
 
Załącznik nr 1  

do Regulaminu naboru nr POWR.01.01.01-IP.15-12-016/20 

Definicje wskaźników monitorowania PO WER 2014-2020 dotyczące realizacji projektów 
pozakonkursowych PUP w Poddziałaniu 1.1.1 PO WER 

Wskaźniki kluczowe PO WER, PI 8ii trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie 

kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze 

środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży. 

Typ 

wskaźnika 

(produkt, 

rezultat 

bezpośredni) 

Nazwa wskaźnika Definicja wskaźnika 

Wskaźniki dot. pozostałych działań (tj. poza Inicjatywą na rzecz zatrudnienia ludzi młodych) 

Cel szczegółowy: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., w tym w szczególności osób bez pracy, 

które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). 

produkt Liczba osób 

bezrobotnych (łącznie 

z długotrwale 

bezrobotnymi) objętych 

wsparciem w programie 

Osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące 

zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie 

z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. 

Sformułowania zapisane kursywą są identyczne z definicją Eurostat dla Polityki 

Rynku Pracy. Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania 
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Typ 

wskaźnika 

(produkt, 

rezultat 

bezpośredni) 

Nazwa wskaźnika Definicja wskaźnika 

aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) jak i osoby zarejestrowane jako 

bezrobotne. 

Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli 

spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. 

Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są 

bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), 

należy wykazywać jako osoby bezrobotne. 

Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 

Definicja opracowana na podstawie: Eurostat, baza danych Polityki Rynku Pracy 

(LMP). 

produkt Liczba osób długotrwale 

bezrobotnych objętych 

wsparciem w programie 

Definicja osób bezrobotnych zgodnie z definicją wskaźnika wspólnego liczba osób 

bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie. 

Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku: 

- Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy 

(>6 miesięcy). 

- Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 

12 miesięcy (>12 miesięcy). 

Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 

Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu 

rozpoczęcia udziału w projekcie. 

Definicja opracowana na podstawie: Eurostat, baza danych Polityki Rynku Pracy 

(LMP). 
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Typ 

wskaźnika 

(produkt, 

rezultat 

bezpośredni) 

Nazwa wskaźnika Definicja wskaźnika 

Informacje dodatkowe:  

Zgodnie z definicją osoby bezrobotnej, do okresu pozostawania bez pracy wlicza się 

również okres przed rejestracją w urzędzie pracy. 

produkt Liczba osób poniżej 

30 lat 

z niepełnosprawnościami 

objętych wsparciem 

w programie 

Przynależność do grupy osób niepełnosprawnych określana jest w momencie 

rozpoczęcia udziału w projekcie. 

Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. 

zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 

19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), 

tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan 

zdrowia. 

Definicja opracowana na podstawie: Eurostat, baza danych Polityki Rynku Pracy 

(LMP), ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. 

Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu 

rozpoczęcia udziału w projekcie. 

rezultat 

bezpośredni 

Liczba osób poniżej 

30 lat, które uzyskały 

kwalifikacje lub nabyły 

Osoby, które otrzymały wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego i uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu projektu. Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny 

wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, 

że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. 

Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału 
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Typ 

wskaźnika 

(produkt, 

rezultat 

bezpośredni) 

Nazwa wskaźnika Definicja wskaźnika 

kompetencje po 

opuszczeniu programu 

w projekcie. 

Źródło: Komisja Europejska, Europejskie Ramy Kwalifikacji 

http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htm    

Sformułowania zapisane kursywą są identyczne z definicją Europejskich Ram 

Kwalifikacji. Wskaźnik ten może być rozbity między poziomami ISCED i EQF, przy 

czym rejestruje się najwyższy osiągnięty wynik. Wykazywać należy wyłącznie 

kwalifikacje osiągnięte w wyniku operacji Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Powinny one być zgłaszane tylko raz dla uczestnika/projektu. 

Nabycie kompetencji należy rozumieć zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 

- 2020 (załącznik nr 2 Wspólna lista wskaźników kluczowych – definicja wskaźnika 

dotyczącego nabywania kompetencji).  

Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu 

rozpoczęcia udziału w projekcie. 

Wskaźniki horyzontalne, monitorowane we wszystkich priorytetach inwestycyjnych: 

produkt Liczba obiektów 

dostosowanych do 

potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami 

Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów, które zaopatrzono w specjalne podjazdy, 

windy, urządzenia głośnomówiące, bądź inne rozwiązania umożliwiające dostęp (tj. 

usunięcie barier w dostępie, w szczególności barier architektonicznych) do tych 

obiektów i poruszanie się po nich osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi czy 

sensorycznymi.  

http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htm
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Typ 

wskaźnika 

(produkt, 

rezultat 

bezpośredni) 

Nazwa wskaźnika Definicja wskaźnika 

Jako obiekty rozumie się obiekty budowlane, czyli konstrukcje połączone z gruntem 

w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, 

będące wynikiem prac budowlanych (wg. def. PKOB).  

Należy podać liczbę obiektów, w których zastosowano rozwiązania umożliwiające 

dostęp osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi czy sensorycznymi lub 

zaopatrzonych w sprzęt, a nie liczbę sprzętów, urządzeń itp.  

Jeśli instytucja, zakład itp. składa się z kilku obiektów, należy zliczyć wszystkie, które 

dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z wyposażeniem 

obiektów w rozwiązania służące osobom z niepełnosprawnościami w ramach danego 

projektu.  

