
 
    Załącznik nr  8 
    do Uchwały Nr 1019/18 

Zarządu Województwa Łódzkiego 
z dnia 17 lipca 2018 r. 

 
 

Lista definicji wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  
na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Rodzaj wskaźnika 

Definicja 

Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności 

Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji 

1 
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali 
kwalifikacje lub nabyli kompetencje 
po opuszczeniu programu. 

osoby 

kluczowy 
wskaźnik 
rezultatu 

bezpośredniego 
EFS 

 Definicja kwalifikacji jest zgodna z definicją zawartą w części dot. wskaźników EFS 
monitorowanych we wszystkich priorytetach inwestycyjnych dla wskaźnika liczba osób, które 
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. 
Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów: 
a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do 
objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie, 
b) ETAP II – Wzorzec – określony przed rozpoczęciem form wsparcia i zrealizowany w 
projekcie standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku 
przeprowadzonych działań projektowych 
c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów 
oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, 
d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi 
wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia 
udzielanego danej osobie. 
Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji 
zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o 
nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji 
oraz kryteria i metody ich weryfikacji. 
Nabycie kompetencji potwierdzone jest uzyskaniem dokumentu zawierającego 
wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji. 



Wykazywać należy  wyłącznie  kwalifikacje/kompetencje  osiągnięte  w  wyniku  interwencji  
Europejskiego  Funduszu Społecznego. 

2 
Liczba miejsc wychowania 
przedszkolnego dofinansowanych 
w programie. 

szt. 
kluczowy 
wskaźnik 

produktu EFS 

Wskaźnik mierzy liczbę nowoutworzonych miejsc dla dzieci w: 
- ośrodkach wychowania przedszkolnego (tj. przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy 
szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego),  
- istniejącej bazie oświatowej,  
- nowej bazie lokalowej w wyniku wsparcia udzielonego w projekcie. 
Wskaźnik mierzy również liczbę istniejących miejsc wychowania przedszkolnego 
dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w wyniku wsparcia udzielonego w 
projekcie, zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Za 
moment pomiaru należy uznać utworzenie nowego miejsca wychowania przedszkolnego albo 
dostosowanie istniejącego miejsca do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. 
 

3 

Liczba dzieci objętych w ramach 
programu dodatkowymi zajęciami 
zwiększającymi ich szanse 
edukacyjne w edukacji 
przedszkolnej. 

osoby 
kluczowy 
wskaźnik 

produktu EFS 

Liczba dzieci, uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym (niezależnie od wieku), które 
zostały objęte wsparciem bezpośrednim w postaci dodatkowych zajęć zwiększających ich 
szanse edukacyjne w ramach edukacji przedszkolnej.  
Wsparcie polega na rozszerzeniu oferty placówki przedszkolnej o zajęcia zwiększające 
szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów (np. 
zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą itp.), a także w celu podnoszenia 
jakości edukacji przedszkolnej. 

4 
Liczba nauczycieli objętych 
wsparciem w programie 

osoby 
kluczowy 
wskaźnik 

produktu EFS 

Liczba nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół i placówek systemu oświaty objętych 
wsparciem w programie. Formy wsparcia oraz typy szkół opisane w Wytycznych w zakresie 
zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

5 

Liczba uczniów, którzy nabyli 
kompetencje kluczowe lub 
umiejętności uniwersalne po 
opuszczeniu programu. 
 

osoby 

kluczowy 
wskaźnik 
rezultatu  

bezpośredniego 
EFS 

Liczba uczniów którzy dzięki  wsparciu z  EFS  nabyli kompetencje kluczowelub umiejętności 

uniwersalne. Kompetencje kluczowe/ umiejętności uniwersalne oraz typy szkół zostały 
określone w Wytycznych w zakresie zasad  realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2 014-2020. 
Fakt nabycia kompetencji lub umiejętności uniwersalnych będzie weryfikowany w ramach 
następujących etapów: 
a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do 
objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie, 



b) ETAP II – Wzorzec – określony przed rozpoczęciem form wsparcia i zrealizowany w 
projekcie standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku 
przeprowadzonych działań projektowych. 
c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów 
oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, 
d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi 
wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia 
udzielanego danej osobie. 
Kompetencje lub umiejętności uniwersalne stanowią  wyodrębniony zestaw efektów uczenia 
się / kształcenia. Opis kompetencji lub umiejętności uniwersalnych zawiera jasno określone 
warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji lub 
umiejętności uniwersalnych, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się (standardach 
wymagań) dla danej kompetencji/umiejętności uniwersalnej  oraz kryteria i metody ich 
weryfikacji. 
Nabycie kompetencji potwierdzone jest uzyskaniem dokumentu zawierającego 
wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji. 
 
