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     Załącznik nr  6 
     do uchwały nr 564/21 
     Zarządu Województwa Łódzkiego 
     z dnia 10 czerwca 2021 r. 

„Załącznik nr 10 do uchwały nr 1170/16  
     Zarządu Województwa Łódzkiego 
     z dnia 28 września 2016 r.” 

 
 
Lista definicji wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  
na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie 

 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Rodzaj wskaźnika 

Definicja 

Oś priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie 

Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 

1 

Liczba osób opiekujących się 

dziećmi w wieku do lat 3 objętych 

wsparciem w programie  

osoby 
kluczowy wskaźnik 

produktu EFS 

Wskaźnik mierzy liczbę osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat trzech, które otrzymały 
bezpośrednie wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie zapewnienia 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz, w przypadku gdy wynika to ze zdiagnozowanych 
potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (diagnoza opcjonalna) - w zakresie aktywizacji 
zawodowej. 

2 

Liczba utworzonych miejsc opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3  

 

szt. 

kluczowy wskaźnik 

produktu EFS 

Wskaźnik mierzy liczbę utworzonych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych 
opiekunów.  Wskaźnik odnosi się do utworzonego miejsca (nie utworzonych punktów opieki) 
, tj. miejsca opieki nad jednym dzieckiem. 
Pojęcia żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun i niania - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 
Definicja na podstawie: ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 
Pomiar wskaźnika dokonywany jest w trakcie realizacji projektu. 
Jako moment utworzenia miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 uznaje się datę uzyskania 
wpisu odpowiednio - do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych 
opiekunów. 
Źródłem weryfikacji wskaźnika są dane z rejestrów żłobków i klubów dziecięcych lub 
wykazów dziennych opiekunów prowadzonych przez właściwego ze względu na lokalizację 
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placówki/miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna - wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta.   

3 

Liczba osób, które powróciły na 

rynek pracy po przerwie 

związanej z 

urodzeniem/wychowaniem 

dziecka lub utrzymały 

zatrudnienie po opuszczeniu 

programu  

osoby 

kluczowy wskaźnik 

rezultatu bezpośredniego 

EFS 

 

Wskaźnik mierzy liczbę osób pracujących, które dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach 
projektu powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem 
dziecka lub utrzymały zatrudnienie w wyniku działań związanych z zapewnieniem miejsc 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. We wskaźniku należy wykazać osoby, które wróciły na 
rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim oraz osoby, które utrzymały 
zatrudnienie We wskaźniku uwzględniane są osoby, które w dniu przystąpienia do projektu 
były pracujące. 
Osoby pracujące, definiowane jak we wskaźniku Liczba osób pracujących, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie.  
Datą zakończenia udziału w projekcie jest data zakończenia wsparcia w postaci zapewnienia 
miejsca opieki nad dzieckiem do lat 3, z którego uczestnik skorzystał (podjęcie zatrudnienia 
nie oznacza zakończenia udziału w projekcie) lub data przerwania udziału w projekcie z 
powodów innych niż podjęcie zatrudnienia.  
We wskaźniku można wykazać osobę, która zarówno powróciła do pracy/utrzymała 
zatrudnienie w trakcie trwania opieki nad dzieckiem do lat 3, jak i tę, która powróciła do 
pracy/utrzymała zatrudnienie w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie. Jeśli 
jednak dana osoba powróci na rynek pracy/utrzyma zatrudnienie w trakcie trwania projektu 
(korzystania z opieki nad dzieckiem do lat 3), wówczas może być wykazana we wskaźniku 
jedynie w przypadku, kiedy pracuje w momencie zakończenia udziału w projekcie lub do 4 
tygodni po projekcie. 

4 

Liczba osób pozostających bez 
pracy, które znalazły pracę lub 
poszukują pracy po opuszczeniu 
programu 

osoby 
kluczowy wskaźnik 

rezultatu bezpośredniego 
EFS 

Wskaźnik mierzy liczbę osób, które dzięki wsparciu EFS w zakresie zapewnienia miejsc 
opieki nad dziećmi do lat 3 oraz, w przypadku gdy wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb 
osób pozostających bez zatrudnienia (diagnoza opcjonalna) - w zakresie aktywizacji 
zawodowej - znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu. 
Wskaźnik mierzy liczbę osób, które w dniu przystąpienia do projektu były bezrobotne lub 
bierne zawodowo. 
Definicja osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo zgodna z definicjami wskaźników pn.: 
Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w 
programie oraz Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie, 
zawartymi w części dot. wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich 
priorytetach inwestycyjnych.Osoby 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 



3 
 

do wskaźnika, nawet jeśli nie mogą one od razu podjąć zatrudnienia. 
Datą zakończenia udziału w projekcie jest data zakończenia wsparcia w postaci zapewnienia 
miejsca opieki nad dzieckiem do lat 3, z którego uczestnik skorzystał (podjęcie zatrudnienia 
nie oznacza zakończenia udziału w projekcie) lub data przerwania udziału w projekcie z 
powodów innych niż podjęcie zatrudnienia.  
We wskaźniku można wykazać zarówno osobę, która podjęła pracę lub rozpoczęła 
poszukiwania zatrudnienia w trakcie trwania formy wsparcia dot. miejsc opieki, jak i tę, która 
podjęła pracę lub rozpoczęła poszukiwania pracy w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału 
w projekcie. Jeśli jednak dana osoba podejmie pracę lub zacznie poszukiwać zatrudnienia w 
trakcie trwania projektu (i korzystania z opieki nad dzieckiem do lat 3), wówczas beneficjent 
może ją wykazać we wskaźniku jedynie w przypadku, kiedy pracuje lub poszukuje pracy w 
momencie zakończenia udziału w projekcie. Beneficjent powinien wykazać we wskaźniku 
wszystkie osoby, które znalazły pracę lub poszukiwały pracy (w trakcie projektu lub do 4 
tygodni po projekcie) dopiero po zakończeniu udziału tych osób w projekcie. 
 

