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Lista definicji wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  
na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne 

 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Rodzaj wskaźnika 

Definicja 

Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne 

Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
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Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w 

programie  

osoby produkt/kluczowy 

Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodna  

z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

2014-2020. Ocena spełnienia poszczególnych kryteriów następuje poprzez 

potwierdzenie/weryfikację statusu: 

1. Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie  

z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się 

do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej 

jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej – 

zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie uczestnika (z 

pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z 

prawdą). 

2. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.  

o zatrudnieniu socjalnym – zaświadczenie z właściwej instytucji lub 

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą). 

3. Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, 

rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-



wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie z właściwej 

instytucji, zaświadczenie od kuratora, wyrok sądu, oświadczenie uczestnika (z 

pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z 

prawdą). 

4. Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i 

zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 

października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – zaświadczenie 

od kuratora; zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji czy 

organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze 

wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym; kopia postanowienia 

sądu; inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i 

zwalczania demoralizacji i przestępczości. 

5. Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych  

i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty – zaświadczenie z ośrodka 

wychowawczego/młodzieżowego/socjoterapii. 

6. Osoby z niepełnosprawnością – odpowiednie orzeczenie lub inny dokument 

poświadczający stan zdrowia. 

7. Rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z 

rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania 

opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością – odpowiednie orzeczenie lub 

inny dokument poświadczający stan zdrowia oraz oświadczenie uczestnika (z 

pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z 

prawdą). 

8. Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia  

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

9. Osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub 

stan zdrowia – zaświadczenie od lekarza; odpowiednie orzeczenie lub inny 

dokument poświadczający stan zdrowia, oświadczenie uczestnika  

(z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych  



z prawdą). 

10. Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań  

– zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający 

ww. sytuację np. kopia wyroku sądowego, pismo ze spółdzielni o zadłużeniu, 

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą). 

11. Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-

2020 – oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą). 

Zapisy Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

2014-2020 dot. definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym są 

nadrzędne w stosunku do informacji przedstawionej powyżej. 
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Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie  

osoby produkt/kluczowy 

Przynależność do grupy osób niepełnosprawnych określana jest w momencie 

rozpoczęcia udziału w projekcie. 

Za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę niepełnosprawną w świetle przepisów 

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

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o 

których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, 

tj. osobę z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan 

zdrowia. 
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Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poszukujących pracy  

po opuszczeniu programu 

osoby 
rezultat 

bezpośredni/kluczowy 

Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodna  

z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

2014-2020. Ocena spełnienia poszczególnych kryteriów następuje poprzez 

potwierdzenie/weryfikację statusu: 

1. Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie  

z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się 



do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej 

jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej – 

zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie uczestnika (z 

pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z 

prawdą). 

2. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.  

o zatrudnieniu socjalnym – zaświadczenie z właściwej instytucji lub 

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą). 

3. Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, 

rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie z właściwej 

instytucji, zaświadczenie od kuratora, wyrok sądu, oświadczenie uczestnika (z 

pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z 

prawdą). 

4. Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i 

zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 

października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – zaświadczenie 

od kuratora; zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji czy 

organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze 

wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym; kopia postanowienia 

sądu; inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i 

zwalczania demoralizacji i przestępczości. 

5. Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych  

i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty – zaświadczenie z ośrodka 

wychowawczego/młodzieżowego/socjoterapii. 

6. Osoby z niepełnosprawnością – odpowiednie orzeczenie lub inny dokument 

poświadczający stan zdrowia. 

7. Rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z 



rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania 

opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością – odpowiednie orzeczenie lub 

inny dokument poświadczający stan zdrowia oraz oświadczenie uczestnika (z 

pouczeniem  

o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą). 

8. Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia  

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

9. Osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub 

stan zdrowia – zaświadczenie od lekarza; odpowiednie orzeczenie lub inny 

dokument poświadczający stan zdrowia, oświadczenie uczestnika  

(z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych  

z prawdą). 

10. Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań  

– zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający 

ww. sytuację np. kopia wyroku sądowego, pismo ze spółdzielni o zadłużeniu, 

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą). 

11. Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-

2020 – oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą). 

Zapisy Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

2014-2020 dot. definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym są 

nadrzędne w stosunku do informacji przedstawionej powyżej. 

Wskaźnik nie obejmuje osób, które pracowały (w rozumieniu wskaźnika „liczba osób 

pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych 

wsparciem w programie”, tj.: 

Pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują 

wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające 

zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu 



na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.  

Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, 

spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu 

macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba 

że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma 

pierwszeństwo). 

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność 

gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową - są również uznawane za 

pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków: 

1) Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym  

w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków. 

2) Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki 

zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży 

lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu 

utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na 

klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej 

pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach). 

3) Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego 

lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie 

towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający 

członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie 

pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub 

praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego 

członka tego samego gospodarstwa domowego. 

Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest 

za „osobę prowadzącą działalność na własny rachunek”. 

Żołnierze poborowi, którzy wykonywali określoną pracę, za którą otrzymywali 

wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk w czasie tygodnia odniesienia nie są uznawani 

za "osoby pracujące".  

Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim (rozumianym jako 

świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do 



momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są 

uznawane za „osoby pracujące”.  

Wskaźnik należy rozumieć jako zmianę statusu na rynku pracy po opuszczeniu 

programu, w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do interwencji EFS 

(uczestnik bezrobotny lub bierny zawodowo w chwili wejścia do programu EFS). 

„Zatrudnienie subsydiowane” jest  uznawane za „zatrudnienie”. Należy je rozumieć 

jako zachętę do zatrudnienia zgodnie z definicjami Polityki Rynku Pracy (LMP): 

Zachęty do zatrudnienia obejmują środki, które ułatwiają rekrutację osób bezrobotnych 

i innych grup docelowych lub pomagają zapewnić ciągłość zatrudnienia osób 

narażonych na przymusowe zwolnienie z pracy. 

Zachęty do zatrudnienia odnoszą się do subsydiowania miejsc pracy na otwartym 

rynku pracy, które mogą istnieć lub zostać stworzone bez dotacji publicznych i które, 

jak należy mieć nadzieję, utrzymają się po okresie subsydiowania. Miejsca pracy, które 

mogą być subsydiowane, dotyczą zwykle sektora prywatnego, ale do uzyskania 

wsparcia kwalifikują się również miejsca pracy z sektora publicznego i instytucji 

niekomercyjnych, przy czym rozróżnienie nie jest wymagane. Środki publiczne w 

postaci zachęt w zakresie zatrudnienia mają swój udział w kosztach zatrudnienia, przy 

czym większość tych kosztów nadal ponosi pracodawca. Nie wyklucza to jednak 

przypadków, kiedy wszystkie koszty pracy pokrywane są przez określony czas ze 

środków publicznych. 

Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału  

w projekcie. Tym samym, we wskaźniku należy uwzględniać wszystkie osoby, które  

w okresie do czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie podjęły zatrudnienie. 

Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy są rozumiane jako osoby pozostające 

bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. 

Osoby nowo zarejestrowane w publicznych służbach zatrudnienia jako poszukujące 

pracy należy wliczać do wskaźnika, nawet jeśli nie mogą one od razu podjąć 

zatrudnienia. 
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Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym pracujących po 

osoby 
rezultat 

bezpośredni/kluczowy 

Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodna  

z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 



opuszczeniu programu (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek) 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

2014-2020. Ocena spełnienia poszczególnych kryteriów następuje poprzez 

potwierdzenie/weryfikację statusu: 

1. Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie  

z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się 

do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej 

jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej – 

zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie uczestnika (z 

pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z 

prawdą). 

2. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.  

o zatrudnieniu socjalnym – zaświadczenie z właściwej instytucji lub 

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą). 

3. Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, 

rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie z właściwej 

instytucji, zaświadczenie od kuratora, wyrok sądu, oświadczenie uczestnika (z 

pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z 

prawdą). 

4. Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i 

zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 

października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – zaświadczenie 

od kuratora; zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji czy 

organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze 

wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym; kopia postanowienia 

sądu; inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i 

zwalczania demoralizacji i przestępczości. 

5. Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych  

i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia  



7 września 1991 r. o systemie oświaty – zaświadczenie z ośrodka 

wychowawczego/młodzieżowego/socjoterapii. 

6. Osoby z niepełnosprawnością – odpowiednie orzeczenie lub inny dokument 

poświadczający stan zdrowia. 

7. Rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z 

rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania 

opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością – odpowiednie orzeczenie lub 

inny dokument poświadczający stan zdrowia oraz oświadczenie uczestnika (z 

pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z 

prawdą). 

8. Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia  

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

9. Osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub 

stan zdrowia – zaświadczenie od lekarza; odpowiednie orzeczenie lub inny 

dokument poświadczający stan zdrowia, oświadczenie uczestnika  

(z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych  

z prawdą). 

10. Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań  

– zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający 

ww. sytuację np. kopia wyroku sądowego, pismo ze spółdzielni o zadłużeniu, 

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą). 

11. Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-

2020 – oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą). 

Zapisy Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

2014-2020 dot. definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym są 

nadrzędne w stosunku do informacji przedstawionej powyżej. 

Pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują 



wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające 

zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu 

na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.  

Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, 

spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu 

macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba 

że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma 

pierwszeństwo). 

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność 

gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową - są również uznawane za 

pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków: 

1) Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym  

w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków. 

2) Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki 

zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży 

lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu 

utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na 

klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej 

pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach). 

3) Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego 

lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie 

towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający 

członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie 

pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub 

praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego 

członka tego samego gospodarstwa domowego. 

Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest 

za „osobę prowadzącą działalność na własny rachunek”. 

Żołnierze poborowi, którzy wykonywali określoną pracę, za którą otrzymywali 

wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk w czasie tygodnia odniesienia nie są uznawani 

za "osoby pracujące".  



Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim (rozumianym jako 

świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do 

momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są 

uznawane za „osoby pracujące”.  

Wskaźnik należy rozumieć jako zmianę statusu na rynku pracy po opuszczeniu 

programu, w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do interwencji EFS 

(uczestnik bezrobotny lub bierny zawodowo w chwili wejścia do programu EFS). 

„Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane za „zatrudnienie”. Należy je rozumieć jako 

zachętę do zatrudnienia zgodnie z definicjami Polityki Rynku Pracy (LMP): Zachęty do 

zatrudnienia obejmują środki, które ułatwiają rekrutację osób bezrobotnych i innych 

grup docelowych lub pomagają zapewnić ciągłość zatrudnienia osób narażonych na 

przymusowe zwolnienie z pracy. 

Zachęty do zatrudnienia odnoszą się do subsydiowania miejsc pracy na otwartym 

rynku pracy, które mogą istnieć lub zostać stworzone bez dotacji publicznych i które, 

jak należy mieć nadzieję, utrzymają się po okresie subsydiowania. Miejsca pracy, które 

mogą być subsydiowane, dotyczą zwykle sektora prywatnego, ale do uzyskania 

wsparcia kwalifikują się również miejsca pracy z sektora publicznego i instytucji 

niekomercyjnych, przy czym rozróżnienie nie jest wymagane. Środki publiczne w 

postaci zachęt w zakresie zatrudnienia mają swój udział w kosztach zatrudnienia, przy 

czym większość tych kosztów nadal ponosi pracodawca. Nie wyklucza to jednak 

przypadków, kiedy wszystkie koszty pracy pokrywane są przez określony czas ze 

środków publicznych. 

Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału  

w projekcie. Tym samym, we wskaźniku należy uwzględniać wszystkie osoby, które  

w okresie do czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie podjęły zatrudnienie. 

Wskaźnik dotyczy wyłącznie tych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które w momencie rozpoczęcia udziału we wsparciu były bezrobotne lub 

bierne zawodowo. 
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Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały 

osoby 
rezultat 

bezpośredni/kluczowy 

Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodna  

z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 



kwalifikacje  

po opuszczeniu programu 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

2014-2020. Ocena spełnienia poszczególnych kryteriów następuje poprzez 

potwierdzenie/weryfikację statusu: 

1. Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie  

z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się 

do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej 

jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej – 

zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie uczestnika  

(z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z 

prawdą). 

2. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.  

o zatrudnieniu socjalnym – zaświadczenie z właściwej instytucji lub 

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą). 

3. Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, 

rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie  

z właściwej instytucji, zaświadczenie od kuratora, wyrok sądu, oświadczenie 

uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą). 

4. Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania  

i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 

października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – zaświadczenie 

od kuratora; zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji  

czy organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze 

wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym; kopia postanowienia 

sądu; inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania  

i zwalczania demoralizacji i przestępczości. 

5. Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych  

i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia  



7 września 1991 r. o systemie oświaty – zaświadczenie z ośrodka 

wychowawczego/młodzieżowego/socjoterapii. 

6. Osoby z niepełnosprawnością – odpowiednie orzeczenie lub inny dokument 

poświadczający stan zdrowia. 

7. Rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z 

rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania 

opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością – odpowiednie orzeczenie lub 

inny dokument poświadczający stan zdrowia oraz oświadczenie uczestnika  

(z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z 

prawdą). 

8. Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia  

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

9. Osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub 

stan zdrowia – zaświadczenie od lekarza; odpowiednie orzeczenie lub inny 

dokument poświadczający stan zdrowia, oświadczenie uczestnika  

(z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych  

z prawdą). 

10. Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań  

– zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający 

ww. sytuację np. kopia wyroku sądowego, pismo ze spółdzielni o zadłużeniu, 

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą). 

11. Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-

2020 – oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą). 

Zapisy Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

2014-2020 dot. definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym są 

nadrzędne w stosunku do informacji przedstawionej powyżej. 

Osoby, które uzyskały kwalifikacje to 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 (http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htmlll).  

Walidacja to wieloetapowy proces sprawdzania, czy – niezależnie od sposobu uczenia 

się – kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Walidacja 

prowadzi do certyfikacji. Walidacja obejmuje nie tylko ocenę kompetencji (osiągniętych 

efektów uczenia się), lecz także sprawdzenie ich zgodności z wymaganiami dla danej 

kwalifikacji. 

Wskaźnik mierzony do jednego miesiąca od zakończenia przez uczestnika udziału  

w projekcie. 