  Wykazywać należy wyłącznie kompetencje lub umiejętności uniwersalne osiągnięte w 
wyniku interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego. 

6 

Liczba szkół, w których pracownie 
przedmiotowe wykorzystują 
doposażenie do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych. 
 

szt. 

kluczowy 
wskaźnik 
rezultatu  

bezpośredniego 
EFS 

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie zakupione dzięki 
EFS do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotów przyrodniczych Lub matematyki. 
Określenie przedmiotów przyrodniczych oraz typy szkół zostały opisane w Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze edukacji na lata 2014-2020. W przypadku objęcia wsparciem kilku szkół 
wchodzących w skład zespołu szkół, każdą szkołę z danego zespołu szkół, która uzyskała 
wsparcie bezpośrednie, należy liczyć odrębnie. W przypadku skierowania wsparcia do szkół 
filialnych, szkoła macierzysta i szkoły jej podporządkowane powinny być mierzone odrębnie. 
Wykorzystanie doposażenia jest weryfikowane na reprezentatywnej próbie szkół objętych 
wsparciem w ramach RPO do 4 tygodni po zakończeniu ich udziału w projekcie w ramach 
wizyt monitoringowych przez pracowników Instytucji Zarządzającej RPO lub Instytucji 
Pośredniczącej. 
W przypadku zakończenia udziału w projekcie w okresie ferii zimowych i letnich pomiar 
wskaźników powinien być dokonany z wyłączeniem ww. okresów. 



7 

Liczba szkół i placówek systemu 
oświaty wykorzystujących sprzęt 
TIK do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych. 
 

szt. 

kluczowy 
wskaźnik 
rezultatu  

bezpośredniego 
EFS 

Liczba szkół oraz placówek systemu oświaty wykorzystujących do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych sprzęt rozumiany jako pomoce dydaktyczne oraz narzędzia technologii 
informacyjno- komunikacyjnej, zakupiony dzięki EFS.  
Typy szkół opisane są w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. W przypadku 
objęcia wsparciem kilku szkół wchodzących w skład zespołu szkół, każdą szkołę z danego 
zespołu szkół, która uzyskała wsparcie bezpośrednie, należy liczyć odrębnie. W przypadku 
skierowania wsparcia do szkół filialnych, szkoła macierzysta i szkoły jej podporządkowane 
powinny być mierzone odrębnie. 
Wskaźnik jest mierzony na poziomie beneficjenta do 4 tygodni po zakończeniu udziału w 
projekcie. Ze względu na wynikający z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-
2020wymóg osiągnięcia przez szkoły i placówki systemu oświaty funkcjonalności w okresie 
do 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu, wykorzystanie sprzętu TIK jest 
weryfikowane do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. Powyższy wymóg dotyczy 
wyłącznie szkół/ placówek systemu oświaty objętych wsparciem w ramach RPO, które w 
okresie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie nie osiągnęły funkcjonalności 
niezbędnych do wykorzystywania doposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych. 
Wskaźnik mierzony jest w ramach wizyt monitoringowych przez pracowników Instytucji 
Zarządzającej RPO lub Instytucji Pośredniczącej.  
W przypadku zakończenia udziału w projekcie w okresie ferii zimowych i letnich pomiar 
wskaźników powinien być dokonany z wyłączeniem ww. okresów. 
 

8 

Liczba uczniów objętych 
wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych lub 
umiejętności uniwersalnych w 
programie. 

osoby 
kluczowy 
wskaźnik 

produktu EFS 

Liczba uczniów objętych wsparciem bezpośrednim w ramach programu z zakresu rozwijania 
kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie, w tym poprzez 
udzielenie wsparcia z zakresu indywidualizacji 
Wykazywać należy wyłącznie kompetencje/ umiejętności uniwersalne które zostały osiągnięte 
w wyniku interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Zakres kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych oraz typy szkół opisano w 
Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć  z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji  na lata 2014-2020. 