Działanie X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw 
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1 

Liczba osób pracujących, łącznie 
z prowadzącymi działalność na 
własny rachunek, objętych 
wsparciem w programie (C) 

osoby 
kluczowy wskaźnik 

produktu EFS 

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 pracują ze względu na np. 
chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. 
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 (definicja 
określona na podstawie Wytycznych KE dot. monitorowania i ewaluacji EFS 2014-2020) 
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.  
Sformułowania zapisane kursywą są identyczne z definicją badania aktywności 
ekonomicznej ludności (LFS).  
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”1.  

                                                           
1 1O ile obowiązkowy pobór i powołanie do wojska dotyczy państwa członkowskiego. 
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Osoby przebywające na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, 
spowodowaną opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu 
macierzyńskiego lub rodzicielskiego) są uznawane za „osoby bierne zawodowo”, chyba że 
są zarejestrowane już jako „osoby bezrobotne” (wówczas status bezrobotnego ma 
pierwszeństwo). 
„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 prac, 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 
.http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0361:EN:HTML  
Definicja opracowana na podstawie: Eurostat, badanie aktywności ekonomicznej ludności 
(BAEL). 
Informacje dodatkowe: 
Studenci studiów stacjonarnych, którzy są zatrudnieni (również na część etatu) powinni być 
wykazywani jako osoby pracujące. 

Osoby przebywające na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym w przypadku, gdy 
jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu, uznawane są za osoby pracujące. 

2 

Liczba osób pracujących, łącznie 
z prowadzącymi działalność na 
własny rachunek, w wieku 50 lat i 
więcej objętych wsparciem w 
programie 

osoby 
kluczowy wskaźnik 

produktu EFS 

Wskaźnik mierzy wszystkie osoby pracujące w wieku 50 lat i więcej objęte wsparciem w 
programie. 
Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia 
udziału w projekcie. Osoba pracująca - zgodnie z definicją we wskaźniku: Liczba osób 
pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem 
w programie. 

3 
Liczba osób pracujących o 
niskich kwalifikacjach objętych 

osoby 
kluczowy wskaźnik 

produktu EFS 
Wskaźnik mierzy liczbę osób pracujących o niskich kwalifikacjach, tj. posiadających 
wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Osoba pracująca - zgodnie z definicją we 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0361:EN:HTML
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wsparciem w programie 
 

wskaźniku: Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, objętych wsparciem w programie. 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). 
 
Wykształcenie PODSTAWOWE – programy w ramach poziomu ISCED 1 (Międzynarodowa 
Standardowa Klasyfikacja Kształcenia) – wykształcenie podstawowe – ma na celu 
przekazywanie uczniom podstawowych umiejętności w zakresie czytania, pisania i 
matematyki (tj. umiejętności czytania i pisania oraz liczenia) oraz wyrobienie solidnej 
podstawy do uczenia się i rozumienia kluczowych obszarów wiedzy, rozwoju osobistego i 
społecznego, jak również przygotowania się do kształcenia średniego I stopnia. Dotyczy 
nauki na poziomie podstawowym, bez specjalizacji lub ze specjalizacją w niewielkim stopniu. 
Jedynym warunkiem przyjęcia na ten poziom kształcenia jest  
z reguły wiek. Zwyczajowo i zgodnie z prawem, osoby przystępujące do nauki na tym 
poziomie nie mogą mieć mniej niż 6 i nie więcej niż 7 lat. 
 
Wykształcenie GIMNAZJALNE - programy w ramach poziomu ISCED 2 (Międzynarodowa 
Standardowa Klasyfikacja Kształcenia) – wykształcenie gimnazjalne - służy rozwojowi 
umiejętności nabytych na poziomie ISCED 1. Celem edukacyjnym w tym zakresie jest 
stworzenie fundamentów do rozwoju uczenia się przez całe życie, które systemy edukacji 
mogą rozszerzać o dalsze możliwości kształcenia. Programy nauczania na tym poziomie są 
zazwyczaj w większym stopniu ukierunkowane na określone przedmioty, wprowadzając 
pojęcia teoretyczne do szerokiego zakresu zajęć tematycznych. Nauka na poziomie 
gimnazjum rozpoczyna się po 6 latach od poziomu ISCED 1. Uczniowie przystępują do 
nauki na poziomie gimnazjum są zwykle pomiędzy 12 a 13 rokiem życia.  
Sformułowania zapisane kursywą są identyczne z definicją UNESCO. Osoby przystępujące 
do projektu należy wykazać tylko raz uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED, z 
wyjątkiem uczestników, którzy nie ukończyli jeszcze poziomu ISCED 1 i 2, ale są nadal w 
przyjętym w kraju zwyczajowo lub prawnie wieku obowiązku szkolnego. 
 
