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Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu 
 

Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 6.2.2. Infrastruktura Pomocy 
Społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014 - 2020 
 

L.p. 
Typ 

wskaźnika 
Nazwa wskaźnika 

Jednostka 
miary 

DEFINICJA 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

1.  
Kluczowy 
horyzontalny 

Liczba obiektów dostosowanych 
do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami 

szt. 

Wskaźnik określa liczbę obiektów, które w wyniku realizacji zaopatrzono w 
specjalne podjazdy, windy, urządzenia głośnomówiące, bądź inne 
udogodnienia (tj. usunięcie barier w dostępie, w szczególności barier 
architektonicznych) ułatwiające dostęp do tych obiektów osobom 
niepełnosprawnym ruchowo czy sensorycznie. 
Należy podawać 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. 

2.  
Kluczowy 
horyzontalny 

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

szt. 

Wskaźnik określa liczbę projektów, w których w wyniku realizacji 
wprowadzono racjonalne usprawnienia, tj. 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 osobami1. 
Przykłady racjonalnych usprawnień: dostosowania architektonicznego 
budynków niedostępnych (np. zmiana miejsca realizacji projektu; budowa 
tymczasowych podjazdów; montaż platform, wind, podnośników; właściwe 
oznakowanie budynków poprzez wprowadzanie elementów kontrastowych 
i wypukłych celem właściwego oznakowania odpowiednio dla osób 
niewidomych i słabowidzących itp.); 
dostosowania infrastruktury komputerowej (np. wynajęcie lub zakup i 

                                                 
1 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na 

lata 2014-2020. 
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instalacja programów powiększających, mówiących, kamer do kontaktu z 
osobą posługującą się językiem migowym, drukarek materiałów w 
alfabecie Braille’a); dostosowania akustycznego (wynajęcie lub zakup i 
montaż systemów wspomagających słyszenie, np. pętli indukcyjnych, 
systemów FM);2 
 

3.  
Kluczowy 
WLWK 

Liczba wybudowanych obiektów, 
w których realizowane są usługi 
aktywizacji społeczno-
zawodowej 

szt. 

Wskaźnik określa liczbę wszystkich obiektów służących realizacji usług 
aktywacji społeczno-zawodowej, które zostały wybudowane, odbudowane, 
rozbudowane, nadbudowane  w wyniku udzielonego wsparcia. 
(Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, budowa 
oznacza wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.) 
Przez aktywizację społeczno-zawodową należy rozumieć zestaw 
instrumentów o charakterze aktywizacyjnym, mających doprowadzić do 
przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze 
społeczeństwem, poprzez przywrócenie im zdolności lub możliwości 
zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie 
przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do 
praw i usług społecznych, a przez to wspierających ich powrót do 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 
Przez obiekt należy rozumieć budynek będący obiektem budowlanym, 
który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 

4.  
Kluczowy 
WLWK 

Liczba przebudowanych 
obiektów, w których realizowane 
są usługi aktywizacji społeczno-
zawodowej 

szt. 

Wskaźnik odnosi się do liczby przebudowanych oraz wyremontowanych 
obiektów służących realizacji usług aktywizacji społeczno-zawodowej, 
które zostały przebudowane w wyniku udzielonego wsparcia. 
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późn. zm., 
przez przebudowę należy rozumieć wykonanie robót budowlanych, w 
wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub 
technicznych istniejącej infrastruktury z wyjątkiem charakterystycznych 
parametrów jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, 
szerokość bądź liczba kondygnacji. 
Przez obiekt należy rozumieć budynek będący obiektem budowlanym, 

                                                 
2 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 
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który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Przez aktywizację społeczno-zawodową należy rozumieć zestaw 
instrumentów o charakterze aktywizacyjnym, mających doprowadzić do 
przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze 
społeczeństwem, poprzez przywrócenie im zdolności lub możliwości 
zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie 
przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do 
praw i usług społecznych, a przez to wspierających ich powrót do 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 

5.  
Kluczowy 
WLWK 

Liczba utworzonych obiektów 
opieki nad dziećmi do 3 roku 
życia 

szt. 