Uzyskanie kwalifikacji może mieć miejsce w trakcie udziału w projekcie lub po jego 

opuszczeniu, niemniej musi być ono powiązane ze wsparciem udzielonym w ramach 

danego projektu. 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. 

Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
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Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami 

społecznymi  świadczonymi w 

interesie ogólnym w programie 

osoby produkt/kluczowy 

Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodna  

z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

2014-2020. Ocena spełnienia poszczególnych kryteriów następuje poprzez 

potwierdzenie/weryfikację statusu: 

1. Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie  

z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się 

do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej 

jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej – 

zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie uczestnika (z 

pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z 

prawdą). 



2. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.  

o zatrudnieniu socjalnym – zaświadczenie z właściwej instytucji lub 

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą). 

3. Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, 

rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie z właściwej instytucji, 

zaświadczenie od kuratora, wyrok sądu, oświadczenie uczestnika (z 

pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z 

prawdą). 

4. Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i 

zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 

października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – zaświadczenie 

od kuratora; zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji czy 

organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze 

wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym; kopia postanowienia 

sądu; inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i 

zwalczania demoralizacji i przestępczości. 

5. Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych  

i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty – zaświadczenie z ośrodka 

wychowawczego/młodzieżowego/socjoterapii. 

6. Osoby z niepełnosprawnością – odpowiednie orzeczenie lub inny dokument 

poświadczający stan zdrowia. 

7. Rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z 

rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania 

opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością – odpowiednie orzeczenie lub 

inny dokument poświadczający stan zdrowia oraz oświadczenie uczestnika (z 

pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z 



prawdą). 

8. Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia  

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

9. Osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub 

stan zdrowia – zaświadczenie od lekarza; odpowiednie orzeczenie lub inny 

dokument poświadczający stan zdrowia, oświadczenie uczestnika  

(z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych  

z prawdą). 

10. Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań  

– zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający 

ww. sytuację np. kopia wyroku sądowego, pismo ze spółdzielni o zadłużeniu, 

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą). 

11. Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-

2020 – oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą). 

Zapisy Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

2014-2020 dot. definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym są 

nadrzędne w stosunku do informacji przedstawionej powyżej. Wskaźnik obejmuje 

osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które rozpoczęły udział w 

projektach przewidujących wsparcie w postaci usług społecznych świadczonych w 

interesie ogólnym. Usługi społeczne świadczone w interesie ogólnym należy rozumieć 

zgodnie z definicją wskazaną w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020. 
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Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami 

osoby produkt/kluczowy 

Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodna  

z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 



zdrowotnymi  

w programie 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

2014-2020. Ocena spełnienia poszczególnych kryteriów następuje poprzez 

potwierdzenie/weryfikację statusu: 

1. Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie  

z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się 

do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej 

jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej – 

zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie uczestnika (z 

pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z 

prawdą). 

2. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.  

o zatrudnieniu socjalnym – zaświadczenie z właściwej instytucji  

lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą). 

3. Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, 

rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie z właściwej 

instytucji, zaświadczenie od kuratora, wyrok sądu, oświadczenie uczestnika (z 

pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z 

prawdą). 

4. Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i 

zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 

października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – zaświadczenie 

od kuratora; zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji czy 

organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze 

wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym; kopia postanowienia 

sądu; inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i 

zwalczania demoralizacji i przestępczości. 

5. Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych  

i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia  



7 września 1991 r. o systemie oświaty – zaświadczenie z ośrodka 

wychowawczego/młodzieżowego/socjoterapii. 

6. Osoby z niepełnosprawnością – odpowiednie orzeczenie lub inny dokument 

poświadczający stan zdrowia. 

7. Rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z 

rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania 

opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością – odpowiednie orzeczenie lub 

inny dokument poświadczający stan zdrowia oraz oświadczenie uczestnika (z 

pouczeniem  

o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą). 

8. Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia  

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

9. Osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub 

stan zdrowia – zaświadczenie od lekarza; odpowiednie orzeczenie lub inny 

dokument poświadczający stan zdrowia, oświadczenie uczestnika  

(z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych  

z prawdą). 

10. Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań  

– zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający 

ww. sytuację np. kopia wyroku sądowego, pismo ze spółdzielni o zadłużeniu, 

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą). 

11. Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-

2020 – oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą). 

Zapisy Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

2014-2020 dot. definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym są 

nadrzędne w stosunku do informacji przedstawionej powyżej. Wskaźnik obejmuje 

osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które rozpoczęły udział w 



projektach przewidujących wsparcie w postaci usług zdrowotnych. Usługę zdrowotną 

należy rozumieć jako każde świadczenie opieki zdrowotnej zgodnie z definicją 

wskazaną w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.  