Informacje dodatkowe: 
W przypadku osób, które nie ukończyły szkoły podstawowej i są powyżej wieku, w którym 
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uzyskuje się wykształcenie na poziomie ISCED 1, należy przypisać im poziom ISCED 0. W 
przypadku osób, które rozpoczęły naukę w szkole podstawowej i są w wieku, poniżej którego 
uzyskuje się poziom ISCED 1, należy przypisać im poziom ISCED 1. Poziom wykształcenia 
ISCED 0 przypisuje się również dzieciom, które uczestniczą w wychowaniu przedszkolnym. 
 

Definicje na podstawie: ISCED 2011 (UNESCO) 
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/UNESCO_GC_36C-19_ISCED_EN.pdf 
 
Wykształcenie PONADGIMNAZJALNE/PONADPODSTAWOWE (poziom ISCED 3): ma na 
celu uzupełnienie wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów wyższych 
lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia 
zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki na tym poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 
rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3 z reguły kończą się 12 lub 13 lat po 
rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym 
najczęściej jest to okres 12 lat. 
 

4 

Liczba mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw objętych 
usługami rozwojowymi w 
programie  

szt. 
kluczowy wskaźnik 

produktu EFS 

Wskaźnik mierzy liczbę mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, którym 
zostało udzielone wsparcie na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Definicja mikroprzedsiębiorstwa, małego i średniego 
przedsiębiorstwa jak we wskaźniku liczba objętych wsparciem w programie mikro-małych i 
średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw ekonomii 
społecznej). W kategorii mikroprzedsiębiorstwa należy uwzględnić również osoby 
prowadzące działalność na własny rachunek. 
Definicje usługi rozwojowej i Bazy Usług Rozwojowych zgodne z Wytycznymi w zakresie 
zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
na lata 2014-2020 w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian. 
W przypadku, gdy dana firma korzysta z kilku usług w ramach projektu do pomiaru 
wskaźnika przedsiębiorca wliczany jest tylko raz, w momencie skorzystania z pierwszej 
usługi. 
Dodatkowo, każde przedsiębiorstwo wykazywane w tym wskaźniku jest ujmowane również 
w ramach  
wskaźnika wspólnego Liczba objętych wsparciem w programie mikro-małych i średnich 
przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw ekonomii 
społecznej). 
 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/UNESCO_GC_36C-19_ISCED_EN.pdf
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5 

Liczba pracowników zagrożonych 
zwolnieniem z pracy oraz osób 
zwolnionych z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy 
objętych wsparciem w programie  
 

osoby 
kluczowy wskaźnik 

produktu EFS 

Wskaźnik mierzy liczbę pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych 
zwolnieniem z pracy i osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika objętych 
działaniami i programami typu outplacement. 
Status na rynku pracy jest mierzony w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 
Definicje outplacementu, pracownika przewidzianego do zwolnienia, pracownika 
zagrożonego zwolnieniem i osoby zwolnionej zgodne z Wytycznymi w zakresie zasad 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 
2014-2020 w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian. 
Przez osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy należy rozumieć osoby 
zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasad 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 
2014-2020 w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian. 
 

6 

Liczba mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw, które 
zrealizowały swój cel rozwojowy 
dzięki udziałowi w programie 
 

szt. 
kluczowy wskaźnik 

rezultatu bezpośredniego 
EFS 

Wskaźnik mierzy liczbę mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które 
otrzymały wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego i zrealizowały cel 
edukacyjny/biznesowy usługi rozwojowej. Definicja mikro-, małego i średniego 
przedsiębiorstwa jak we wskaźniku: Liczba objętych wsparciem w programie mikro-małych i 
średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw ekonomii 
społecznej). 
W kategorii mikroprzedsiębiorstwa należy uwzględnić również osoby prowadzące 
działalność na własny rachunek. 
Cel każdej usługi jest sformułowany w Bazie Usług Rozwojowych w Karcie usługi. 
Prawidłowo sformułowany cel, to taki, który opisany jest językiem efektów uczenia się, 
opisuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Co do zasady,  
w przypadku każdej usługi rozwojowej Podmiot wpisany do Bazy Usług Rozwojowych 
powinien określić jej cel edukacyjny, który będzie podlegał ocenie w rejestrze przez jej 
odbiorców (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne). Jeżeli usługa będzie pozwalała 
na osiągnięcie celu biznesowego wówczas Podmiot wpisany do Bazy Usług Rozwojowych 
powinien go również określić (np. doradztwo – cel produktowy czy w przypadku 
kompleksowego wsparcia przedsiębiorstwa poprzez projekt zmiany). Cel usługi zostanie 
zrealizowany w sytuacji, gdy przedsiębiorca po zakończeniu korzystania z usługi rozwojowej 
oceni realizację jej celu w rejestrze w skali stopniowanej od 1 do 5 na poziomie 4 lub 5. 
Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez dany podmiot udziału w 
projekcie. W przypadku, gdy dana firma korzysta z kilku usług w ramach projektu, do 
pomiaru wskaźnika przedsiębiorca wliczany jest tylko raz, po wyliczeniu uśrednionego 
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poziomu oceny wszystkich usług rozwojowych, z których skorzystał przedsiębiorca w 
projekcie – o ile uśredniony poziom oceny usług wynosi od 4 do 5. 