9 
Liczba szkół, których pracownie 
przedmiotowe zostały doposażone 
w programie. 

szt. 
kluczowy 
wskaźnik 

produktu EFS 

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe  zostały doposażone do nauczania 
przedmiotów przyrodniczych lub matematyki poprzez doświadczenia i eksperymenty.  
W przypadku objęcia wsparciem kilku szkół wchodzących w skład zespołu szkół, każdą szkołę 
z danego zespołu szkół, która uzyskała wsparcie bezpośrednie, należy liczyć odrębnie. W 



przypadku skierowania wsparcia do szkół filialnych, szkoła macierzysta i szkoły jej 
podporządkowane powinny być mierzone odrębnie. Określenie przedmiotów przyrodniczych, 
warunki wg których odbywa się doposażenie pracowni przyrodniczych lub matematycznych 
oraz typy szkół/placówek systemu oświaty zostały opisane w Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020. 
Moment pomiaru wskaźnika rozumiany jest jako dzień dostarczenia sprzętu do szkoły. 

10. 

Liczba szkół i placówek systemu 
oświaty wyposażonych w ramach 
programu w sprzęt TIK do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych. 

szt. 
kluczowy 
wskaźnik 

produktu EFS 

Liczba szkół oraz placówek systemu oświaty wyposażonych w sprzęt, rozumiany jako pomoce 
dydaktyczne oraz narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do prowadzenia 
zajęć edukacyjnych. 
 
W przypadku objęcia wsparciem kilku szkół wchodzących w skład zespołu szkół, każdą szkołę 
z danego zespołu szkół, która uzyskała wsparcie bezpośrednie, należy liczyć odrębnie. W 
przypadku skierowania wsparcia do szkół filialnych, szkoła macierzysta i szkoły jej 
podporządkowane powinny być mierzone odrębnie. Standardy wg których odbywa się zakup 
sprzętu TIK oraz typy szkół są opisane w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-
2020. We wskaźniku możliwe jest wykazanie szkół i placówek systemu oświaty, które jedynie 
uzupełniają swoją bazę o pewne elementy wyposażenia, zgodnie z diagnozą i w celu 
uzyskania konkretnych funkcjonalności, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020. 
Moment pomiaru wskaźnika rozumiany jest jako dzień dostarczenia sprzętu do szkół i 
placówek oświatowych. 

11 
Liczba nauczycieli objętych 
wsparciem z zakresu TIK w 
programie. 

osoby 
kluczowy 
wskaźnik 

produktu EFS 

Liczba nauczycieli objętych działaniami z zakresu doskonalenia kompetencji cyfrowych, w tym 
w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK oraz włączenia TIK 
do nauczania przedmiotowego.  
Doskonalenie kompetencji cyfrowych nauczycieli odbywa się poprzez formy wsparcia, które 
wraz z typami szkół są  opisane w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-
2020. 

12 
Liczba nauczycieli objętych 
wsparciem w programie. 

osoby 
kluczowy 
wskaźnik 

produktu EFS 

Liczba nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół i placówek objętych wsparciem, w 
programie. Formy wsparcia oraz typy szkół opisane w Wytycznych w zakresie zasad realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020. 



Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych 

1 

Liczba osób o niskich 
kwalifikacjach, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły kompetencje 
po opuszczeniu programu. 
 

osoby 

kluczowy 
wskaźnik 
rezultatu 

bezpośredniego 
EFS 

Osoby o niskich kwalifikacjach – zgodnie z definicją wskaźnika liczba osób o niskich 
kwalifikacjach objętych wsparciem w programie  
Definicja  kwalifikacji  zgodna  z  definicją zawartą w  części  dot.  wskaźników  EFS  
monitorowanych  we  wszystkich priorytetach inwestycyjnych dla wskaźnika liczba osób, które 
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. Kompetencja to wyodrębniony zestaw 
efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które 
powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą 
informację o efektach  uczenia  się dla  danej  kompetencji  oraz  kryteria  i  metody ich  
weryfikacji.   
Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów: 
a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do 
objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie, 
b) ETAP II – Wzorzec – określony prze rozpoczęciem form wsparcia i zrealizowany w projekcie  
standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku 
przeprowadzonych działań projektowych 
,c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów 
oceny  po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, 
d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi 
wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia 
udzielanego danej osobie. 
Nabycie kompetencji potwierdzone jest uzyskaniem dokumentu zawierającego 
wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji. 
 
