
 
 

Monitorowanie wskaźników                
w ramach  

Poddziałania 1.2.1 PO WER 
  

Katowice, 6 lipca 2015 roku 

(aktualizacja treści: 16. 07. 2015 r.) 



Definicje wskaźników EFS 
 

wskaźniki produktu – dotyczą realizowanych działań 

wskaźniki rezultatu – dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia 
ze środków EFS 
wskaźniki rezultatu bezpośredniego – odnoszą się do sytuacji 

bezpośrednio po zakończeniu wsparcia, tj. w przypadku osób lub 
podmiotów – po zakończeniu ich udziału w projekcie 

wskaźniki rezultatu długoterminowego – dotyczą efektów wsparcia 
osiągniętych w dłuższym okresie od zakończenia wsparcia (np. 6 m-cy 
po zakończeniu udziału w projekcie).  

 

 



Moment pomiaru wskaźników 
 

• wskaźniki produktu – dane uczestnika zbierane  
w momencie rozpoczęcia udziału we wsparciu 

• wskaźniki rezultatu bezpośredniego – efekty bezpośrednio 
po zakończeniu wsparcia mierzone do 4 tygodni od 
zakończenia udziału  w projekcie 

• wskaźniki rezultatu długoterminowego – efekty osiągnięte  
w dłuższym okresie po opuszczeniu projektu przez 
uczestnika, np. w okresie 6 miesięcy. Dane do wskaźników 
długoterminowych wyliczane przy pomocy ewaluacji/analiz 
zamawianych przez IZ i IP lub na podstawie danych 
administracyjnych. 

 



WLWK 2014 – Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 
(wskaźniki kluczowe) 

• opracowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

• zapewnia monitorowanie we wszystkich programach 
minimalnego zestawu wskaźników, który uwzględnia 
kluczowe obszary i grupy docelowe wymagające wsparcia             
w całym kraju 

• zawartość:  

wskaźniki wspólne (pochodzące z Załącznika I do 
Rozporządzenia w sprawie EFS nr 1304/2013 z 17.12.2013 r.); 

wskaźniki przypisane danemu priorytetowi inwestycyjnemu, 
odnoszące się do danego rodzaju wsparcia lub grupy 
docelowej 

 



Wskaźniki dotyczące PO WER 

• WLWK 2014 dla działań EFS (w części dotyczącej wskaźników 
wspólnych  pochodzących z Załącznika I do Rozporządzenia  
nr 1304/2013) stanowi Załącznik 2 do Wytycznych w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 

• Wskaźniki kluczowe dla PO WER wraz z definicjami stanowią załączniki 
do SZOOP PO WER:  

Załącznik 2a – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego  
i produktu dla działań i poddziałań 

Załącznik 2b – Definicje wskaźników monitorowania PO WER  
dotyczące realizacji projektów konkursowych w Poddziałaniu 1.2.1 
(Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu). Załącznik 2b zawiera 
WLWK 2014 specyficzne dla PO WER 

 

 



Załącznik 2a do SZOOP PO WER 
Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego                       

i produktu dla działań i poddziałań 

Oś I Osoby młode na rynku pracy  

Działanie 1.2 / Poddziałanie 1.2.1 

wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

• Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu 

wskaźniki produktu: 

• Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie; 

• Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie; 

• Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub 
szkoleniu, objętych wsparciem w programie. 



Wniosek o dofinansowanie - pkt. 3.1.1 Wskaźniki realizacji celu 



Wniosek o dofinansowanie - pkt. 3.1.1 - c.d. 



Wniosek o dofinansowanie - pkt. 3.1.1 - c.d. 

 

Wskaźniki pomiaru celu można wybrać z listy rozwijanej 
wyświetlającej się w SOWA. Dla każdego Działania wybrany został 
zestaw wskaźników, który monitorowany jest na poziomie krajowym, 
wobec czego należy je uwzględnić również na poziomie projektu.  