7 

Liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły 
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. Uzyskanie kwalifikacji oznacza 
pozytywne zakończenie przez uczestnika pełnego cyklu związanego z nabyciem kwalifikacji, 
obejmującego etap walidacji i certyfikacji. 

 

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. 

 
Informacje dodatkowe: 
Szczegółowe informacje dotyczące uznawania kwalifikacji w projektach EFS zawarto w 
załączniku nr 8 do Wytycznych. 
Osoby uzyskujące kwalifikacje w trakcie realizacji projektu należy również wliczać do 
wskaźnika. 
Jeżeli okres oczekiwania na wyniki egzaminu jest dłuższy niż 4 tygodnie od zakończenia 
udziału  
w projekcie, ale egzamin odbył się w trakcie tych 4 tygodni, wówczas można uwzględnić 
osoby we wskaźniku (po otrzymaniu wyników egzaminu). We wskaźniku należy uwzględnić 
jednak tylko te osoby, które otrzymały wyniki egzaminu do czasu ostatecznego rozliczenia 
projektu. 
 
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 – zdefiniowanie w Karcie Usługi standardu wymagań, tj. efektów 
uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych2, 
c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów 

                                                           
2 W przypadku projektów PSF, zdefiniowanie standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych, 
dokonywane jest w ramach Karty Usługi. 
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oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie w ramach Systemu Oceny Usług 
Rozwojowych, 
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. 
Do pomiaru wskaźnika należy wliczać jedynie te osoby, które skorzystały ze wsparcia 
ocenionego w ramach Systemu Oceny Usług Rozwojowych na poziomie 4 lub 5. 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. 
 

8 

Liczba osób, które po 
opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały 
zatrudnienie 
 

osoby 
kluczowy wskaźnik 

rezultatu bezpośredniego 

Wskaźnik mierzy liczbę osób, które podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie w 
dotychczasowym lub nowym miejscu pracy objętych działaniami i programami typu 
outplacement. 
Definicja outplacementu zgodna z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze 
przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian. 
Wskaźnik dot. osób, które zostały zdefiniowane we wskaźniku produktu: Liczba pracowników 
zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie,a także osób odchodzących z rolnictwa, które 
podjęły zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia 
społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.). Definicja osoby odchodzącej z 
rolnictwa zgodna z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze 
przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian. 
Osoby, które podjęły pracę - liczone są we wskaźniku w odniesieniu do osób bezrobotnych i 
biernych zawodowo, natomiast w przypadku osób kontynuujących zatrudnienie - w 
odniesieniu do pracujących zagrożonych utratą pracy lub przewidzianych do zwolnienia w 
momencie przystąpienia do projektu. 
Definicja osób bezrobotnych jak we wskaźniku: Liczba osób bezrobotnych, w tym 
długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie. 
Osoby bierne zawodowo definiowane są jak we wskaźniku: Liczba osób biernych zawodowo 
objętych wsparciem w programie.  
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Osoba pracująca - zgodnie z definicją we wskaźniku Liczba osób pracujących, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie w tym 
osoby, które uzyskały wsparcie EFS na podjęcie działalności gospodarczej. 
Wskaźnik mierzony do 4 tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. 

9 

Liczba osób pracujących (łącznie 
z pracującymi na własny 
rachunek) w wieku 50 lat i więcej, 
które uzyskały kwalifikacje lub 
nabyły kompetencje po 
opuszczeniu programu 

osoby 
specyficzny wskaźnik 

rezultatu bezpośredniego 
EFS 

Wskaźnik mierzy wszystkie osoby pracujące objęte wsparciem w programie, które w roku,  
w którym przystąpiły do projektu były w wieku 50 lat lub więcej. Wiek uczestników określany 
jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
Osoba pracująca - zgodnie z definicją we wskaźniku: Liczba osób pracujących, łącznie  
z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie.  
Definicje kwalifikacji i kompetencji są zgodne z definicjami dla wskaźnika: Liczba osób, które 
uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu. 
Weryfikacja następuje przed (o ile ma to zastosowanie) i po otrzymaniu wsparcia 

10 

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

osoby 
specyficzny wskaźnik 

rezultatu bezpośredniego 
EFS 

Wskaźnik mierzy liczbę osób pracujących o niskich kwalifikacjach, tj. posiadających 
wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. 
Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w 
projekcie. 
Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) jak we wskaźniku: Liczba osób pracujących o 
niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie. 
Definicje kwalifikacji i kompetencji są zgodne z definicjami dla wskaźnika: Liczba osób, które 
uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu. 
Weryfikacja następuje przed (o ile ma to zastosowanie) i po otrzymaniu wsparcia. 

Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia 

1 
Liczba osób, które dzięki 
interwencji EFS zgłosiły się na 
badanie profilaktyczne 

osoby 
kluczowy wskaźnik 

rezultatu bezpośredniego 
EFS 

Wskaźnik mierzy liczbę osób, które dzięki działaniom finansowanym z EFS zgłosiły się na 
badanie profilaktyczne (dot. wszystkich badań profilaktycznych, nie tylko finansowanych z 
EFS).  
Wskaźnik mierzony do 4 tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. W 
przypadku wsparcia polegającego na działaniach informacyjno-edukacyjnych wskaźnik 
mierzony w okresie realizacji projektu.  
Wskaźnik mierzony przez beneficjenta na podstawie informacji od osób korzystających ze 
wsparcia w projekcie.  
Informacje dodatkowe:  
W przypadku wsparcia krótkotrwałego (np. dojazd na badanie) osoba otrzymująca tego typu 
pomoc nie jest uczestnikiem projektu w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, (nie ma 
obowiązku zbierania od takiej osoby pełnego zakresu danych osobowych). IZ zobowiązuje 
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jednak beneficjenta do pozyskania danych osoby, która otrzymała tego typu wsparcie (imię, 
nazwisko, telefon lub e-mail) umożliwiających weryfikację, czy dana osoba zgłosiła się na 
badanie profilaktyczne dzięki EFS. Po pozytywnym zweryfikowaniu przez beneficjenta faktu 
zgłoszenia się przez daną osobę na badanie, może ona zostać wykazana w wartości 
wskaźnika, pomimo że nie jest formalnie uznana za uczestnika projektu. 

2 

Liczba osób, które po 
opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały 
zatrudnienie 

osoby 
kluczowy wskaźnik 

rezultatu bezpośredniego 
EFS 

Wskaźnik mierzy liczbę osób w wieku aktywności zawodowej (ustalanej indywidualnie dla 
każdego uczestnika, w oparciu o przesłankę, czy może on podjąć pracę), które dzięki 
wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego podjęły pracę lub kontynuowały 
zatrudnienie w dotychczasowym lub w nowym miejscu pracy.  
We wskaźniku należy uwzględnić te rodzaje działań prozatrudnieniowych, w przypadku 
których możliwa jest weryfikacja, że udział w nich przyczynił się do podjęcia/kontynuacji 
zatrudnienia. 
Osoby, które podjęły pracę - liczone są w odniesieniu do osób bezrobotnych i biernych 
zawodowo, natomiast w przypadku osób kontynuujących zatrudnienie - w odniesieniu do 
pracujących zagrożonych utratą pracy z przyczyn dotyczących stanu zdrowia. 
Osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie 
poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne 
zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. 
Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne  
w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać 
jako osoby bezrobotne. 
Osobę w wieku emerytalnym (w tym osobę, która osiągnęła wiek emerytalny, ale nie pobiera 
świadczeń emerytalnych) oraz osobę pobierającą emeryturę lub rentę, która spełnia warunki 
definicji wskaźnika dot. osób bezrobotnych objętych wsparciem (tj. pozostaje bez pracy, jest 
gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukuje zatrudnienia) należy traktować jako 
bezrobotną. 
Osoby bierne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej 
(tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 
Dzieci i młodzież do 18 r. ż. jest co do zasady uznawana za osoby bierne zawodowo, o ile 
nie spełnia przesłanek, na podstawie których można ją zaliczyć do osób bezrobotnych lub 
pracujących (tj. poszukują pracy lub podjęły pracę). 
Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo. 
Doktorantów można uwzględniać we wskaźniku dot. biernych zawodowo, pod warunkiem, że 
nie są oni zatrudnieni na uczelni, w innej instytucji lub przedsiębiorstwie. W przypadku, gdy 
doktorant wykonuje obowiązki służbowe, za które otrzymuje wynagrodzenie, należy 
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traktować go jako osobę pracującą. Osoby przebywające na urlopie wychowawczym 
(rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowaną opieką nad dzieckiem w okresie, 
który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego) są uznawane za 
„osoby bierne zawodowo”, chyba że są zarejestrowane już jako „osoby bezrobotne” 
(wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). 
Osoby pracujące 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 pracują ze względu na np. 
chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. 
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 
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pracujące”. 
Osoby przebywające na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym w przypadku, gdy 
jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu, uznawane są za osoby pracujące.  
„Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane za "zatrudnienie”. 
Studenci studiów stacjonarnych, którzy są zatrudnieni (również na część etatu) powinni być 
wykazywani jako osoby pracujące. 
Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 
Wskaźnik mierzony do 4 tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. 

3 

Liczba osób w wieku 50 lat i 
więcej, które po opuszczeniu 
programu podjęły pracę lub 
kontynuowały zatrudnienie 
 

