perspektywy specjalnych i konkretnych potrzeb grup narażonych na nierówne 
traktowanie z powodu płci, wieku, niepełnosprawności (w tym ruchowej i 
intelektualnej), orientacji seksualnej, rasy i pochodzenia etnicznego, 
religii/wyznania/bezwyznaniowości i przekonań oraz statusu ekonomicznego. 



Wymiary polityki równości 

Polityka 
równości 

Wymiar wewnętrzny 
(wobec urzędników/urzędniczek) 

Wymiar zewnętrzny 
(wobec klientów urzędów) 

ZASADA OGÓLNA: Nie da się zrealizować równości „na zewnątrz” urzędu, czyli 
wobec klientów i społeczności, jeśli wcześniej sam urząd nie będzie przestrzegał 

„wewnątrz” zasady równości. 



STANDARD RÓWNOŚCI – czym jest? 
Opis pożądanego stanu realizacji polityki równości w podziale na 
10 obszarów. Odpowiada na pytanie: jak powinno być? 
1. POLITYKA RÓWNOŚCI  
2. WIEDZA I KOMPETENCJE 
3. ROZWIĄZANIA INSTYTUCJONALNE 
4. PLANOWANIE 
5. NARZĘDZIA 
6. KONSULTACJA I PARTYCYPACJA 
7. EDUKACJA I INFORMACJA 
8. BUDŻET 
9. MONITORING 
10. EWALUACJA 
 

 



INDEKS RÓWNOŚCI – czym jest? 
 

Instrument umożliwiający zbadanie bieżącego stanu wdrożenia 
polityki równości w urzędzie i wprowadzenie odpowiednich 
zmian, poprzez zastosowanie: 

Ankiety samoewaluacyjnej (odpowiada na pytanie: jak jest?) 

Przewodnika (odpowiada na pytanie: co zrobić?) 



ANKIETA SAMOEWALUACYJNA DLA URZĘDU 
Dwa sposoby zastosowania (wypełniania): 
 w wersji papierowej: korzystając ze wzoru ankiety i Karty punktacji 

(zamieszczonej na końcu ankiety) i zliczając uzyskane punkty. 
Maksymalna liczba punktów za każdy z dziesięciu elementów to 10 
punktów. Maksymalna liczba punktów za wszystkie elementy to 100 
punktów. Wyniki badania w przedziale punktowym podane są na 
końcu Karty punktacji, lub 

 w wersji elektronicznej w systemie on-line za pomocą „Serwisu 
autoewaluacji JST”, który dostępny jest na stronie 
www.jst.rownoscwsamorzadzie.pl. System automatycznie generuje 
wyniki badania oraz – za pomocą generowanych raportów zbiorczych - 
pozwala na anonimowe porównanie wyników z innymi urzędami 
samorządowymi w podziale na województwa (benchmarking).  
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WYNIK INDYWIDUALNY 



 



PRZEWODNIK 
 

Przewodnik „prowadzi” urząd przez proces podejmowania działań dążących do osiągnięcia 
Standardu.  
Przewodnik zawiera: 
 szczegółowy opis konkretnych i praktycznych wskazówek realizacji poszczególnych obszarów 

Standardu 
 zestaw narzędzi dodatkowych: 
- program szkoleń 
- zestaw ankiet komplementarnych służących badaniu:  

a) urzędników/urzędniczek,  
b) klientów/klientek indywidualnych,  
c) klientów zbiorowych – NGO, grupy nieformalne 

- zestaw dobrych praktyki, ekspertyz i wyjaśnień dot. zagadnień szczegółowych 
 

   



 
 

PRZYKŁAD 1 – PROGRAM SZKOLEŃ 

 



PRZYKŁAD 2 – ZESTAW ANKIET 

 

 



PRZYKŁAD 2 – EKSPERTYZA 



UPOWSZECHNIANIE STANDARDU I INDEKSU RÓWNOŚCI 

 

 Produkt będzie upowszechniony w formie podręcznika 
„Polityka równości w samorządzie – standardy wdrożenia 
i system pomiaru” 

 Zostanie on udostępniony użytkownikom m.in.: 

Drogą pocztową (wersja papierowa) 

Drogą elektroniczną (wersja on-line)  

 

 



 

 

SUKCESY PROJEKTU 





 





DZIĘKUJEMY ZA 
UWAGĘ  


