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Załącznik 7 Zakres danych nt. uczestników projektów wsp ółfinansowanych z EFS 

gromadzonych w centralnym systemie teleinformatyczn ym 

1) Uczestnicy indywidualni i pracownicy instytucji: 

− dane uczestnika (imię i nazwisko, PESEL, wiek, płeć, wykształcenie) 

− dane kontaktowe (w tym obszar zamieszkania wg stopnia urbanizacji DEGURBA) 

− szczegóły wsparcia (data rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie i we 

wsparciu, status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu, sytuacja po 

zakończeniu wsparcia, rodzaj otrzymanego wsparcia) 

− status uczestnika projektu (przynależność do mniejszości narodowej lub etnicznej, 

migrantów, obce pochodzenie, bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe, 

niepełnosprawność, sytuacja gospodarstwa domowego uczestnika1, niekorzystna 

sytuacja społeczna) 

2) Uczestnicy instytucjonalni: 

− dane podstawowe (nazwa instytucji, NIP, typ instytucji) 

− dane teleadresowe (województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, kod pocztowy, 

telefon kontaktowy, adres e-mail) 

− szczegóły wsparcia (data rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie i we 

wsparciu, fakt objęcia wsparciem pracowników instytucji, rodzaj przyznanego 

wsparcia)  

 

Wspólne wska źniki produktu raportowane według priorytetu inwesty cyjnego, kategorii 

regionu i płci (zał ącznik I do rozporz ądzenia EFS) okre ślające zakres danych 

dotycz ących uczestników projektów 

Kategoria danych  Nazwa wska źnika  Właściwa populacja, dla 
której dane s ą zbierane 

Status na rynku pracy  Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale 
bezrobotnych objętych wsparciem w programie 

wszyscy uczestnicy 
projektów 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie 

wszyscy uczestnicy 
projektów 

Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w 
programie 

wszyscy uczestnicy 
projektów 

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

wszyscy uczestnicy 
projektów 

                                                           
1 Informacje dot. sytuacji gospodarstwa domowego, o których mowa, odnoszą się do następujących wskaźników 
wspólnych: liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących, objętych wsparciem w 
programie; liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu, objętych wsparciem w programie; liczba osób żyjących w gospodarstwie składających się z jednej 
osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, objętych wsparciem w programie. Szczegółowa definicja 
została wskazana w załączniku nr 2 
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Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w 
programie  

wszyscy uczestnicy 
projektów 

Wiek Liczba osób poniżej 25 lat objętych wsparciem w 
programie 

wszyscy uczestnicy 
projektów 

Liczba osób w wieku powyżej 54 lat objętych wsparciem 
w programie 

wszyscy uczestnicy 
projektów 

Liczba osób w wieku powyżej 54 lat, które są bezrobotne 
(łącznie z długotrwale bezrobotnymi) lub bierne 
zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub 
szkoleniu objętych wsparciem w programie 

wszyscy uczestnicy 
projektów 

Pozio m wykształcenia  Liczba osób z wykształceniem podstawowym lub 
gimnazjalnym objętych wsparciem w programie 

wszyscy uczestnicy 
projektów 

Liczba osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub  
policealnym objętych wsparciem w programie 

wszyscy uczestnicy 
projektów 

Liczba osób z wykształceniem wyższym objętych 
wsparciem w programie 

wszyscy uczestnicy 
projektów 

Szczególna sytuacja  
 

Liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez 
osób pracujących objętych wsparciem w programie 

wszyscy uczestnicy 
projektów 

Liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez 
osób pracujących, z dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu,  objętych wsparciem w programie 

wszyscy uczestnicy 
projektów 

Liczba osób żyjących w gospodarstwie składających się 
z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na 
utrzymaniu,  objętych wsparciem w programie 

wszyscy uczestnicy 
projektów 

Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, 
mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie 
jak Romowie) ** 

wszyscy uczestnicy 
projektów 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie ** 

wszyscy uczestnicy 
projektów 

Liczba osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji 
społecznej objętych wsparciem w programie ** 

wszyscy uczestnicy 
projektów 

Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem 
z dostępu do mieszkań objętych wsparciem w programie 

wszyscy uczestnicy 
projektów 

Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich 
objętych wsparciem w programie 

wszyscy uczestnicy 
projektów 

** dane wrażliwe 

 