osoby 
specyficzny wskaźnik 
rezultatu bezpośredniego 
EFS 

Wskaźnik mierzy liczbę osób w wieku aktywności zawodowej (ustalanej indywidualnie dla 
każdego uczestnika, w oparciu o przesłankę, czy może on podjąć pracę) z przedziału 50 lat i 
więcej, które dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego podjęły pracę lub 
kontynuowały zatrudnienie w dotychczasowym lub w nowym miejscu pracy.  
We wskaźniku należy uwzględnić te rodzaje działań prozatrudnieniowych, w przypadku 
których możliwa jest weryfikacja, że udział w nich przyczynił się do podjęcia/kontynuacji 
zatrudnienia (np. wsparcie rehabilitacyjne, kursy przekwalifikowujące). 
Osoby, które podjęły pracę - liczone są w odniesieniu do osób bezrobotnych i biernych 
zawodowo, natomiast w przypadku osób kontynuujących zatrudnienie - w odniesieniu do 
pracujących zagrożonych utratą pracy z przyczyn dotyczących stanu zdrowia. 
Informacje dodatkowe:  
Osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie 
poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne 
zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. 
Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne  
w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać 
jako osoby bezrobotne. 
Osobę w wieku emerytalnym (w tym osobę, która osiągnęła wiek emerytalny, ale nie pobiera 
świadczeń emerytalnych) oraz osobę pobierającą emeryturę lub rentę, która spełnia warunki 
definicji wskaźnika dot. osób bezrobotnych objętych wsparciem (tj. pozostaje bez pracy, jest 
gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukuje zatrudnienia) należy traktować jako 
bezrobotną. 
Osoby bierne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej 
(tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 
Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo. 
Doktorantów można uwzględniać we wskaźniku dot. biernych zawodowo, pod warunkiem, że 
nie są oni zatrudnieni na uczelni, w innej instytucji lub przedsiębiorstwie. W przypadku, gdy 



15 
 

doktorant wykonuje obowiązki służbowe, za które otrzymuje wynagrodzenie, należy 
traktować go jako osobę pracującą. 
Osoby przebywające na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, 
spowodowaną opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu 
macierzyńskiego lub rodzicielskiego) są uznawane za „osoby bierne zawodowo”, chyba że 
są zarejestrowane już jako „osoby bezrobotne” (wówczas status bezrobotnego ma 
pierwszeństwo).  
Osoby pracujące 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 pracują ze względu na np. 
chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. 
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 
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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”. 
Osoby przebywające na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym w przypadku, gdy 
jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu, uznawane są za osoby pracujące.  
 „Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane za "zatrudnienie”.  
Studenci studiów stacjonarnych, którzy są zatrudnieni (również na część etatu) powinni być 
wykazywani jako osoby pracujące. 
Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 
Wskaźnik mierzony do 4 tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. 

4 
Liczba osób objętych programem 
zdrowotnym dzięki EFS 

osoby 
kluczowy wskaźnik 

produktu EFS 

Wskaźnik obejmuje osoby objęte programami zdrowotnymi lub programami polityki 
zdrowotnej współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Pojęcia: „program zdrowotny” i „program polityki zdrowotnej” – definiowane jak w ustawie z 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych.  
We wskaźniku należy uwzględnić wszystkie osoby, które otrzymały przynajmniej jedną formę 
wsparcia w ramach programu zdrowotnego lub programu polityki zdrowotnej. 
W przypadku wsparcia krótkoterminowego o niskiej intensywności, udzielanego w ramach 
programu zdrowotnego lub programu polityki zdrowotnej, osoba otrzymująca tego typu 
pomoc nie jest uczestnikiem projektu w rozumieniu definicji uczestnika projektu zgodnie z 
rozdziałem 3.3 Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (nie ma obowiązku zbierania od takiej osoby 
pełnego zakresu danych osobowych). IZ zobowiązuje jednak beneficjenta do pozyskania 
danych osoby, która otrzymała tego typu wsparcie albo jej rodzica albo opiekuna prawnego 
(imię, nazwisko, telefon lub e-mail) umożliwiających weryfikację, czy dana osoba faktycznie 
została objęta wsparciem. Po pozytywnym zweryfikowaniu przez beneficjenta faktu 
skorzystania danej osoby z usługi zdrowotnej (w ramach programu zdrowotnego lub 
programu polityki zdrowotnej), może ona zostać wykazana w wartości wskaźnika, pomimo 
że nie jest formalnie uznana za uczestnika projektu. 

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

osoby 
Specyficzny wskaźnik 

produktu EFS 

Wskaźnik mierzy liczbę wszystkich uczestników projektu w wieku 50 lat lub więcej objętych 
wsparciem w programie. 
Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia 
udziału w projekcie. 

6 
Liczba wdrożonych programów 
zdrowotnych istotnych z punktu 

szt. 
kluczowy wskaźnik 

produktu EFS 
Wskaźnik obejmuje liczbę wdrożonych programów zdrowotnych/programów polityki 
zdrowotnej istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, dotyczących innych 
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widzenia potrzeb zdrowotnych 
regionu, w tym pracodawców 

niż trzy główne typy nowotworów tj.: nowotwór jelita grubego, nowotwór szyjki macicy i 
nowotwór piersi. Regionalny program zdrowotny może dotyczyć jednego z pięciu głównych 
typów schorzeń dezaktywizujących rynek pracy w Polsce, wskazanych w dokumencie 
strategicznym pn. Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 
2014-2020 (tj.: chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób i zaburzeń 
psychicznych, chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego, chorób układu 
oddechowego), jak również innych chorób będących istotnym problemem zdrowotnym 
regionu, zgodnie z definicją w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. 
Regionalny program zdrowotny może obejmować programy profilaktyczne, jak  
i programy z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiające powrót do pracy.  
 
Program zdrowotny/program polityki zdrowotnej można uznać za wdrożony po 
przeprowadzeniu procedury konkursowej i podpisaniu umów z beneficjentami lub podpisaniu 
umowy z beneficjentem projektu pozakonkursowego. 
Wskaźnik jest monitorowany przez IZ na podstawie danych z umów o dofinansowanie. 