3 
Liczba dzieci objętych programami 

zdrowotnymi w programie 
osoby produkt/specyficzny 

Wskaźnik obejmuje dzieci, w szczególności z rodzin zagrożonych ubóstwem  

lub wykluczeniem społecznym, które będą objęte programami zdrowotnymi (definicja 

jak we wskaźniku: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

objętych wsparciem w programie). Program zdrowotny na potrzeby RPO rozumiany 

jest tożsamo z pojęciem program zdrowotny oraz z pojęciem program polityki 

zdrowotnej zdefiniowanymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

4 

Liczba wspartych w programie 

miejsc świadczenia usług 

społecznych istniejących po 

zakończeniu projektu 

szt. 
rezultat 

bezpośredni/kluczowy 

Miejsce świadczenia usługi społecznej to: 

1. Miejsce wsparte ze środków EFS, na którym świadczona jest usługa 

społeczna lub miejsce gotowe do świadczenia usługi społecznej po 

zakończeniu projektu; są to miejsca m.in. w placówkach dziennego pobytu, 

świetlicach, mieszkaniach o charakterze wspomaganym. 

2. Osoba, np. asystent czy opiekun osób niesamodzielnych, który otrzymał 

wsparcie EFS (np. szkolenie), świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi 

społecznej po zakończeniu projektu. 

Zakres świadczonych usług określony jest w Wytycznych w zakresie zasad realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

Wartość wskaźnika należy zweryfikować na miejscu realizacji projektu, np. podczas 

kontroli, na podstawie analizy dokumentów oraz obserwacji. 

5 

Liczba wspartych w programie 

miejsc świadczenia usług 

zdrowotnych istniejących  

po zakończeniu projektu 

szt. 
rezultat 

bezpośredni/kluczowy 

Miejsce świadczenia usługi zdrowotnej to: 

1. Miejsce wsparte ze środków EFS, na którym świadczona jest usługa 

zdrowotna lub miejsce gotowe do świadczenia usługi zdrowotnej po 

zakończeniu projektu; 

2. Osoba, np. opiekun medyczny osób niesamodzielnych, który otrzymał 

wsparcie EFS (np. szkolenie), świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi 



zdrowotnej po zakończeniu projektu. 

Wartość wskaźnika należy zweryfikować na miejscu realizacji projektu, np. podczas 

kontroli, na podstawie analizy dokumentów oraz obserwacji. 

6 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poszukujących pracy, 

uczestniczących w kształceniu lub 

szkoleniu, zdobywających 

kwalifikacje, pracujących (łącznie  

z prowadzącymi działalność  

na własny rachunek)  

po opuszczeniu programu 

osoby 
rezultat 

bezpośredni/kluczowy 

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym definiowane są na 

podstawie Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020  oraz Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 

z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. 

Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy są rozumiane jako osoby pozostające 

bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. 

Osoby nowo zarejestrowane w publicznych służbach zatrudnienia jako poszukujące 

pracy należy wliczać do wskaźnika, nawet jeśli nie mogą one od razu podjąć 

zatrudnienia. 

Osoby, które uzyskały kwalifikacje to 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 (http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htmll).  

Walidacja to wieloetapowy proces sprawdzania, czy – niezależnie od sposobu uczenia 

się – kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Walidacja 

prowadzi do certyfikacji. Walidacja obejmuje nie tylko ocenę kompetencji (osiągniętych 

efektów uczenia się), lecz także sprawdzenie ich zgodności z wymaganiami dla danej 

kwalifikacji. 

Wskaźnik mierzony do jednego miesiąca od zakończenia przez uczestnika udziału  

w projekcie. 

Uzyskanie kwalifikacji może mieć miejsce w trakcie udziału w projekcie lub po jego 

opuszczeniu, niemniej musi być ono powiązane ze wsparciem udzielonym w ramach 

danego projektu. 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. 

Pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują 

wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające 

zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu 

na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.  

Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, 

spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu 

macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba 

że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma 

pierwszeństwo). 

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność 

gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową - są również uznawane za 

pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków: 

1) Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym  

w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków. 

2) Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki 

zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży 

lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu 

utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na 

klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej 

pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach). 

3) Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego 

lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie 

towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający 

członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie 

pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub 

praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego 

członka tego samego gospodarstwa domowego. 

Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest 

za „osobę prowadzącą działalność na własny rachunek”. 

Żołnierze poborowi, którzy wykonywali określoną pracę, za którą otrzymywali 



wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk w czasie tygodnia odniesienia nie są uznawani 

za "osoby pracujące".  

Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim (rozumianym jako 

świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do 

momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są 

uznawane za „osoby pracujące”.  

Wskaźnik należy rozumieć jako zmianę statusu na rynku pracy po opuszczeniu 

programu, w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do interwencji EFS 

(uczestnik bezrobotny lub bierny zawodowo w chwili wejścia do programu EFS). 

„Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane za „zatrudnienie”. Należy je rozumieć jako 

zachętę do zatrudnienia zgodnie z definicjami Polityki Rynku Pracy (LMP): Zachęty do 

zatrudnienia obejmują środki, które ułatwiają rekrutację osób bezrobotnych i innych 

grup docelowych lub pomagają zapewnić ciągłość zatrudnienia osób narażonych na 

przymusowe zwolnienie z pracy. 

Zachęty do zatrudnienia odnoszą się do subsydiowania miejsc pracy na otwartym 

rynku pracy, które mogą istnieć lub zostać stworzone bez dotacji publicznych i które, 

jak należy mieć nadzieję, utrzymają się po okresie subsydiowania. Miejsca pracy, które 

mogą być subsydiowane, dotyczą zwykle sektora prywatnego, ale do uzyskania 

wsparcia kwalifikują się również miejsca pracy z sektora publicznego i instytucji 

niekomercyjnych, przy czym rozróżnienie nie jest wymagane. Środki publiczne w 

postaci zachęt w zakresie zatrudnienia mają swój udział w kosztach zatrudnienia, przy 

czym większość tych kosztów nadal ponosi pracodawca. Nie wyklucza to jednak 

przypadków, kiedy wszystkie koszty pracy pokrywane są przez określony czas ze 

środków publicznych. 

Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału  

w projekcie. Tym samym, we wskaźniku należy uwzględniać wszystkie osoby, które  

w okresie do czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie podjęły zatrudnienie. 

Osobami, które podjęły kształcenie lub szkolenie, są osoby, które otrzymały wsparcie 

EFS, i które podjęły kształcenie (uczenie się przez całe życie, kształcenie formalne)  

lub szkolenia (pozazakładowe/wewnątrzzakładowe, szkolenia zawodowe etc.) 

bezpośrednio po opuszczeniu projektu. Wskaźnik mierzony jest do 4 tygodni od 



zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. Wskaźnik ten należy rozumieć jako 

zmianę sytuacji po opuszczeniu programu w stosunku do stanu w momencie 

przystąpienia do interwencji EFS. Źródło finansowania szkolenia/kształcenia jest 

nieistotne. 

Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej 

1 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w 

programie 

osoby produkt/kluczowy 

Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodna  

z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

2014-2020. Ocena spełnienia poszczególnych kryteriów następuje poprzez 

potwierdzenie/weryfikację statusu: 

1.Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia 

wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków 

określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej – zaświadczenie z ośrodka pomocy 

społecznej lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą). 

2. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

zatrudnieniu socjalnym – zaświadczenie z właściwej instytucji lub oświadczenie 

uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych 

z prawdą). 

3.Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, 

rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o 

których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej – zaświadczenie z właściwej instytucji, zaświadczenie od kuratora, 

wyrok sądu, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą). 

4.Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania 

demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r.  

o postępowaniu w sprawach nieletnich – zaświadczenie od kuratora; zaświadczenie  

z zakładu poprawczego lub innej instytucji czy organizacji społecznej zajmującej się 



pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym; 

kopia postanowienia sądu; inny dokument potwierdzający zastosowanie środków 

zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości. 

5.Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 

ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty – zaświadczenie z ośrodka 

wychowawczego/młodzieżowego/socjoterapii. 

6.Osoby z niepełnosprawnością – odpowiednie orzeczenie lub inny dokument 

poświadczający stan zdrowia. 

7.Rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub 

opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem  

z niepełnosprawnością – odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający 

stan zdrowia oraz oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą). 

8.Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia  

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

9.Osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan 

zdrowia – zaświadczenie od lekarza; odpowiednie orzeczenie lub inny dokument 

poświadczający stan zdrowia, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem  

o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą). 

10.Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań  

– zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację 

np. kopia wyroku sądowego, pismo ze spółdzielni o zadłużeniu, oświadczenie 

uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych 

z prawdą). 

11.Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

 – oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą). 

Zapisy Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 



2014-2020 dot. definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym są 

nadrzędne w stosunku do informacji przedstawionej powyżej. 

2 
Liczba podmiotów ekonomii 

społecznej objętych wsparciem 
szt. produkt/kluczowy 

Podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, należy rozumieć 

zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć  

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020. We wskaźniku należy wykazać podmioty ekonomii 

społecznej, które otrzymały wsparcie bezpośrednie w ramach projektu. Wsparcie 

bezpośrednie dla instytucji należy rozumieć zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-

2020 (Rozdział 3): wsparcie realizowane na rzecz funkcjonowania tego podmiotu (np. 

w formie stworzenia dodatkowego miejsca pracy, w prowadzenia zmiany jakościowej w 

jego funkcjonowaniu) lub promowania zmiany organizacyjnej i innowacji w tej instytucji. 

Wsparciem bezpośrednim dla danego podmiotu nie jest przeszkolenie lub inna forma 

wsparcia jego pracownika w sytuacji, gdy nie wynika to z potrzeb tej instytucji (np. 

pracownik zgłasza się na szkolenie z własnej inicjatywy). Ponadto, we wskaźniku 

możliwe jest wykazanie instytucji utworzonych w ramach projektu. Podmiot należy 

wykazać w momencie objęcia instytucji pierwszą formą wsparcia zaplanowaną w 

ramach projektu. 