Wskaźnik odnosi się do liczby wybudowanych obiektów, oraz przebudo-
wanych, rozbudowanych, nadbudowanych, wyremontowanych istniejących 
obiektów w celu świadczenia opieki nad dziećmi do 3 roku życia np. żłob-
ków, żłobków przyzakładowych, klubów dziecięcych, oddziałów żłobko-
wych.  

Przez obiekt należy rozumieć budynek będący obiektem budowlanym, 
który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

Budynki spełniające wymagania określone  w Rozporządzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lo-
kalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowa-
dzony żłobek lub klub dziecięcy. 

Pojęcia żłobek, klub dziecięcy – Obiekty opieki nad dziećmi do 3 roku 
życia zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w 
wieku do lat 3 z późn. zm.  
 

6.  
Specyficzny 
dla programu 

Liczba wybudowanych/ 
przebudowanych obiektów, w 
których realizowane są usługi 
aktywizacji społeczno-
zawodowej 

szt. 

Wskaźnik odnosi się do obiektów, w których realizowane są usługi 
aktywizacji społeczno-zawodowej, które zostały wybudowane/ 
przebudowane w wyniku udzielonego wsparcia. 
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późn. zm., 
budowa oznacza wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 
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natomiast przez przebudowę należy rozumieć wykonanie robót 
budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych 
lub technicznych istniejącej infrastruktury z wyjątkiem charakterystycznych 
parametrów jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, 
szerokość bądź liczba kondygnacji. 
Przez obiekt należy rozumieć budynek będący obiektem budowlanym, 
który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Przez aktywizację społeczno-zawodową należy rozumieć zestaw 
instrumentów o charakterze aktywizacyjnym, mających doprowadzić do 
przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze 
społeczeństwem, poprzez przywrócenie im zdolności lub możliwości 
zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie 
przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do 
praw i usług społecznych, a przez to wspierających ich powrót do 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 

7.  
Specyficzny 
dla programu 

Liczba miejsc w objętej 
wsparciem infrastrukturze w 
zakresie opieki nad dziećmi lub 
infrastrukturze edukacyjnej 

osoby 

Wskaźnik mierzy liczbę miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia w 
obiektach objętych wsparciem w wyniku realizacji projektu świadczą-
cych usługi opieki nad dziećmi do lat 3, (np. w żłobkach, żłobkach przyza-
kładowych, klubach dziecięcych, oddziałach żłobkowych).  

Wskaźnik odnosi się do miejsca opieki nad jednym dzieckiem w obiektach 
objętych wsparciem. Miejsce przypadające na 1 dziecko rozumiane zgod-
nie z  Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 
2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać 
lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy oraz z usta-

wą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.  

8.  
Specyficzny 
dla programu 

Liczba powstałych miejsc w 
placówkach stacjonarnej 
pomocy społecznej 

szt. 

Wskaźnik odnosi się tylko do liczby powstałych miejsc w wyniku realizacji 
projektu w placówkach stacjonarnej pomocy społeczne. Liczone są 
miejsca w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności.  Do 
zakładów stacjonarnych pomocy społecznej zaliczamy np. domy pomocy 
społecznej, rodzinne domy pomocy, placówki zapewniające całodobową 
opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w 
podeszłym wieku w ramach działalności statutowej, środowiskowe domy 
samopomocy lub inne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami 
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psychicznymi, domy dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży, noclegownie, 
schroniska dla bezdomnych i pozostałe.  
Miejsce to jest przestrzeń określona w przepisach  dot. pomocy społecznej 
jako miejsce przypadające na 1 osobę w stacjonarnych placówkach 
pomocy społecznej. 
Do wskaźnika nie są również wliczane miejsca powstałe w mieszkaniach 
chronionych/socjalnych. 

