
Załącznik 8.1 - Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 6.4.2 
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Wskaźniki produktu 

L.p. 

Nazwa wskaźnika  

produktu –  

Poddziałanie 6.4.2 

Rodzaj 

wskaźnika 

Jednostka 

miary 

Definicja 

1 Liczba obiektów dostosowanych 

do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

 

horyzontalny* sztuki 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 budowlane należy rozumieć 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 dostosowaniem 

obiektów do potrzeb osób 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 

horyzontalny* osoby 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. 
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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.  

3 Liczba podmiotów 

wykorzystujących technologie 

informacyjno-komunikacyjne 

(TIK) 

horyzontalny* sztuki 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. 
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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. 

4 Liczba projektów, w których 
sfinansowano koszty 
racjonalnych usprawnień dla 
osób z niepełnosprawnościami 

horyzontalny* sztuki 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. 

5 Liczba osób opiekujących się 

dziećmi w wieku do lat 3 

objętych wsparciem w 

programie 

kluczowy osoby 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. 

6 Liczba utworzonych miejsc 

opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3 

 

kluczowy sztuki 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 - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r., poz. 157 z póź.zm.). 

Definicja na podstawie: ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 
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7 Liczba osób pracujących, 

którym zapewniono opiekę nad 

dzieckiem do lat 3 

specyficzny osoby Wskaźnik mierzy liczbę osób pracujących, którym zapewniono opiekę nad 

dzieckiem do lat 3 poprzez utworzenie 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 - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r., poz. 157 z póź.zm.). 

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

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

zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze 

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

Całość definicji osób pracujących zgodna z definicją wskaźnika pn.: Liczba osób 

pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych 

wsparciem w programie, zawartą w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS 

monitorowanych we wszystkich priorytetach inwestycyjnych. 

* wskaźniki horyzontalne są uwzględnione w ramach wskaźników kluczowych w WLWK 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

L.p. Nazwa wskaźnika  

rezultatu bezpośredniego  

– Poddziałanie 6.4.2 

Rodzaj 

wskaźnika 

Jednostka 

miary 

Definicja 

1 Liczba osób pozostających 

bez pracy, które znalazły 

pracę lub poszukują pracy 

po opuszczeniu programu  

 

kluczowy osoby 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. 
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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 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. 

2 Liczba osób, które 

powróciły na rynek pracy po 

przerwie związanej z 

urodzeniem/wychowaniem 

dziecka lub utrzymały 

zatrudnienie, po opuszczeniu 

programu  

 

kluczowy osoby 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 (Załącznik nr 2. do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - Wspólna Lista 
Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS). 
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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. 
 

 

 

 

 