Wykazywać należy wyłącznie 
kwalifikacje/kompetencje osiągnięte w wyniku interwencji Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 

2 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, 
które uzyskały kwalifikacje lub 
nabyły kompetencje po opuszczeniu 
programu. 
 

osoby 

kluczowy 
wskaźnik 
rezultatu 

bezpośredniego 
EFS 

Osoby w wieku 50 lat i więcej – zgodnie z definicją wskaźnika liczba osób w wieku 50 lat i 
więcej objętych wsparciem w programie.  
Definicja  kwalifikacji  zgodna  z  definicją zawartą w  części  dot.  wskaźników  EFS  
monitorowanych  we  wszystkich priorytetach inwestycyjnych dla wskaźnika liczba osób, które 
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.  
Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji 
zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o 



nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach  uczenia  się dla  danej  
kompetencji  oraz  kryteria  i  metody ich  weryfikacji.   
Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów: 
a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do 
objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie, 
b) ETAP II – Wzorzec – określony prze rozpoczęciem form wsparcia i zrealizowany w projekcie  
standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku 
przeprowadzonych działań projektowych.c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji 
na podstawie opracowanych kryteriów oceny  po zakończeniu wsparcia udzielanego danej 
osobie, 
d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi 
wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia 
udzielanego danej osobie. 
Nabycie kompetencji potwierdzone jest uzyskaniem dokumentu zawierającego 
wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji. 
 
Wykazywać należy wyłącznie 
kwalifikacje/kompetencje osiągnięte w wyniku interwencji Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

3 

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, 
które uzyskały kwalifikacje lub 
nabyły kompetencje po opuszczeniu 
programu. 

osoby 

kluczowy 
wskaźnik 
rezultatu 

bezpośredniego 
EFS 

Osoby w wieku 25 lat i więcej - zgodnie z definicją wskaźnika liczba osób w wieku 25 lat i 
więcej objętych wsparciem w programie.  
Definicja  kwalifikacji  zgodna  z  definicją zawartą w  części  dot.  wskaźników  EFS  
monitorowanych  we  wszystkich priorytetach inwestycyjnych dla wskaźnika liczba osób, które 
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. Kompetencja to wyodrębniony zestaw 
efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które 
powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą 
informację o efektach  uczenia  się dla  danej  kompetencji  oraz  kryteria  i  metody ich  
weryfikacji.   
Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów: 
a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie  grupy docelowej do 
objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie, 
b) ETAP II – Wzorzec – określony prze rozpoczęciem form wsparcia i zrealizowany w projekcie  
standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku 
przeprowadzonych działań projektowych.c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji 



na podstawie opracowanych kryteriów oceny  po zakończeniu wsparcia udzielanego danej 
osobie 
d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi 
wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia 
udzielanego danej osobie. 
Nabycie kompetencji potwierdzone jest uzyskaniem dokumentu zawierającego 
wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji. 
 
Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje/kompetencje osiągnięte w wyniku interwencji 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4 
Liczba osób o niskich kwalifikacjach 
objętych wsparciem w programie. 

osoby 
kluczowy 
wskaźnik 

produktu EFS 

Liczba osób, które rozpoczęły udział w projekcie o niskich kwalifikacjach, tj. osób 
posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie.  
Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w części dot. wskaźników 
wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich priorytetach inwestycyjnych. 
Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w 
projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać raz uwzględniając najwyższy 
ukończony poziom ISCED. Definicje na podstawie: ISCED 2011 (UNESCO). 
 

5 
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej 
objętych wsparciem w programie. 

osoby 
kluczowy 
wskaźnik 

produktu EFS 

Liczba wszystkich uczestników projektu objętych wsparciem w programie, którzy  w dniu 
przystąpienia do projektu byli w wieku 50 lat lub więcej. Wiek uczestników liczony jest na 
podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
Zakres wsparcia został określony w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć  
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-
2020. 