9.  
Specyficzny 
dla projektu* 

Liczba miejsc w mieszkaniach 
socjalnych, wspomaganych, 
chronionych; 

szt. 
 

Wskaźnik określa liczbę osób korzystających z utworzonych w wyniku 
realizacji projektu mieszkań socjalnych, wspomaganych, chronionych. 
Wliczane są tylko te osoby, które rozpoczęły korzystanie z mieszkań po 
dniu rozpoczęcia realizacji projektu.  
(Nie są wliczane osoby korzystające z istniejących mieszkań socjalnych, 
wspomaganych i chronionych). 
  
Mieszkanie wspomagane to usługa świadczona w lokalnej społeczności: 3 

a) w postaci mieszkania chronionego, o którym mowa w ustawie z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  lub 

b)  w postaci mieszkania lub domu, przygotowującego osoby w nim 
przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samo-
dzielnego życia lub zapewniającego pomoc w prowadzeniu samo-
dzielnego życia. Mieszkanie lub dom może być prowadzone przez 
podmioty ekonomii społecznej. Może być prowadzone jako usługa 
mieszkania:  

−  treningowego, przygotowującego osoby w nim przebywające do 
prowadzenia samodzielnego życia. Usługa ma charakter okre-
sowy i służy określonym kategoriom osób (w szczególności 

                                                 
3 Do usług świadczonych w lokalnej społeczności w szczególności należą: 

a) usługi w postaci mieszkań chronionych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;  
b) usługi w postaci mieszkań wspomaganych, o ile liczba miejsc jest nie większa niż 30; limit 30 miejsc nie obowiązuje w przypadku, gdy przepisy prawa krajowego wskazują mniejszą maksymalną liczbę 

miejsc w mieszkaniu, 
c) usługi w rodzinnym domu pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  
d) usługi w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, o ile liczba miejsc całodobowego pobytu w tych ośrodkach jest nie większa niż 30. Limit 30 

miejsc nie obowiązuje w przypadku, gdy przepisy prawa krajowego wskazują mniejszą maksymalną liczbę miejsc całodobowego pobytu w poszczególnych ośrodkach wsparcia,  
usługi w domu pomocy społecznej o liczbie miejsc, która jest nie większa niż 30. Limit 30 miejsc nie obowiązuje w przypadku, gdy przepisy prawa krajowego wskazują mniejszą maksymalną liczbę miejsc, 
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osobom opuszczającym pieczę zastępczą, osobom bezdom-
nym, osobom z zaburzeniami psychicznymi) w osiągnięciu czę-
ściowej lub całkowitej samodzielności m.in. poprzez trening sa-
modzielności, poradnictwo, pracę socjalną lub inne usługi ak-
tywnej integracji;  

− wspieranego, stanowiącego alternatywę dla pobytu w placówce 
zapewniającej całodobową opiekę. Usługa ma charakter pobytu 
stałego lub okresowego (w przypadku potrzeby opieki w zastęp-
stwie za opiekunów faktycznych). Służy osobom starszym i 
osobom z niepełnosprawnościami, w szczególności osobom 
niesamodzielnym i wymagającym wsparcia w formie usług opie-
kuńczych. 

Formą mieszkania wspomaganego nie jest mieszkanie socjalne. 
Mieszkanie socjalne zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie  gminy. 

10.  
Specyficzny 
dla projektu* 

Liczba miejsc w obiektach 
wsparcia rodziny i pieczy 
zastępczej wspartych w wyniku 
realizacji projektu 

szt. 
 

Wskaźnik określa liczbę osób korzystających z obiektów wsparcia rodziny i 
pieczy zastępczej  utworzonych w wyniku realizacji projektu.  
Rodzaje placówek zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. 
Przez obiekt należy rozumieć budynek będący obiektem budowlanym, 
który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

11.  
Specyficzny 
dla projektu* 

Liczba 
wybudowanych/rozbudowanych/
zmodernizowanych/wyremontow
anych obiektów świadczących 
usługi pomocy społecznej  

szt. 

