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(iv) zbie ra nie i mo ni to ro wa nie da nych do ty czą -
cych ca ło ści per so ne lu w po dzia le na płeć.  

Me cha nizm ma przy czy nić się do re al nej zmia -
ny ja ko ścio wej w jed nost kach, dla te go obej mu -
je on m. in.: aspek ty zwią za ne z go dze niem ży -
cia za wo do we go z pry wat nym, rów no wa gą płci 
w pro ce sie i cia łach de cy zyj nych, na każ dym 
szcze blu za rząd czym czy in te gro wa nie per spek -
ty wy płci w tre ści na ucza nia oraz pro wa dzo ne 
ba da nia. 

 
Ca ły pro ces po wi nien roz po cząć się wła ści wą 

dia gno zą, któ ra zde ter mi nu je ce le oraz po zwo li 
na okre śle nie dzia łań i wskaź ni ków. Plan wy ma -
ga tak że re gu lar ne go mo ni to ro wa nia i do bie ra -
nia dzia łań na praw czych.  

Fun da cja Edu ka cyj na Per spek ty wy od lat spe -
cja li zu je się we wspie ra niu ka rier ko biet w ob -
sza rze na uki, tech no lo gii i in no wa cji, a tak że 
w przy go to wy wa niu in sty tu cji i or ga ni za cji 
do wdra ża nia zmian sys te mo wych ma ją cych 
na ce lu usu nię cie prze szkód na dro dze do peł -
nej rów no ści i z za kre su gen der ma in stre aming. 
Per spek ty wy pro wa dzi ba da nia i eks per ty zy 

Przed apli ku ją cy mi do Ho ry zon tu Eu ro pa po -
sta wio no wy ma ga nie for mal ne, po le ga ją ce 
na ko niecz no ści im ple men to wa nia Pla nu Rów -
no ści Płci (Gen der Equ ali ty Plan). Do ty czy ono 
jed no stek ad mi ni stra cji pu blicz nej oraz pań stwo -
wych i pry wat nych uczel ni i in nych jed no stek ba -
daw czych. W kon kur sach z ter mi nem skła da nia 
wnio sków od 2022 r. już na eta pie apli ko wa nia, 
jed nost ka mu si za de kla ro wać, że ta ki plan po -
sia da. Sam plan oraz je go ja kość bę dą we ry fi ko -
wa ne pod czas au dy tu lub re view.  

Plan Rów no ści Płci po wi nien skła dać się 
z okre ślo nych ele men tów oraz ad re so wać wy -
szcze gól nio ne ob sza ry zwią za ne z aspek ta mi 
rów no ści płci, jak rów nież in te gro wać me cha ni -
zmy an ty dy skry mi na cyj ne i an ty prze mo co we. 
Obo wiąz ko wo po wi nien on obej mo wać: 
(i) do ku ment przy ję ty przez wła dze in sty tu cji 

i upu blicz nio ny na jej stro nie,  
(ii) wy asy gno wa ne za so by ludz kie i ma te rial ne, 

któ re bę dą de dy ko wa ne do zaj mo wa nia się 
te ma ty ką gen der oraz im ple men ta cją Pla nu,  

(iii) szko le nia i ak cje uświa da mia ją ce dla ca ło ści 
ka dry in sty tu cji oraz  

z tym zwią za ne, a tak że pu bli ku je ra por ty i opra -
co wa nia za wie ra ją ce re ko men da cje w tym za -
kre sie. 

Wraz z eks per ta mi i eks pert ka mi za an ga żo wa -
ny mi we wdra ża nie Gen der Equ ali ty Plan na po -
zio mie in sty tu cji pu blicz nych – aka de mic kich i in -
no wa cyj nych w Pol sce i za gra ni cą – chce my 
po dzie lić się z Pań stwem wie dzą w za kre -
sie dia gno zo wa nia sta nu wyj ścio we go, two -
rze nia i prak tycz nej im ple men ta cji Pla nu 
Rów no ści Płci (Gen der Equ ali ty Plan) 
w uczel niach.  

Horyzont Europa jako Program Ramowy o budżecie ponad 95,5 mld Euro stanowi ogromną szansę dla polskich uczelni na 
pozyskanie środków, które nie tylko pozwolą na realizację przełomowych projektów badawczych czy innowacyjnych, ale 
również przyczynią się do umiędzynarodowienia polskiej nauki. Konieczne jest jednak zachowanie prze uczelnię równości 
szans dla obu płci.

Za pra sza my 5 li sto pa da o godz. 12.00 
na bez płat ne se mi na rium on li ne po świę co -
ne Pla nom Rów no ści Płci, pod czas któ re go za -
pre zen to wa ne zo sta ną wy ma ga nia for mal ne oraz 
naj lep sze prak ty ki w tym za kre sie. 

 
Kon takt i zgło sze nia: equ ali ty@per spek ty wy.pl 

Ser decz ne za pra sza my! 
Per spek ty wy 

Bez Planu Równości Płci (Gender Equality Plan)  
uczelnia nie zdobędzie grantów w Horyzoncie Europa

Klucz do 95,5 mld euro