6 
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej 
objętych wsparciem w programie. 

osoby 
kluczowy 
wskaźnik 

produktu EFS 

Liczba wszystkich uczestników projektu objętych wsparciem w programie, którzy w dniu  
przystąpienia do projektu byli w wieku 25 lat lub więcej. Wiek uczestników liczony jest na 
podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
Zakres wsparcia został określony w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-
2020  

Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe 

1 
Liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje w ramach 
pozaszkolnych form kształcenia. 

osoby 
kluczowy 
wskaźnik 
rezultatu 

Liczba osób, które ukończyły pozaszkolne formy kształcenia zawodowego, (np. kwalifikacyjne 
kursy zawodowe, lub inne kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnianie kwalifikacji) albo 
programy walidacji i certyfikacji – zgodnie z  definicją wskaźnika liczba osób uczestniczących 
w pozaszkolnych formach kształcenia w programie. Definicja kwalifikacji jest zgodna z 



bezpośredniego 
EFS 

definicją zawartą w części dot. wskaźników EFS monitorowanych we wszystkich priorytetach 
inwestycyjnych dla wskaźnika liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu. Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje osiągnięte w wyniku interwencji 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

2 

Liczba szkół i placówek kształcenia 
zawodowego wykorzystujących 
doposażenie zakupione dzięki 
EFS. 

szt. 

kluczowy 
wskaźnik 
rezultatu 

bezpośredniego 
EFS 

Liczba szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe wykorzystujących 
wyposażenie/doposażenie zakupione w ramach programu do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych. 
Wykorzystanie doposażenia jest weryfikowane na reprezentatywnej próbie szkół/placówek 
objętych wsparciem w ramach RPO do 4 tygodni po zakończeniu projektu w ramach wizyt 
monitoringowych przez pracowników Instytucji Zarządzającej RPO lub Instytucji 
Pośredniczącej. 
W przypadku zakończenia udziału w projekcie w okresie ferii zimowych i letnich pomiar 
wskaźników powinien być dokonany z wyłączeniem ww. okresów. 

3 

Liczba nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu, którzy 
uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu 
programu. 

osoby 

kluczowy 
wskaźnik 
rezultatu 

bezpośredniego 
EFS 

Definicja kwalifikacji jest zgodna z definicją zawartą w części dot. wskaźników EFS 
monitorowanych we wszystkich priorytetach inwestycyjnych dla wskaźnika liczba osób, które 
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.  
Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji 
zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o 
nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach  uczenia  się dla  danej  
kompetencji  oraz  kryteria  i  metody ich  weryfikacji.   
 
Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów: 
a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie  grupy docelowej do 
objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie, 
b) ETAP II – Wzorzec – określony przed rozpoczęciem form wsparcia i zrealizowany w 
projekcie standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku 
przeprowadzonych działań projektowych 
c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów 
oceny  po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, 
d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi 
wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia 
udzielanego danej osobie. 
Nabycie kompetencji potwierdzone jest uzyskaniem dokumentu zawierającego 
wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji. 



 
Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje/kompetencje osiągnięte w wyniku interwencji 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

4 

Liczba uczniów, którzy nabyli 
kompetencje kluczowe lub 
umiejętności uniwersalne po 
opuszczeniu programu 

osoby 

kluczowy 
wskaźnik 
rezultatu 

bezpośredniego 
EFS 

Liczba uczniów, którzy dzięki wsparciu z EFS nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności 
uniwersalne. 
Kompetencje kluczowe/ umiejętności uniwersalne oraz typy szkół zostały określone w 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 
Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów: 
a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do 
objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie, 
b) ETAP II – Wzorzec – określony przed rozpoczęciem form wsparcia i zrealizowany w 
projekcie standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku 
przeprowadzonych działań projektowych. Sposób (miejsce) definiowania informacji 
wymaganych w etapie II powinien zostać określony przez instytucję organizującą konkurs/ 
przeprowadzającą  nabór projektów 
c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów 
oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, 
d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi 
wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia 
udzielanego danej osobie. 
 
 
Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji 
zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o 
nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach  uczenia  się dla  danej  
kompetencji  oraz  kryteria  i  metody ich  weryfikacji.   
 
Nabycie kompetencji potwierdzone jest uzyskaniem dokumentu zawierającego 
wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji. 
 