Wskaźnik określa liczbę obiektów świadczących usługi społeczne – 
obiekty instytucji pomocy i integracji społecznej, obiekty podmiotów 
świadczących usługi dla osób starszych, niepełnosprawnych, obiekty, w 
których wykonywana jest interwencja na rzecz wsparcia rodziny i pieczy 
zastępczej, obiekty przystosowane do pełnienia funkcji mieszkań 
chronionych, w tym wspomaganych i treningowych oraz socjalnych. 
Wskaźnik obejmuję budowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, 
przebudowę, remont, adaptację oraz doposażenie. 

12.  
Specyficzny 
dla projektu* 

Liczba wyposażonych obiektów, 
w których realizowane są usługi 
aktywizacji społeczno-
zawodowej 

szt. 

Wskaźnik odnosi się do wyposażonych budynków służących realizacji 
usług aktywacji społeczno-zawodowej w wyniku udzielonego wsparcia. 
Przez aktywizację społeczno-zawodową należy rozumieć zestaw 
instrumentów o charakterze aktywizacyjnym, mających doprowadzić do 
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przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze 
społeczeństwem, poprzez przywrócenie im zdolności lub możliwości 
zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie 
przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do 
praw i usług społecznych, a przez to wspierających ich powrót do 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 
Przez obiekt należy rozumieć budynek będący obiektem budowlanym, 
który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

13.  
Specyficzny 
dla projektu* 

Liczba obiektów objętych 
wsparciem o poprawionej 
wydajności efektywności 
energetycznej budynku 
 

szt. 

Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów objętych wsparciem w wyniku 
projektu, w których poprzez roboty budowlane i/lub zakup wyposażenia  
poprawiono wydajność energetyczną budynków. 
Przez poprawę wydajności energetycznej budynku należy rozumieć przez: 
- w przypadku budynków istniejących - prace wpływające na poprawę 

wydajności energetycznej, zwiększenie wydajności produkcji i transmisji 
ciepła oraz elektryczności jak np. wymiana źródła ciepła, wymiana 
instalacji c o, docieplenie stropu i ścian, wymiana okien i drzwi. (sama 
wymiana dachu nie powinna występować, natomiast docieplenia dachu 
tak).  

- w przypadku budynków nowobudowanych – np. wymiana kotłowni, która 
służyć będzie zarówno obiektowi nowobudowanemu, jak i obiektowi 
istniejącemu, wprowadzenie rozwiązań niestandardowych, jak np.: 
instalacja kolektorów słonecznych, pompy ciepła itp. 

- w przypadku budynków rozbudowywanych prace, które przyczyniają się 
do poprawy wydajności energetycznej budynków i zwiększenia 
wydajności produkcji, transmisji oraz dystrybucji ciepła i elektryczności w 
istniejącej części budynku. 

 Przez obiekt należy rozumieć budynek będący obiektem budowlanym, 
który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

14.  
Specyficzny 
dla projektu* 

Liczba wspartych obiektów 
rodzinnej pieczy zastępczej. 

szt. 

Wskaźnik określa liczbę obiektów infrastruktury rodzinnej pieczy 
zastępczej wspartych w wyniku realizacji projektu. 
Przez obiekt należy rozumieć budynek będący obiektem budowlanym, 
który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

15.  Specyficzny Liczba  utworzonych mieszkań szt. Wskaźnik określa liczbę mieszkań socjalnych, chronionych i 
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dla projektu* socjalnych, wspomaganych  i 
chronionych w wyniku realizacji 
projektu 
 

wspomaganych powstałych w wyniku realizacji projektu. Liczone są 
wyłącznie nowoutworzone mieszkania (zarówno w budynkach 
nowowybudowanych oraz w budynkach istniejących zaadaptowanych na 
lokale mieszkalne –z zastrzeżeniem że przed realizacja projektu nie były to 
mieszkania socjalne, chronione). Wskaźnik nie obejmuje istniejących 
mieszkań socjalnych, wspomaganych i chronionych. 
Mieszkanie wspomagane to usługa świadczona w lokalnej społeczności:  
a) w postaci mieszkania chronionego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej  lub 

b) w postaci mieszkania lub domu, przygotowującego osoby w nim prze-
bywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego ży-
cia lub zapewniającego pomoc w prowadzeniu samodzielnego życia. 
Mieszkanie lub dom może być prowadzone przez podmioty ekonomii 
społecznej. Może być prowadzone jako usługa mieszkania:  