7 

Wartość wydatków 

kwalifikowalnych przeznaczonych 

na działania związane 

z pandemią COVID-19 (CV30) 

 

PLN 
kluczowy wskaźnik 

produktu EFS 

We wskaźniku należy monitorować wydatki w następujący sposób:  w projektach 
nadzwyczajnych i innych w całości poświęconych walce ze skutkami pandemii COVID-19 we 
wskaźniku należy ujmować całość kosztów tych projektów (wydatki bezpośrednie i 

pośrednie);  w projektach rozszerzanych o zadania służące zwalczaniu lub 
przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19 we wskaźniku należy monitorować tylko 
koszty bezpośrednie przeznaczone na te działania; W obu przypadkach powinny być to 
całkowite koszty kwalifikowalne. 

 

8 

Liczba osób objętych wsparciem 

w zakresie zwalczania lub 

przeciwdziałania 

skutkom pandemii COVID-19 

(CV31) 

 

osoby 
kluczowy wskaźnik 

produktu EFS 

Wskaźnik mierzy liczbę osób, objętych w projektach wsparciem w zakresie przeciwdziałania 
i zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków. W przypadku wsparcia krótkoterminowego, 
punktowego, o niskiej intensywności osoba otrzymująca tego typu pomoc nie jest 
uczestnikiem projektu w rozumieniu niniejszych Wytycznych. Oznacza to brak obowiązku 
zbierania od takiej osoby danych osobowych. W takim przypadku, beneficjent wykazuje 
jedynie liczbę wspartych osób. W pozostałych przypadkach należy zbierać pełny zakres 
danych. Sposób monitorowania danych został opisany w dokumencie pn. Monitorowanie 
działań COVID-19 w ramach projektów EFS w systemie SL2014. 
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Lista wskaźników dodatkowych oraz ich definicji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej  

X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie 

 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Rodzaj wskaźnika 

Definicja 

Oś priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie 

Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 

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 
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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 
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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. 

5 

Liczba podmiotów objętych 

wsparciem w zakresie zwalczania 

lub przeciwdziałania skutkom 

pandemii COVID-19 (CV33) 

szt. 
kluczowy wskaźnik produktu 

EFS 

Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów, które skorzystały ze wsparcia w zakresie 
przeciwdziałania i zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków. W przypadku 
wsparcia krótkoterminowego, punktowego, o niskiej intensywności podmiot 
otrzymujący tego typu pomoc nie jest uczestnikiem projektu w rozumieniu 
niniejszych Wytycznych. Oznacza to brak obowiązku zbierania od takiego podmiotu 
pełnego zakresu danych. W takim przypadku, beneficjent wykazuje jedynie liczbę 
wspartych podmiotów. W pozostałych przypadkach należy zbierać pełny zakres 
danych. Sposób monitorowania danych został opisany w dokumencie pn. 
Monitorowanie działań COVID-19 w ramach projektów EFS w systemie SL2014. 

6 

Wartość wydatków 

kwalifikowalnych przeznaczonych 

na działania związane 

z pandemią COVID-19 (CV30) 

 

PLN 
kluczowy wskaźnik produktu 

EFS 

 We wskaźniku należy monitorować wydatki w następujący sposób:  w projektach 
nadzwyczajnych i innych w całości poświęconych walce ze skutkami pandemii 
COVID-19 we wskaźniku należy ujmować całość kosztów tych projektów (wydatki 

bezpośrednie i pośrednie);  w projektach rozszerzanych o zadania służące 
zwalczaniu lub przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19 we wskaźniku należy 
monitorować tylko koszty bezpośrednie przeznaczone na te działania; W obu 
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przypadkach powinny być to całkowite koszty kwalifikowalne. 

7 

Liczba osób objętych wsparciem 

w zakresie zwalczania lub 

przeciwdziałania 

skutkom pandemii COVID-19 

(CV31) 

 

osoby 
kluczowy wskaźnik produktu 

EFS 

Wskaźnik mierzy liczbę osób, objętych w projektach wsparciem w zakresie 
przeciwdziałania i zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków. W przypadku 
wsparcia krótkoterminowego, punktowego, o niskiej intensywności osoba 
otrzymująca tego typu pomoc nie jest uczestnikiem projektu w rozumieniu 
niniejszych Wytycznych. Oznacza to brak obowiązku zbierania od takiej osoby 
danych osobowych. W takim przypadku, beneficjent wykazuje jedynie liczbę 
wspartych osób. W pozostałych przypadkach należy zbierać pełny zakres danych. 
Sposób monitorowania danych został opisany w dokumencie pn. Monitorowanie 
działań COVID-19 w ramach projektów EFS w systemie SL2014. 

Działanie X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw 

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 
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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 
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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. 

5 

Liczba podmiotów objętych 

wsparciem w zakresie zwalczania 

lub przeciwdziałania skutkom 

pandemii COVID-19 (CV33) 

szt. 
kluczowy wskaźnik produktu 

EFS 

 

Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów, które skorzystały ze wsparcia w zakresie 
przeciwdziałania i zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków. W przypadku 
wsparcia krótkoterminowego, punktowego, o niskiej intensywności podmiot 
otrzymujący tego typu pomoc nie jest uczestnikiem projektu w rozumieniu 
niniejszych Wytycznych. Oznacza to brak obowiązku zbierania od takiego podmiotu 
pełnego zakresu danych. W takim przypadku, beneficjent wykazuje jedynie liczbę 
wspartych podmiotów. W pozostałych przypadkach należy zbierać pełny zakres 
danych. Sposób monitorowania danych został opisany w dokumencie pn. 
Monitorowanie działań COVID-19 w ramach projektów EFS w systemie SL2014. 