Wykazywać należy wyłącznie kompetencje/umiejętności uniwersalne osiągnięte w wyniku 
interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/


5 
Odsetek zrealizowanych 
Indywidualnych Planów Rozwoju 

% 
wskaźnik 
rezultatu 

bezpośredniego 

Wskaźnik odnosi się do Indywidualnych  Planów Rozwoju (IPR),  czyli   zindywidualizowanych 
programów rozwoju edukacyjnego uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych uczących się 
w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, przygotowanych przez uczniów/uczennice 
wraz z ich Opiekunami  dydaktycznymi.  
IPR zawiera, co najmniej: 
-profil ucznia,  
-cele  do osiągnięcia w związku  otrzymanym stypendium, 
-wydatki, jakie Stypendysta zamierza ponieść w ramach otrzymanego stypendium,  
-zasady oceny postępów ucznia, dla którego jest sporządzany.  
 

6 

Liczba uczniów szkół i placówek 
kształcenia zawodowego 
uczestniczących w stażach i 
praktykach u pracodawcy. 

osoby 
kluczowy 
wskaźnik 

produktu EFS 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem bezpośrednim 
w ramach programu w postaci staży i praktyk u pracodawcy lub przedsiębiorcy. 
Pod pojęciem praktyki zawodowej należy rozumieć taką formę wsparcia, która jest 
organizowana u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów szkół zawodowych i stanowi 
uzupełnienie praktycznej nauki zawodu realizowanej w tych szkołach.  
Pod pojęciem stażu należy rozumieć:  
1) działania obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z 
pracodawcami lub przedsiębiorcami w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w 
których kształcenie zawodowe nie jest realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców ze 
względu na brak możliwości sfinansowania kosztów takiego kształcenia,  
2)działania wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego realizowanego 
w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w celu zwiększenia wymiaru praktyk 
zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu  
albo  
3)działania organizowane dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych lub 
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (o ile dotyczy).  
Warunki, według których odbywa się organizacja praktyk zawodowych i staży zostały opisane 
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 
 

7 
Liczba osób uczestniczących w 
pozaszkolnych formach kształcenia 
w programie 

osoby 
kluczowy 
wskaźnik 

produktu EFS 

Liczba osób , które uczestniczyły w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego 
zorganizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie kształcenia ustawicznego 
w formach pozaszkolnych oraz innych (np. kwalifikacyjne kursy zawodowe, inne kursy 
umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie kwalifikacji).  



W ramach wskaźnika należy wykazać również osoby, które wzięły udział w programach 
walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się  zdobytych w ramach edukacji 
formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji 
zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie. 

8 

Liczba szkół i placówek kształcenia 
zawodowego doposażonych w 
programie w sprzęt i materiały 
dydaktyczne niezbędne do 
realizacji kształcenia zawodowego. 

szt. 
kluczowy 
wskaźnik 

produktu EFS 

Liczba szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe wyposażonych / doposażonych 
w ramach programu.. 
Warunki, według których odbywa się wyposażanie szkół lub placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe zostały opisane w Wytycznych w zakresie zasad 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze edukacji na lata 2014-2020. 
Moment  pomiaru wskaźnika rozumiany jest  jako dzień dostarczenia  wyposażenia do  szkół 
i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. 
 

9 

Liczba nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu objętych 
wsparciem w programie. 

osoby 
kluczowy 
wskaźnik 

produktu EFS 

Liczba nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem, w tym: 
- liczbę osób przygotowanych do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów 
zawodowych w ramach studiów podyplomowych lub innych form doskonalenia;  
- liczbę nauczycieli uczestniczących w formach doskonalenia zawodowego organizowanych 
we współpracy z uczelniami 
- liczbę nauczycieli uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawców o czasie trwania 
nie krótszym niż  40 godzin 
-  liczbę nauczycieli  objętych  wspomaganiem  realizowanym  przez  placówki  doskonalenia  
nauczycieli,  poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne oraz 
uczestniczących w sieciach współpracy i samokształcenia 
- liczbę nauczycieli objętych wsparciem w zakresie stosowania metod oraz form 
organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. 
 

10 

Liczba podmiotów realizujących 
zadania centrum kształcenia 
zawodowego i ustawicznego 
objętych wsparciem w programie. 

szt. 
kluczowy 
wskaźnik 

produktu EFS 

Wskaźnik mierzy liczbę  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ( CKZiU) oraz 
innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU objętych wsparciem w 
programie. 
Zakres wsparcia obejmuję: 
1) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do 
pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania zbieżne z zadaniami CKZiU 
dla określonej branży/ zawodu; 



2) wsparcie realizacji zadań dla określonych branż/ zawodów przez CKZiU lub inne zespoły 
realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU. 
Realizacja zadań zbieżnych z zadaniami centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego 
oznacza realizację zadań analogicznych do wymienionych w przepisach ustawy  z 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe. 