−  treningowego, przygotowującego osoby w nim przebywające do 
prowadzenia samodzielnego życia. Usługa ma charakter okreso-
wy i służy określonym kategoriom osób w osiągnięciu częściowej 
lub całkowitej samodzielności m.in. poprzez trening samodzielno-
ści, poradnictwo, pracę socjalną lub inne usługi aktywnej integra-
cji;  

− wspieranego, stanowiącego alternatywę dla pobytu w placówce 
zapewniającej całodobową opiekę. Usługa ma charakter pobytu 
stałego lub okresowego (w przypadku potrzeby opieki w zastęp-
stwie za opiekunów faktycznych). Służy osobom niesamodziel-
nym i wymagającym wsparcia. 

Formą mieszkania wspomaganego nie jest mieszkanie socjalne. Mieszka-
nie socjalne zgodnie z ustawą o  ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy. 

16.  
Specyficzny 
dla projektu* 

Liczba wspartych obiektów 
służących rehabilitacji i 
reintegracji zawodowej i 
społecznej osób 
niepełnosprawnych 

szt. 

Wskaźnik określa liczbę obiektów wspartej w wyniku realizacji projektu, 
infrastruktury służącej rehabilitacji i reintegracji zawodowej i społecznej dla 
osób niepełnosprawnych. 
Przez obiekt należy rozumieć budynek będący obiektem budowlanym, 
który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

17.  Specyficzny Liczba wspartych placówek szt. Wskaźnik określa liczbę placówek wsparcia dziennego świadczących 
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dla projektu* wsparcia dziennego usługi pomocy społecznej (zgodnie z ustawa o pomocy społecznej) oraz 
usługi pieczy zastępczej i wsparcia rodziny (zgodnie z ustawą o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej). 
 WSKAŹNIKI REZULTATU 

1.  
Kluczowy 
horyzontalny 

Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych podmiotach 
(innych niż przedsiębiorstwa) 

EPC 

Wskaźnik dotyczy etatów utworzonych bezpośrednio w efekcie realizacji 
projektu. Należy podać docelową zakładaną liczbę utworzonych nowych 
etatów najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. 
Nie są tu także liczone miejsca pracy utworzone w celu obsługi projektu.  
Wskaźnik służy do pomiaru liczby pracowników zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę (nie dotyczy umów o dzieło, umów zlecenia oraz 
stażystów). Liczba pracowników wykazywana jest w tzw. ekwiwalencie 
pełnego czasu pracy (EPC 4 ) tzn - etaty częściowe są sumowane i 
zaokrąglane do pełnych jednostek etatów. 

2.  
Kluczowy 
horyzontalny 

Liczba utrzymanych miejsc 
pracy 

EPC 

Wskaźnik określa liczbę etatów brutto w pełnym wymiarze czasu pracy, 
które zostały utrzymane w wyniku wsparcia, w ciągu 12 miesięcy od 
zakończenia realizacji projektu, a które byłyby zlikwidowane, gdyby tego 
wsparcia Beneficjent nie uzyskał. Etaty muszą być obsadzone 
(nieobsadzonych stanowisk się nie wlicza). Prace sezonowe i 
niepełnowymiarowe należy przeliczyć na ekwiwalent pełnego czasu pracy. 