Wnioskodawca powinien korzystać ze wskaźników określonych  
w PO WER - konieczne jest wybranie wszystkich adekwatnych 
wskaźników z listy rozwijanej (warunek techniczny – co najmniej 
jeden wskaźnik) 



• Oprócz wskaźników na liście rozwijanej w SOWA, Wnioskodawca 
może określić też własne wskaźniki pomiaru celu zgodne ze 
specyfiką projektu (tzw. wskaźniki projektowe) 

 

• Dodatkowo, należy obowiązkowo określić wskaźnik rezultatu 
służący weryfikacji spełnienia szczegółowego kryterium dostępu 
dotyczącego efektywności zatrudnieniowej, tj. szacowany odsetek 
uczestników, którzy podejmą pracę po zakończeniu udziału  
w projekcie 

Wniosek o dofinansowanie - pkt. 3.1.1 - c.d. 



Efektywność zatrudnieniowa 

 Relacja  

  

liczby osób, które po zakończeniu 
udziału w projekcie podjęły pracę  

do  

 liczby osób, które zakończyły udział 
w projekcie   

   

- mierzona w okresie do 3 miesięcy 
po zakończeniu udziału  
w projekcie 

 



Wniosek o dofinansowanie - pkt. 3.1.1 - c.d. 

• W podpunkcie 3.1.1 należy również określić, w jaki sposób i na jakiej 
podstawie mierzone będą poszczególne wskaźniki realizacji celu projektu 
poprzez ustalenie źródła danych do pomiaru wskaźnika oraz sposobu 
pomiaru. Opisując sposób pomiaru wskaźnika należy zawrzeć informacje 
dotyczące momentu pomiaru, częstotliwości pomiaru, a w przypadku 
wskaźników projektowych (nie wybranych z listy rozwijanej) należy  
w tym miejscu doprecyzować także definicję wskaźnika 

• Wszystkim wskaźnikom uwzględnionym w umowie należy przypisać 
wartości bazowe (nie dotyczy wskaźników produktu) i docelowe 

• Wartość bazowa wskaźnika rezultatu nie jest uwzględniania  
w jego wartości docelowej 

 

 



Wskaźniki – WND vs. WNP 
• wskaźniki określane w WND: obligatoryjnie jeden wskaźnik (rezultatu 

lub produktu) określony dla Poddziałania 1.2.1 w SZOOP (lista rozwijana 
w SOWA) + wskaźniki specyficzne dla projektu (wpisywane ręcznie). 
Szczególnym przykładem wskaźnika specyficznego dla projektu jest 
wskaźnik efektywności zatrudnieniowej, którego wskazanie w WND 
jest obligatoryjne 

• Instrukcja wypełniania wniosku… nie narzuca obowiązku określenia                 
w WND wskaźnika rezultatu bezpośredniego z SZOOP PO WER 

• wskaźniki monitorowane w WNP: wszystkie wskaźniki z WND (umowy)                              
+ wskaźnik rezultatu bezpośredniego z SZOOP PO WER (także                          
w sytuacji, gdy nie został określony w WND) + wskaźniki wspólne                      
z Załącznika I do Rozporządzenianr 1304/2013) 

• Wskaźniki wspólne z załącznika I do Rozporządzenia EFS monitorowane 
są na podstawie danych uczestników 



Uczestnik projektu – definicja wg Wytycznych  
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

• Uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna bezpośrednio 
korzystająca z interwencji EFS. Jako uczestników wykazuje się 
wyłącznie te osoby, które można zidentyfikować i uzyskać od nich 
dane niezbędne do określenia wspólnych wskaźników produktu                            
(w przypadku osób fizycznych dotyczących co najmniej płci, 
statusu na rynku pracy, wieku, wykształcenia, sytuacji 
gospodarstwa domowego) i dla których planowane jest 
poniesienie określonego wydatku.  

 

 

 



Dane uczestników w projekcie 

• Każdy uczestnik projektu współfinansowanego z EFS jest 
rejestrowany w centralnym systemie teleinformatycznym 
SL2014. 

• Karta Monitorowanie uczestników projektów EFS – w ramach 
modułu Wnioski o płatność dostępnego w SL2014. 

• Dane uczestników gromadzone w SL2014 są podstawą  
do obliczenia wskaźników produktu oraz rezultatu 
bezpośredniego. 

• Informacje dotyczące wszystkich uczestników, którzy przystąpili 
do projektu od początku jego realizacji do ostatniego dnia okresu 
rozliczeniowego, są przekazywane łącznie z WNP w sposób 
kumulatywny (są nadpisywane najbardziej aktualną wersją). 