Do wskaźnika powinny zostać wliczone  zarówno obiekty dostosowane w projektach 

ogólnodostępnych, jak i dedykowanych. 

produkt Liczba osób objętych 

szkoleniami/doradztwem 

w zakresie kompetencji 

cyfrowych 

Wskaźnik mierzy liczbę osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie 

nabywania/ doskonalenia umiejętności warunkujących efektywne korzystanie 

z mediów elektronicznych tj. m.in. korzystania z komputera, różnych rodzajów 

oprogramowania, internetu oraz kompetencji ściśle informatycznych 

(np. programowanie, zarządzanie bazami danych, administracja sieciami, 

administracja witrynami internetowymi).   

Wskaźnik ma agregować wszystkie osoby, które skorzystały ze wsparcia w zakresie 

TIK we wszystkich programach i projektach, także tych, gdzie szkolenie dotyczy 

obsługi specyficznego systemu teleinformatycznego, którego wdrożenia dotyczy 
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Typ 

wskaźnika 

(produkt, 

rezultat 

bezpośredni) 

Nazwa wskaźnika Definicja wskaźnika 

projekt. Do wskaźnika powinni zostać wliczeni wszyscy uczestnicy projektów 

zawierających określony rodzaj wsparcia, w tym również np. uczniowie nabywający 

kompetencje w ramach zajęć szkolnych, jeśli wsparcie to dotyczy technologii 

informacyjno-komunikacyjnych. Identyfikacja charakteru i zakresu nabywanych 

kompetencji będzie możliwa dzięki możliwości pogrupowania wskaźnika według 

programów, osi priorytetowych i priorytetów inwestycyjnych. 

produkt Liczba projektów, 

w których sfinansowano 

koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób 

z niepełnosprawnościami 

Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany oraz 

dostosowania, nie nakładające 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. Oznacza także możliwość sfinansowania specyficznych działań 

dostosowawczych, uruchamianych wraz z pojawieniem się w projektach 

realizowanych z polityki spójności (w charakterze uczestnika lub personelu) osoby 

z niepełnosprawnością.  

Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z racjonalnymi 

usprawnieniami w ramach danego projektu.  

Przykłady racjonalnych usprawnień: tłumacz języka migowego, transport 

niskopodłogowy, dostosowanie infrastruktury (nie tylko budynku, ale też 

dostosowanie infrastruktury komputerowej np. programy powiększające, mówiące, 

drukarki materiałów w alfabecie Braille'a), osoby asystujące, odpowiednie 

dostosowanie wyżywienia.  
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Typ 

wskaźnika 

(produkt, 

rezultat 

bezpośredni) 

Nazwa wskaźnika Definicja wskaźnika 

Do wskaźnika wliczane są zarówno projekty ogólnodostępne, w których 

sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień, jak i dedykowane. 

produkt Liczba podmiotów 

wykorzystujących 

technologie 

informacyjno-

komunikacyjne (TIK) 

Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów, które w celu realizacji projektu, zainwestowały 

w technologie informacyjno-komunikacyjne, a w przypadku projektów edukacyjno-

szkoleniowych, również podmiotów, które podjęły działania upowszechniające 

wykorzystanie TIK.   

Przez technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. ICT – Information and 

Communications Technology) należy rozumieć technologie pozyskiwania/produkcji, 

gromadzenia/ przechowywania, przesyłania, przetwarzania i rozpowszechniania 

informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich 

narzędzi komunikacji elektronicznej oraz wszelkie działania związane z produkcją 

i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług im 

towarzyszących; działania edukacyjne i szkoleniowe.  

W zakresie EFS podmioty wykorzystujące TIK należy rozumieć jako podmioty 

(beneficjenci/partnerzy beneficjentów), które w ramach realizowanego przez nie 

projektu wspierają wykorzystywanie technik poprzez: np. propagowanie/ 

szkolenie/zakup TIK lub podmioty, które otrzymują wsparcie w tym zakresie 

(uczestnicy projektów). Podmiotu, do którego odnosi się wskaźnik, w przypadku gdy 

nie spełnia definicji uczestnika projektu zgodnie z rozdziałem 3.3 Wytycznych w 

zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na 

lata 2014-2020, nie należy wykazywać w module Uczestnicy projektów w SL2014.  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2020/
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Typ 

wskaźnika 

(produkt, 

rezultat 

bezpośredni) 

Nazwa wskaźnika Definicja wskaźnika 

Podmiotami realizującymi projekty TIK mogą być m.in.: MŚP, duże przedsiębiorstwa, 

administracja publiczna, w tym jednostki samorządu terytorialnego, NGO, jednostki 

naukowe, szkoły, które będą wykorzystywać TIK do usprawnienia swojego działania i 

do prowadzenia relacji z innymi podmiotami.  

W przypadku gdy beneficjentem pozostaje jeden podmiot, we wskaźniku należy ująć 

wartość „1”. W przypadku gdy projekt jest realizowany przez partnerstwo podmiotów, 

w wartości wskaźnika należy ująć każdy z podmiotów wchodzących w skład 

partnerstwa, który wdrożył w swojej działalności narzędzia TIK. 

Monitorowanie wskaźników powinno być zgodne z definicjami i interpretacjami IZ PO WER. 