3.  
Kluczowy 
horyzontalny 

Liczba nowo utworzonych 
miejsc pracy – pozostałe formy 

EPC 

Wskaźnik odnosi się do miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji 
projektu, które nie spełniają definicji określonych dla pozostałych 
wskaźników dot. miejsc pracy. 
Wskaźnik służy do pomiaru liczby etatów w odniesieniu do pracowników 
pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych tj.: umów o dzieło, 
umów zlecenia czy samozatrudnienia – kontraktu, jak i pracujących na 
podstawie umów o pracę dotyczących etatów nie stałych i nie trwałych - 
np.: do obsługi projektu, zarówno w przedsiębiorstwach jak i pozostałych 
podmiotach nie będących przedsiębiorstwami, zatrudnionych bezpośrednio 
w efekcie realizacji projektu. 
Liczba etatów wykazywana jest w tzw. ekwiwalencie pełnego czasu pracy 
(EPC). 

4.  Specyficzny Liczba osób korzystających z osoba Wskaźnik określa liczbę osób korzystających z usług świadczonych w 

                                                 
4 Zatrudnienie w ekwiwalentach pełnego czasu pracy ustala się na podstawie proporcji czasu przepracowanego przez poszczególnych pracowników w ciągu roku sprawozdawczego w stosunku do pełnego 
czasu pracy obowiązującego w danej instytucji. Przy wyliczeniu EPC w odniesieniu do umów o pracę nie należy odejmować urlopów wypoczynkowych, absencji oraz innych nieobecności 
usprawiedliwionych (poza urlopami bezpłatnymi i urlopami wychowawczymi trwającymi nieprzerwanie powyżej 3 miesięcy). 
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dla projektu* usług świadczonych w 
społeczności lokalnej w 
obiektach objętych wsparciem 
projektu 

lokalnej społeczności w obiektach objętych wsparciem w ramach projektu. 
Usługa świadczona w społeczności lokalnej to usługa umożliwiające 
osobom niezależne życie w środowisku lokalnym. Usługi te zapobiegają 
odizolowaniu osób od rodziny i środowiska lokalnego, a gdy to nie jest 
możliwe, gwarantują tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do 
warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi 
rodzinnych i sąsiedzkich . 
Są to usługi świadczone w sposób:  
a) zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby) 
oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w 
środowisku domowym i rodzinnym;  
b) umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad 
decyzjami, które ich dotyczą;  
c) zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu 
społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania razem;  
d) gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa 
przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców. 
Do usług świadczonych w lokalnej społeczności w szczególności należą: 
a) usługi w postaci mieszkań chronionych, o których mowa w ustawie 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;  
b) usługi w postaci mieszkań wspomaganych, o ile liczba miejsc jest nie 

większa niż 30; limit 30 miejsc nie obowiązuje w przypadku, gdy 
przepisy prawa krajowego wskazują mniejszą maksymalną liczbę 
miejsc w mieszkaniu, 

c) usługi w rodzinnym domu pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej,  

d) usługi w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej, o ile liczba miejsc całodobowego 
pobytu w tych ośrodkach jest nie większa niż 30. Limit 30 miejsc nie 
obowiązuje w przypadku, gdy przepisy prawa krajowego wskazują 
mniejszą maksymalną liczbę miejsc całodobowego pobytu 
w poszczególnych ośrodkach wsparcia,  

e) usługi w domu pomocy społecznej o liczbie miejsc, która jest nie 
większa niż 30. Limit 30 miejsc nie obowiązuje w przypadku, gdy 
przepisy prawa krajowego wskazują mniejszą maksymalną liczbę 
miejsc, 
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Liczba osób korzystających z usług świadczonych w lokalnej społeczności 
może być równa i/lub większa liczbie miejsc w usługach świadczonych w 
lokalnej społeczności. 

