
 
 

Załącznik nr 6  

do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.05.00-IP.02-12-022/17 

 

Definicje wskaźników 

Działanie 8.5 RPO WM 2014-2020 WSPARCIE NA RZECZ ŁĄCZENIA  
ŻYCIA ZAWODOWEGO Z PRYWATNYM  

tryb konkursowy 
 

Cel Tematyczny 8. 

Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników 

Nazwa wskaźnika 
Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych 
wsparciem w programie 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Działanie 8.5                                                                      Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym 

Poddziałanie - 

Rodzaj wskaźnika Produkt  

Priorytet Inwestycyjny 8iv 

Zakres interwencji – typy 
projektów 

A. wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad 
dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów 
dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w 
istniejących instytucjach 

B. tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez 
dziennego opiekuna 

Typy projektów mogą być łączone. 
 

Definicja wskaźnika 

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*. 

* W ramach Działania 8.5 RPO WM 2014-2020 nie przewiduje się wsparcia działań na rzecz aktywizacji 
zawodowej. 
 

Nazwa wskaźnika Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary szt. 

Działanie 8.5                                                                      Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym 

Poddziałanie - 

Rodzaj wskaźnika Produkt 

Priorytet Inwestycyjny 8iv 

Zakres interwencji – typy 
projektów 

A. wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad 
dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów 
dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w 
istniejących instytucjach 

B. tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez 
dziennego opiekuna 

Typy projektów mogą być łączone. 
 

Definicja wskaźnika 

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. 
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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). 
Definicja na podstawie: ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z 
urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Działanie 8.5                                                                      Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym 

Poddziałanie - 

Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni 

Priorytet Inwestycyjny 8iv 

Zakres interwencji – typy 
projektów 

A. wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad 
dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów 
dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w 
istniejących instytucjach 

B. tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez 
dziennego opiekuna 

Typy projektów mogą być łączone. 
 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik mierzy liczbę osób pracujących, które dzięki wsparciu 
otrzymanemu w ramach projektu powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka 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. 
We wskaźniku uwzględniane są osoby, które w dniu przystąpienia do 
projektu były pracujące. 
 
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. 
 
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. 
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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”. 
 
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. 
 
Wskaźnik mierzony w trakcie realizacji projektu, niemniej informacje 
dotyczące statusu zatrudnienia mogą być weryfikowane do czterech 
tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. 

 

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

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Działanie 8.5                                                                      Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym 

Poddziałanie - 

Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni 

Priorytet Inwestycyjny 8iv 

Zakres interwencji – typy 
projektów 

A. wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad 
dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów 
dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w 
istniejących instytucjach 

B. tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez 
dziennego opiekuna 

Typy projektów mogą być łączone. 
 



4 
 

Definicja wskaźnika 

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. 
 
Bezrobotni 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. 
Sformułowania zapisane kursywą są identyczne z definicją Eurostat dla 
Polityki Rynku Pracy. Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w 
rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby 
zarejestrowane jako bezrobotne. 
Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, 
nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. 
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. 
 
Bierni 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. 
Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność 
w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści 
się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), 
uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako 
bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). 
 
Pracujący definiowani są jak we wskaźniku: Liczba osób, które powróciły 
na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem 
dziecka, po opuszczeniu programu. 

 
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. 
 
Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika 
udziału w projekcie. We wskaźniku należy uwzględniać wszystkie osoby, 
które w okresie do czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie 
podjęły pracę lub jej poszukują. 

* W ramach Działania 8.5 RPO WM 2014-2020 nie przewiduje się wsparcia działań na rzecz aktywizacji 
zawodowej. 
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Wskaźniki horyzontalne 
 

Zestaw wskaźników do monitorowania na etapie realizacji projektu 
 
W sytuacji, gdy realizacja projektu wpływa/będzie wpływać na wykonanie wskaźników horyzontalnych 
wyszczególnionych w niżej zamieszczonych formatkach, Wnioskodawca zobligowany jest do ich 
monitorowania na etapie wdrażania projektu natomiast nie jest obligatoryjne wskazywanie wartości 
docelowych dla tych wskaźników na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie (oznacza to, 
że na etapie wniosku o dofinansowanie wartości docelowe tych wskaźników mogą przybrać wartość 0, 
natomiast będą one zasilane (tj. będą odnotowywały przyrost) na etapie realizacji projektu).  
 

Nazwa wskaźnika 
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami 

Jednostka miary szt. 

Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym 

Poddziałanie - 

Rodzaj wskaźnika Produkt 

Priorytet Inwestycyjny wskaźnik horyzontalny 

Zakres interwencji – typy 
projektów 

A. wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad 
dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów 
dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących 
instytucjach 
B. tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez 
dziennego opiekuna 
Typy projektów mogą być łączone. 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów budowlanych, które zaopatrzono 
m.in. w specjalne podjazdy, windy, urządzenia głośnomówiące, bądź inne 
udogodnienia (tj. usunięcie barier w dostępie, w szczególności barier 
architektonicznych) ułatwiające dostęp do tych obiektów i poruszanie się po 
nich osobom niepełnosprawnym ruchowo czy sensorycznie. 

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). 

Przy obliczaniu wskaźnika należy podać liczbę obiektów, a nie sprzętów, 
urządzeń itp., w które obiekty zaopatrzono. 

Jeśli instytucja, zakład itp. składa się z kilku obiektów, należy zliczyć 
wszystkie, które dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

* 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 (zgodnie 

z kategoryzacją projektów z Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, 

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn 

w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020). 

 

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

 

Jednostka miary szt. 

Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym 

Poddziałanie  - 

Rodzaj wskaźnika Produkt 

Priorytet Inwestycyjny Wskaźnik horyzontalny 

Zakres interwencji 

A. wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad 
dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów 
dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących 
instytucjach 
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B. tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez 
dziennego opiekuna 
Typy projektów mogą być łączone. 

Definicja wskaźnika 

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. 
Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego 
z racjonalnymi usprawnieniami. 
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,  magnetofony służące do 
odtwarzania plików tekstowych: książek, dokumentów internetowych, 
poczty elektronicznej itp. dla osób niedowidzących, programy dostosowane 
dla użytkowników komputerów z wadą wzroku i in. 
Definicja na podstawie: Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

* Do wskaźnika powinny zostać wliczone zarówno projekty ogólnodostępne, w których sfinansowano koszty 

racjonalnych usprawnień, jak i dedykowane (zgodnie z kategoryzacją projektów z Wytycznych w zakresie realizacji 

zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020). 

 

Definicje zostały opracowane na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych stanowiącej załącznik do 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 

z dnia 22 kwietnia 2015 r. (i dokumentów do których zawiera odwołania, np. wytycznych horyzontalnych), aktów 

prawnych oraz, w odniesieniu do wskaźników EFRR, Katalogu definicji dla Celów Tematycznych finansowanych z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz dla pomocy technicznej (wersja 

dokumentu z dnia 7 marca 2014 r.). Wszelkie zmiany ww. dokumentów będą skutkowały koniecznością stosowania 

przez beneficjentów aktualnych definicji (ujętych w obowiązujących wersjach dokumentów).  

 