3 
Liczba regionalnych raportów  

o rozwoju ekonomii społecznej 
szt. produkt- specyficzny 

Wskaźnik mierzy liczbę raportów, które zostaną opracowane w ramach projektu 

pozakonkursowego dot. koordynacji działań na rzecz sektora ekonomii społecznej  

w regionie, realizowanego przez RCPS w Łodzi. 

4 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z 

pracującymi  

na własny rachunek) 

osoby 
rezultat bezpośredni- 

kluczowy 

Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodna  

z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

2014-2020. Ocena spełnienia poszczególnych kryteriów następuje poprzez 

potwierdzenie/weryfikację statusu: 

1. Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie  

z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się 

do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej 



jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej – 

zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie uczestnika (z 

pouczeniem  

o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą). 

2. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.  

o zatrudnieniu socjalnym – zaświadczenie z właściwej instytucji lub 

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą). 

3. Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, 

rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie z właściwej 

instytucji, zaświadczenie od kuratora, wyrok sądu, oświadczenie uczestnika (z 

pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z 

prawdą). 

4. Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i 

zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 

października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – zaświadczenie 

od kuratora; zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji czy 

organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze 

wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym; kopia postanowienia 

sądu; inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i 

zwalczania demoralizacji i przestępczości. 

5. Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych  

i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty – zaświadczenie z ośrodka 

wychowawczego/młodzieżowego/socjoterapii. 

6. Osoby z niepełnosprawnością – odpowiednie orzeczenie lub inny dokument 

poświadczający stan zdrowia. 

7. Rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z 

rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania 



opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością – odpowiednie orzeczenie lub 

inny dokument poświadczający stan zdrowia oraz oświadczenie uczestnika (z 

pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z 

prawdą). 

8. Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia  

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

9. Osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub 

stan zdrowia – zaświadczenie od lekarza; odpowiednie orzeczenie lub inny 

dokument poświadczający stan zdrowia, oświadczenie uczestnika  

(z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych  

z prawdą). 

10. Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań  

– zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający 

ww. sytuację np. kopia wyroku sądowego, pismo ze spółdzielni o zadłużeniu, 

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą). 

11. Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-

2020 – oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą). 

Zapisy Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

2014-2020 dot. definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym są 

nadrzędne w stosunku do informacji przedstawionej powyżej. 

Pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują 

wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające 

zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu 

na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.  

Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, 

spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu 

macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba 



że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma 

pierwszeństwo). 

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność 

gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową - są również uznawane za 

pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków: 

1) Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym 

w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków. 

2) Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki 

zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży 

lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu 

utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na 

klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej 

pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach). 

3) Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego 

lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie 

towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający 

członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie 

pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub 

praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego 

członka tego samego gospodarstwa domowego. 

Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest 

za „osobę prowadzącą działalność na własny rachunek”. 

Żołnierze poborowi, którzy wykonywali określoną pracę, za którą otrzymywali 

wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk w czasie tygodnia odniesienia nie są uznawani 

za "osoby pracujące".  

Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim (rozumianym jako 

świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do 

momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są 

uznawane za „osoby pracujące”.  

Wskaźnik należy rozumieć jako zmianę statusu na rynku pracy po opuszczeniu 

programu, w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do interwencji EFS 



(uczestnik bezrobotny lub bierny zawodowo w chwili wejścia do programu EFS). 

„Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane za „zatrudnienie”. Należy je rozumieć jako 

zachętę do zatrudnienia zgodnie z definicjami Polityki Rynku Pracy (LMP): Zachęty do 

zatrudnienia obejmują środki, które ułatwiają rekrutację osób bezrobotnych i innych 

grup docelowych lub pomagają zapewnić ciągłość zatrudnienia osób narażonych na 

przymusowe zwolnienie z pracy. 

Zachęty do zatrudnienia odnoszą się do subsydiowania miejsc pracy na otwartym 

rynku pracy, które mogą istnieć lub zostać stworzone bez dotacji publicznych i które, 

jak należy mieć nadzieję, utrzymają się po okresie subsydiowania. Miejsca pracy, które 

mogą być subsydiowane, dotyczą zwykle sektora prywatnego, ale do uzyskania 

wsparcia kwalifikują się również miejsca pracy z sektora publicznego i instytucji 

niekomercyjnych, przy czym rozróżnienie nie jest wymagane. Środki publiczne w 

postaci zachęt w zakresie zatrudnienia mają swój udział w kosztach zatrudnienia, przy 

czym większość tych kosztów nadal ponosi pracodawca. Nie wyklucza to jednak 

przypadków, kiedy wszystkie koszty pracy pokrywane są przez określony czas ze 

środków publicznych. 

Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w 

projekcie. Tym samym, we wskaźniku należy uwzględniać wszystkie osoby, które w 

okresie do czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie podjęły zatrudnienie. 

Wskaźnik dotyczy wyłącznie tych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które w momencie rozpoczęcia udziału we wsparciu były bezrobotne lub 

bierne zawodowo. 

5 
Liczba miejsc pracy utworzonych 

w przedsiębiorstwach społecznych 
szt. 

rezultat 

bezpośredni/kluczowy 

Wskaźnik mierzony jest w ramach projektów dotyczących tworzenia i wsparcia 

przedsiębiorstw społecznych, a odnosi się do liczby utworzonych miejsc pracy. Liczba 

miejsc pracy obejmuje osoby, które uzyskały środki na utworzenie przedsiębiorstwa, 

osoby przystępujące do przedsiębiorstwa oraz pracowników zatrudnionych  

w przedsiębiorstwie społecznym na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu Kodeksu 

pracy, ustawy o spółdzielniach socjalnych, ustawy prawo spółdzielcze). We wskaźniku 

mogą być wykazane miejsca utworzone w ramach projektu przez przedsiębiorstwa 

społeczne dla osób niebędących uczestnikami projektu. W przypadku środków na 

utworzenia przedsiębiorstwa społecznego, momentem pomiaru wskaźnika jest 



uzyskanie wpisu w KRS. Miejsce pracy wynikające z przystąpienia do przedsiębiorstwa 

społecznego wykazywane jest po otrzymaniu środków finansowych przez podmiot 

(związanych z przystąpieniem osoby do danego przedsiębiorstwa) lub wpisaniu danej  

osoby w poczet członków danego podmiotu. Natomiast w przypadku zatrudnienia w 

przedsiębiorstwie społecznym, utworzenie miejsca pracy potwierdza podpisanie 

umowy o pracę, w tym spółdzielczej umowy o pracę. W przypadku utworzenia miejsca 

pracy, a następnie rezygnacji z członkostwa przez osobę zatrudnioną na tym miejscu 

pracy oraz zatrudnienia kolejnej osoby, liczba utworzonych miejsc pracy nie ulega 

zmianie. Przedsiębiorstwo społeczne należy definiować zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

6 

Liczba miejsc pracy utworzonych  

w przedsiębiorstwach społecznych 

dla osób z niepełnosprawnościami 

szt. 
rezultat 

bezpośredni/specyficzny 

Wskaźnik mierzony jest w ramach projektów dotyczących tworzenia i wsparcia 

przedsiębiorstw społecznych, a odnosi się do liczby utworzonych miejsc pracy dla osób  

z niepełnosprawnościami.  

Liczba miejsc pracy obejmuje osoby z niepełnosprawnościami, które: uzyskały środki 

na utworzenie przedsiębiorstwa, przystępujące do przedsiębiorstwa oraz pracowników 

zatrudnionych w przedsiębiorstwie społecznym na podstawie umowy o pracę  

(w rozumieniu Kodeksu pracy, ustawy o spółdzielniach socjalnych, ustawy prawo 

spółdzielcze).  

We wskaźniku mogą być wykazane miejsca utworzone w ramach projektu przez 

przedsiębiorstwa społeczne dla osób niebędących uczestnikami projektu. 

W przypadku środków na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, momentem 

pomiaru wskaźnika jest uzyskanie wpisu w KRS. Miejsce pracy wynikające z 

przystąpienia do przedsiębiorstwa społecznego wykazywane jest po otrzymaniu 

środków finansowych  przez podmiot (związanych z przystąpieniem osoby do danego 

przedsiębiorstwa) lub wpisaniu danej osoby w poczet członków danego podmiotu. 

Natomiast w przypadku zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym, utworzenie 

miejsca pracy potwierdza podpisanie umowy o pracę, w tym spółdzielczej umowy o 

pracę.  

W przypadku utworzenia miejsca pracy, a następnie rezygnacji z członkostwa przez 



osobę zatrudnioną na tym miejscu pracy oraz zatrudnienia kolejnej osoby, liczba 

utworzonych miejsc pracy nie ulega zmianie. 

Przedsiębiorstwo społeczne należy definiować zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie 2014-2020. 

Za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę niepełnosprawną w świetle przepisów 

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

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o 

których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, 

tj. osobę z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan 

zdrowia. 

7 

Liczba podmiotów, które otrzymały 

do wykorzystania regionalny raport 

o rozwoju ekonomii społecznej 

szt. 
rezultat 

bezpośredni/specyficzny 

Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów działających na obszarze powiatu/gminy woj. 

łódzkiego, które otrzymają (np. za pośrednictwem strony internetowej) do 

wykorzystania  raporty, opracowane w ramach projektu pozakonkursowego  dot. 

koordynacji działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie, realizowanego 

przez RCPS w Łodzi. 

 