Wspólne wska źniki rezultatu bezpo średniego raportowane według priorytetu 

inwestycyjnego, kategorii regionu i płci (zał ącznik I do rozporz ądzenia EFS) 

określające zakres danych dotycz ących uczestników projektów 

Nazwa wska źnika  Właściwa populacja  

Liczba osób biernych zawodowo, poszukujących 
pracy po opuszczeniu programu  

osoby bierne zawodowo 

Liczba osób, które podjęły kształcenie lub 
szkolenie po opuszczeniu programu  

wszyscy uczestnicy, poza osobami kształcącymi lub 
szkolącymi się w momencie rozpoczęcia udziału we wsparciu  

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu  

wszyscy uczestnicy 

Liczba osób pracujących, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny rachunek, 
po opuszczeniu programu  

− Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie 

− Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w 



3 

 

programie 

Liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej 
poszukujących pracy, uczestniczących w 
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających 
kwalifikacje, zatrudnionych (łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny rachunek) 
po opuszczeniu programu ** 

Osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej, które osiągnęły 
rezultat rozumiany jako zmiana sytuacji po zakończeniu 
wsparcia w porównaniu z sytuacją w momencie rozpoczęcia 
udziału w projekcie   
 
Osoby w niekorzystnej sytuacji definiowane są jak we 
wskaźnikach: 
− liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez 

osób pracujących  
− liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych 

składających się z jednej osoby dorosłej i dzieci 
pozostających na utrzymaniu  

− liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości 
(w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) 
** 

− liczba osób z niepełnosprawnościami ** 
− liczba osób z innych grup znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji społecznej ** 
 

** dane wrażliwe 

Wspólne wska źniki rezultatu bezpo średniego dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia 

ludzi młodych  (załącznik II do rozporz ądzenia EFS) okre ślające zakres danych 

dotycz ących uczestników projektów 

Nazwa wska źnika  Właściwa populacja  

Liczba osób bezrobotnych, które ukończyły 
interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

osoby bezrobotne 

Liczba osób bezrobotnych, które otrzymają 
ofertę pracy, ustawicznego kształcenia, 
przygotowania zawodowego lub stażu po 
opuszczeniu programu 

osoby bezrobotne 

Liczba osób bezrobotnych uczestniczących w 
kształceniu/ szkoleniu lub uzyskujących 
kwalifikacje lub pracujących, w tym 
prowadzących działalność na własny rachunek, 
po opuszczeniu programu 

osoby bezrobotne 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które 
ukończyły interwencję wspieraną w ramach 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

osoby długotrwale bezrobotne 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które 
otrzymają ofertę pracy, kształcenia 
ustawicznego, przygotowania zawodowego czy 
stażu po opuszczeniu programu 

osoby długotrwale bezrobotne 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych, 
uczestniczących w kształceniu/ szkoleniu 
uzyskujących kwalifikacje lub pracujących, w tym 
prowadzących działalność na własny rachunek, 
po opuszczeniu programu 

osoby długotrwale bezrobotne 

Liczba osób biernych zawodowo, 
nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, 
które ukończyły interwencję wspieraną w ramach 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

osoby bierne zawodowo nieuczestniczące w kształceniu lub 
szkoleniu 

Liczba osób biernych zawodowo, 
nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, 
które otrzymają ofertę pracy, kształcenia 
ustawicznego, przygotowania zawodowego czy 

osoby bierne zawodowo nieuczestniczące w kształceniu lub 
szkoleniu 
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stażu po opuszczeniu programu 

Liczba osób biernych zawodowo, 
nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, 
uczestniczących w kształceniu/ szkoleniu lub 
uzyskujących kwalifikacje lub pracujących, w tym 
prowadzących działalność na własny rachunek, 
po opuszczeniu programu 

osoby bierne zawodowo nieuczestniczące w kształceniu lub 
szkoleniu 

 

 