11 

Liczba uczniów objętych 
wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych lub 
umiejętności uniwersalnych w 
programie   

osoby 
kluczowy 
wskaźnik 

produktu EFS 

Liczba uczniów objętych wsparciem bezpośrednim w ramach programu z zakresu rozwijania 
kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych w programie, w tym poprzez 
udzielenie wsparcia indywidualnego. Wykazywać należy wyłącznie kompetencje/ umiejętności 
uniwersalne, które zostały osiągnięte w wyniku interwencji Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 
Zakres kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych oraz typy szkół opisano w 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.  

12 
Liczba uczniów objętych 
wsparciem stypendialnym w 
programie 

osoby 
kluczowy 
wskaźnik 

produktu EFS 

Liczba uczniów szczególnie uzdolnionych, którzy otrzymali stypendia dzięki dofinansowaniu 
Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie określonym w Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze edukacji na lata 2014-2020. 
 
Typy szkół zostały opisane w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 
 
We wskaźniku należy wskazać liczbę uczniów, którym zostanie przekazana pomoc 
stypendialna. Za moment pomiaru wskaźnika należy przyjąć moment podpisania umowy o 
przyznaniu pomocy stypendialnej pomiędzy uprawnionymi do tego osobami, datę wypłaty 
stypendium lub jego pierwszej transzy. 
 

 
  



Lista wskaźników dodatkowych oraz ich definicji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej  
XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności 
 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Rodzaj wskaźnika 

Definicja 

Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności 

Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji 

1 

Liczba obiektów dostosowanych 

do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami  

szt. 
kluczowy horyzontalny 

wskaźnik produktu EFS 

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. 
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  

2 

Liczba osób objętych szkoleniami 

/ doradztwem w zakresie 

kompetencji cyfrowych 

osoby 
kluczowy horyzontalny 

wskaźnik produktu EFS 

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 



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 

3 

Liczba projektów, w których 

sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami 

szt. 
kluczowy horyzontalny 

wskaźnik produktu EFS 

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. 
 
Do wskaźnika wliczane są zarówno projekty ogólnodostępne, w których sfinansowano 
koszty racjonalnych usprawnień, jak i dedykowane. 

4 

Liczba podmiotów 

wykorzystujących technologie 

informacyjno–komunikacyjne 

(TIK) 

szt. 
kluczowy horyzontalny 

wskaźnik produktu EFS 

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. 

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. 

Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych 

1 

Liczba obiektów dostosowanych 

do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami  

szt. 
kluczowy horyzontalny 

wskaźnik produktu EFS 

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. 
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  

2 

Liczba osób objętych szkoleniami 

/ doradztwem w zakresie 

kompetencji cyfrowych 

osoby 
kluczowy horyzontalny 

wskaźnik produktu EFS 

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 
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 

3 

Liczba projektów, w których 

sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami 

szt. 
kluczowy horyzontalny 

wskaźnik produktu EFS 

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. 
 
Do wskaźnika wliczane są zarówno projekty ogólnodostępne, w których sfinansowano 
koszty racjonalnych usprawnień, jak i dedykowane. 

4 

Liczba podmiotów 

wykorzystujących technologie 

informacyjno–komunikacyjne 

(TIK) 

szt. 
kluczowy horyzontalny 

wskaźnik produktu EFS 

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. 

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. 

Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe 



1 

Liczba obiektów dostosowanych 

do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami  

szt. 
kluczowy horyzontalny 

wskaźnik produktu EFS 

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. 
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  

2 

Liczba osób objętych szkoleniami 

/ doradztwem w zakresie 

kompetencji cyfrowych 

osoby 
kluczowy horyzontalny 

wskaźnik produktu EFS 

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 
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 



3 

Liczba projektów, w których 

sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami 

szt. 
kluczowy horyzontalny 

wskaźnik produktu EFS 

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. 
 
Do wskaźnika wliczane są zarówno projekty ogólnodostępne, w których sfinansowano 
koszty racjonalnych usprawnień, jak i dedykowane. 

4 

Liczba podmiotów 

wykorzystujących technologie 

informacyjno–komunikacyjne 

(TIK) 

szt. 
kluczowy horyzontalny 

wskaźnik produktu EFS 

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. 

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. 

 

 

 