6 

Wartość wydatków 

kwalifikowalnych przeznaczonych 

na działania związane 

PLN 
kluczowy wskaźnik produktu 

EFS 

 

We wskaźniku należy monitorować wydatki w następujący sposób:  w projektach 
nadzwyczajnych i innych w całości poświęconych walce ze skutkami pandemii 



24 
 

z pandemią COVID-19 (CV30) 

 

COVID-19 we wskaźniku należy ujmować całość kosztów tych projektów (wydatki 

bezpośrednie i pośrednie);  w projektach rozszerzanych o zadania służące 
zwalczaniu lub przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19 we wskaźniku należy 
monitorować tylko koszty bezpośrednie przeznaczone na te działania; W obu 
przypadkach powinny być to całkowite koszty kwalifikowalne. 

7 

Liczba osób objętych wsparciem 

w zakresie zwalczania lub 

przeciwdziałania 

skutkom pandemii COVID-19 

(CV31) 

 

osoby 
kluczowy wskaźnik produktu 

EFS 

 

Wskaźnik mierzy liczbę osób, objętych w projektach wsparciem w zakresie 
przeciwdziałania i zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków. W przypadku 
wsparcia krótkoterminowego, punktowego, o niskiej intensywności osoba 
otrzymująca tego typu pomoc nie jest uczestnikiem projektu w rozumieniu 
niniejszych Wytycznych. Oznacza to brak obowiązku zbierania od takiej osoby 
danych osobowych. W takim przypadku, beneficjent wykazuje jedynie liczbę 
wspartych osób. W pozostałych przypadkach należy zbierać pełny zakres danych. 
Sposób monitorowania danych został opisany w dokumencie pn. Monitorowanie 
działań COVID-19 w ramach projektów EFS w systemie SL2014. 

Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia 

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 
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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 szt. kluczowy horyzontalny 
Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów, które w celu realizacji projektu, zainwestowały  
w technologie informacyjno-komunikacyjne, a w przypadku projektów edukacyjno-
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wykorzystujących technologie 

informacyjno–komunikacyjne 

(TIK) 

wskaźnik produktu EFS 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. 

5 

Liczba podmiotów objętych 

wsparciem w zakresie zwalczania 

lub przeciwdziałania skutkom 

pandemii COVID-19 (CV33) 

szt. 
kluczowy wskaźnik produktu 

EFS 

 

Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów, które skorzystały ze wsparcia w zakresie 
przeciwdziałania i zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków. W przypadku 
wsparcia krótkoterminowego, punktowego, o niskiej intensywności podmiot 
otrzymujący tego typu pomoc nie jest uczestnikiem projektu w rozumieniu 
niniejszych Wytycznych. Oznacza to brak obowiązku zbierania od takiego podmiotu 
pełnego zakresu danych. W takim przypadku, beneficjent wykazuje jedynie liczbę 
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wspartych podmiotów. W pozostałych przypadkach należy zbierać pełny zakres 
danych. Sposób monitorowania danych został opisany w dokumencie pn. 
Monitorowanie działań COVID-19 w ramach projektów EFS w systemie SL2014. 

6 

Wartość wydatków 

kwalifikowalnych przeznaczonych 

na działania związane 

z pandemią COVID-19 (CV30) 

 

PLN 
kluczowy wskaźnik produktu 

EFS 

 We wskaźniku należy monitorować wydatki w następujący sposób:  w projektach 
nadzwyczajnych i innych w całości poświęconych walce ze skutkami pandemii 
COVID-19 we wskaźniku należy ujmować całość kosztów tych projektów (wydatki 

bezpośrednie i pośrednie);  w projektach rozszerzanych o zadania służące 
zwalczaniu lub przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19 we wskaźniku należy 
monitorować tylko koszty bezpośrednie przeznaczone na te działania; W obu 
przypadkach powinny być to całkowite koszty kwalifikowalne. 

7 

Liczba osób objętych wsparciem 

w zakresie zwalczania lub 

przeciwdziałania 

skutkom pandemii COVID-19 

(CV31) 

 

osoby 
kluczowy wskaźnik produktu 

EFS 

. 

Wskaźnik mierzy liczbę osób, objętych w projektach wsparciem w zakresie 
przeciwdziałania i zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków. W przypadku 
wsparcia krótkoterminowego, punktowego, o niskiej intensywności osoba 
otrzymująca tego typu pomoc nie jest uczestnikiem projektu w rozumieniu 
niniejszych Wytycznych. Oznacza to brak obowiązku zbierania od takiej osoby 
danych osobowych. W takim przypadku, beneficjent wykazuje jedynie liczbę 
wspartych osób. W pozostałych przypadkach należy zbierać pełny zakres danych. 
Sposób monitorowania danych został opisany w dokumencie pn. Monitorowanie 
działań COVID-19 w ramach projektów EFS w systemie SL2014. 

 


