
Załącznik 8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 8.3.4. 

 

1 

 

Wskaźniki produktu  

L.p. 
Nazwa wskaźnika  
produktu –  
Poddziałanie 8.3.4 

Rodzaj 
wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Definicja 

1 Liczba obiektów 
dostosowanych do potrzeb 
osób z 
niepełnosprawnościami 

 

horyzontalny* szt. 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. 

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. programowanie, zarządzanie bazami danych, administracja sieciami, 
administracja witrynami internetowymi).  

Wskaźnik ma agregować wszystkie osoby, które skorzystały ze wsparcia w zakresie 
TIK we wszystkich programach i projektach, także tych, gdzie szkolenie dotyczy 
obsługi specyficznego systemu teleinformatycznego, którego wdrożenia dotyczy 
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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 szt. 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.  
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4 Liczba nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej 
nauki zawodu objętych 
wsparciem w programie 

kluczowy osoby 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. 

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

kluczowy osoby 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 technikach i szkołach 
policealnych, 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 technikach i szkołach policealnych w celu zwiększenia wymiaru 
praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu 
albo  

3) działania organizowane dla uczniów lub słuchaczy innych szkół lub placówek 
prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych 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. 
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6 Liczba szkół i placówek 
kształcenia zawodowego 
doposażonych w programie  
w sprzęt i materiały 
dydaktyczne niezbędne do 
realizacji kształcenia 
zawodowego 

kluczowy szt. Liczba szkół i placówek systemu oświaty 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. 

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

kluczowy Szt. Wskaźnik mierzy liczbę Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) 
oraz innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU objętych 
wsparciem w programie. Zakres wsparcia obejmuje: 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 o systemie oświaty 

* wskaźniki horyzontalne są uwzględnione w ramach wskaźników kluczowych w WLWK 

 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

L.p. Nazwa wskaźnika  
rezultatu bezpośredniego  

– Poddziałanie 8.3.4 

Rodzaj 
wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Definicja 

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

kluczowy szt. 
Liczba szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe wykorzystujących 
wyposażenie/doposażenie zakupione w ramach programu do prowadzenia procesu 
kształcenia.  
Wykorzystanie doposażenia jest weryfikowane na reprezentatywnej próbie 
szkół/placówek objętych wsparciem w ramach RPO do 4 tygodni po zakończeniu 
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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. 

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

kluczowy osoby 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 tj: 
Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje 
się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia 
się spełniające określone standardy. Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od 
zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. Wykazywać należy wyłącznie 
kwalifikacje osiągnięte w wyniku operacji Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Powinny one być zgłaszane tylko raz dla uczestnika/projektu. 
Szczegółowe informacje dotyczące uznawania kwalifikacji w projektach EFS zawarto 
w Podstawowych informacjach dotyczących uzyskiwania kwalifikacji w ramach 
projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 
stanowiących załącznik do regulaminu konkursu. 
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 – 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 
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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. Wykazywać należy wyłącznie 
kwalifikacje/ kompetencje osiągnięte w wyniku interwencji Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

 