 



Pomiar wskaźników w projekcie 

• W celu rozpoczęcia udziału osoby w projekcie niezbędne jest 
podanie przez nią lub jej opiekuna prawnego danych osobowych. 
Zakres danych określa projekt Wytycznych w zakresie 
monitorowania… 

• Warunkiem koniecznym do wprowadzenia informacji o udziale 
uczestnika projektu (osoby fizycznej) jest zapewnienie danych  
w szczególności dla wspólnych wskaźników produktu dotyczących 
następujących danych osobowych: status na rynku pracy, wiek, 
wykształcenie, płeć, sytuacja gospodarstwa domowego. 

• Brak choć jednej z wymaganych danych osobowych (wyjątek: dane 
wrażliwe) powoduje, iż danej osoby nie można wykazywać jako 
uczestnika projektu oraz w powiązanych z nią wskaźnikach produktu 
i rezultatu. 

 

 



Pomiar wskaźników w projekcie - c.d.  

• Brak informacji nt. danych wrażliwych (tj. niepełnosprawni, migranci, 
osoby obcego pochodzenia i mniejszości, osoby z innych grup  
w niekorzystnej sytuacji społecznej) umożliwia wprowadzenie 
niekompletnych danych uczestnika pod warunkiem 
udokumentowania przez Beneficjenta, iż podjął działania  
w celu pozyskania tych danych.   

 

• Niekompletność danych w zakresie danych wrażliwych nie oznacza 
niekwalifikowalności danego uczestnika. Beneficjent musi być  
w stanie zapewnić wystarczające dowody, że dana osoba spełnia 
kryteria kwalifikowalności określone dla projektu. 

 

 



Pomiar wskaźników w projekcie - c.d. 

• Jeśli projekt dedykowany jest np. osobom niepełnosprawnym, 
informacje na ten temat muszą znaleźć się w SL2014. Jeśli w toku 
kontroli np. okaże się, iż w takim projekcie udział biorą pełnosprawni 
uczestnicy, wówczas wydatki poniesione na ich udział są 
niekwalifikowalne, a ich dane usuwane z SL2014. 

• Brak informacji w zakresie danych wrażliwych uniemożliwia 
wykazanie osoby we wskaźnikach dotyczących osób  
z niepełnosprawnościami, migrantów, osób obcego pochodzenia  
i mniejszości, osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji 
społecznej (odpowiednio w zależności od cechy, której dotyczyła 
odmowa podania informacji). 



Pomiar wskaźników w projekcie - c.d. 

• Dane uczestnika zbierane są w momencie rozpoczęcia udziału  
w projekcie – przedwczesne zakończenie uczestnictwa nie rzutuje na 
wskaźniki produktu (w ramach sprawozdawczości nie prowadzi się 
monitoringu osób przerywających udział we wsparciu). 

• Na poziomie pojedynczego projektu uczestnika należy wykazać tylko 
raz w danym wskaźniku produktu. 

• Uczestnik może być wykazany w kilku wskaźnikach (produktu  
i rezultatu) w projekcie, w zależności od jego cech i udzielanej formy 
wsparcia oraz osiągniętych rezultatów. 

• Dane dla wskaźników dotyczących osób fizycznych monitorowane  
są w podziale na płeć. 



Pomiar wskaźników w projekcie - c.d. 
• Wiek uczestników projektów będących osobami fizycznymi liczony jest 

na podstawie daty urodzenia i mierzony w dniu rozpoczęcia udziału  
w interwencji. 

• Obowiązek aktualizacji danych nt. rezultatów bezpośrednich 
dotyczących uczestników w sytuacji powrotu uczestnika do projektu. 
Informacje odnoszące się do wskaźników rezultatu bezpośredniego dla 
tego uczestnika powinny zostać usunięte z SL2014 i zastąpione nową 
wartością po ponownym zakończeniu przez niego udziału w projekcie. 

• Uczestnika projektu należy poinformować o obowiązku przekazania po 
zakończeniu projektu informacji potrzebnych do wyliczenia 
wskaźników rezultatu bezpośredniego (np. status na rynku pracy, udział 
w kształceniu lub szkoleniu) do 4 tygodni od zakończenia udziału                    
w projekcie oraz możliwości przyszłego udziału w badaniu 
ewaluacyjnym. 

 

 



Dziękuję za uwagę 

Zespół ds. Monitorowania, Sprawozdawczości  
i Procedury Odwoławczej  