5.  
Specyficzny 
dla projektu* 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym korzystająca  z 
usług  świadczonych w 
obiektach objętych wsparciem  

osoba 

Wskaźnik obejmuje osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem spo-
łecznym korzystające z objętej wsparciem infrastruktury. Wnioskodawca 
musi udokumentować status osób zaliczanych do tej grupy osób, korzysta-
jących z infrastruktury objętej wsparciem w ramach projektu. Osoby lub 
rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 5 

 
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 

zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub 
kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. speł-
niające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;  

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 
2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;  

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę 
zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;  

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i 
zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 
26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 382);  

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych 
i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572, z późn. zm.);  

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozu-

                                                 
5 Definicja osób zgodna z Wytycznymi MIiR w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
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mieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 
2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburze-

niami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. 
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 
1375);  

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden 
z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność 
sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;  

h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z 
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);  

i) osoby niesamodzielne - osoba, która ze względu na podeszły wiek, 
stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w 
związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 
jednej z podstawowych czynności dnia codziennego; 

j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do miesz-
kań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 
zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-20206;  

k) osoby odbywające kary pozbawienia wolności;  
l) osoby korzystające z Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościo-

wa.  

6.  
Specyficzny 
dla projektu* 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami 
korzystających z obiektów 
objętych wsparciem projektu 

osoba 

Wskaźnik określa liczbę osób niepełnosprawnych korzystających z 
obiektów objętych wsparciem w  ramach projektu.  
Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , a także osoby z 
zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 

                                                 
6 Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności 

lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego: 
1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach) 
2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, 
instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane) 
3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą) 
4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe – lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie). 
Osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie powinny być wykazywane we wskaźniku, chyba że wszystkie te osoby są bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach. 
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1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, tj. osoby z odpowiednim 
orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 

 
 

* IZ może dopuścić stosowanie na poziomie projektu, obok WLWK 2014, wskaźników uwzględniających specyfikę danego projektu, określonych 
przez beneficjenta (wskaźniki specyficzne dla projektu). Wskaźniki specyficzne dla projektu podlegają monitorowaniu i rozliczeniu na poziomie 
projektu z uwagi na ograniczoną możliwość ich agregowania i porównywania pomiędzy projektami. 
 
 
UWAGA 

1. Planowane przedsięwzięcie należy opisać za pomocą wskaźników ustalonych dla danego naboru wniosków o dofinansowanie, zgodnie z powyższą 
listą. 

2. Dla każdego projektu należy wybrać przynajmniej po jednym wskaźniku produktu i rezultatu. 
3. Wskaźniki produktu odnoszą się do bezpośrednich, materialnych efektów realizacji przedsięwzięcia, które można zmierzyć  konkretnymi 

wielkościami fizycznymi. Wartości uzyskanych produktów wynikać będą najczęściej z protokołów odbioru robót, dostaw i usług, inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej i innych dokumentów związanych z rozliczeniami inwestora z wykonawcą. Wskaźniki produktu występują z dniem 
odbioru i przekazania inwestycji do użytkowania. 

4. Rezultaty opisują wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na grupy docelowe (np. dzieci do lat 3, lokatorzy mieszkań wspomaganych, chronionych, 
socjalnych, podopieczni placówek pomocy społecznej) i otoczenie społeczno-ekonomiczne, uzyskany bezpośrednio po zakończeniu realizacji 
projektu. Wskaźniki rezultatów są niezbędne do monitorowania efektów realizacji projektów i Programu.  Wartości należy podać zgodnie z ustaloną 
dla danego wskaźnika jednostką miary. 

5. Ze szczególną uwagą określić i uzasadnić należy wskaźniki rezultatu, które mają wpływ na dokonanie oceny jakościowej wniosku  
o dofinansowanie. Należy zapewnić spójność podawanych danych z informacjami przedstawionymi w studium wykonalności oraz załączniku nr 2 
do wniosku - Specyfikacji dotyczącej kryteriów oceny merytorycznej projektu. 

6. Wskaźniki należy oszacować rzetelnie mając na uwadze, że Wnioskodawca jest zobowiązany do monitorowania postępu w zakresie ich osiągania 
oraz będzie rozliczany z ich wypełnienia. 

7. Dodatkowe informacje na temat wskaźników podano w Instrukcji wypełniania wniosku oraz w Instrukcji do opracowania studium wykonalności. 


