
Załącznik Nr 1 
Zestawienie planowanych do uzyskania efektów zadań realizowanych w ramach Podlaskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz 
Zatrudnienia w roku 2013 z faktycznie uzyskanymi rezultatami. 
 
Priorytet I. Wzrost zatrudnienia 
Działania realizowane w ramach priorytetu: 
1. Promocja mobilności na rynku pracy. 
2. Aktywizacja zawodowa młodzieży 
3. Pobudzanie aktywności zawodowej w regionie. 
 
Nazwa zadania Nazwa wskaźnika Planowane 

efekty 
Osiągnięte 
rezultaty 

Uwagi 

1.1. Świadczenie i rozwijanie usług  poradnictwa 
zawodowego i informacji zawodowej oraz pomoc 
w aktywnym poszukiwaniu pracy (WUP – 
CIiPKZ) 

Liczba osób korzystających z informacji 
zawodowej indywidualnie  

7600 8398 Przyjęte w planie na 
2013r. działania zostały 
zrealizowane  
i osiągnięto wskaźniki 
wyższe od 
zaplanowanych. Z usług  
Centrów skorzystało 
12.513 osób, tj. o 2.023 
osób więcej niż 
założono. Nadal 
występuje niewielkie 
zainteresowanie 
pracodawców 
korzystaniem z 
poradnictwa 
zawodowego. Klienci 
pozytywnie oceniają 
usługi Centrów, w tym 
jakość porad 
zawodowych, poziom i 
zakres tematyczny 
prowadzonych 
warsztatów. Doradcy 
zawodowi stale podnoszą 
swoje umiejętności i 
kompetencje, co 
pozytywnie wpływa na 
jakość świadczonych 
usług. 

Liczba osób korzystających z informacji 
zawodowej w formie grupowej   

750 1496 

Liczba osób korzystających z poradnictwa 
zawodowego w formie indywidualnej i grupowej 

1760 2050 

Liczba osób uczestniczących w zajęciach 
aktywizacyjnych  

380 569 

Liczba pracodawców korzystających z usług 
informacji zawodowej 

30 30 

Liczba wyjazdów sesji wyjazdowych w teren 
(gminy, PUP) 

12 18 

Liczba badań testowych 180 322 
Liczba zorganizowanych przedsięwzięć własnych i 
współudział w przedsięwzięciach  instytucji rynku 
pracy 

22 22 

Liczba opracowanych i zaktualizowanych 
informacji zawodowych o charakterze lokalnym  
na temat zawodów, szkół, pracodawców, instytucji  

80 111 

 
 

Liczba szkoleń  pracowników WUP i PUP 3 3 * Ze względu na brak 
zainteresowania Liczba przeszkolonych  pracowników WUP i PUP 75 64 



 
 
1.2. Realizacja usług sieci EURES  
(WUP – CIiPKZ) 

liczba podjętych działań informacyjnych - 
warsztatów, spotkań, konferencji, seminariów 

10 16 regionalnych 
pracodawców 
zatrudnianiem 
pracowników z krajów 
EOG (brak zgłaszanych 
ofert pracy) uznano, że  
nie zachodzi potrzeba 
zlecania takiego badania 
i wydatkowania środków 
finansowych 
 **  Osiągnięte rezultaty 
są niższe niż zakładane w 
planie na rok 2013 r. na 
skutek braku 
odpowiedniego rodzaju 
ofert pracy, którymi 
byłyby zainteresowane 
osoby poszukujące pracy 
za granicą (prace 
sezonowe, bez 
określonych kwalifikacji 
i znajomości języków 
obcych) oraz słabszym 
niż planowano 
zainteresowaniem 
instytucji zewnętrznych 
oraz pracodawców 
podejmowanymi 
działaniami  
 

liczba uczestników ww. działań 240 454 
liczba zleconych badań 1 0* 
liczba wydarzeń EURES, w których kadra wzięła 
udział 

3 3 

liczba  osób objętych wsparciem w wyniku udziału 
w ww. wydarzeniach 

250 400 

liczba zorganizowanych targów pracy 2 2 
liczba uczestników targów 800 1000 
liczba wystawców na targach 50 59 
liczba publikacji na temat EURES (artykuły 
prasowe, audycje, relacje w Internecie) 

8 15 

liczba przesłanych CV 4000 1751** 
liczba pozyskanych ofert pracy 500 548 
liczba pozyskanych miejsc pracy 4000 4296 
liczba kontaktów z instytucjami zewnętrznymi 400 214** 
liczba kontaktów z polskimi pracodawcami 150 112** 
liczba kontaktów z osobami poszukującymi pracy i 
bezrobotnymi 

6000 11222 

 
1.3. Prowadzenie rejestru instytucji 
szkoleniowych (WUP) 

Aktualizowanie wpisów w rejestrze instytucji 
szkoleniowych 

Aktualna baza 
danych 

Aktualna baza 
danych 

Zgodnie z założeniami 

 
1.4. Prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia i 
monitorowanie działalności agencji (WUP). 

Aktualizowanie wpisów w Krajowym Rejestrze 
Agencji Zatrudnienia 

Aktualna baza 
danych 

Aktualna baza 
danych 

Zgodnie z założeniami 

 
 
 
 
 
 
 
 

Liczba młodzieży objętej usługami świadczonymi 
przez doradców zawodowych MCIZ 
(pośrednictwo indywidualne i grupowe 

15065 15094  

Liczba młodzieży objętej działaniami KP (porady 
indywidualne i warsztaty grupowe) 

4680 5076  

Liczba osób objętych działalnością MCK 6720 7713  
Liczba sesji wyjazdowych 319 315  
Liczba uczestników kursów  798 919  



 
 
2.1.Aktywizacja zawodowa młodzieży uczącej się 
i bezrobotnej w ramach działań OHP 

Ilość Giełd i Targów Pracy  39 50  
Liczba osób zaewidencjonowanych w  MBP i PPP 12565 10205  
Liczba pozyskanych miejsc pracy w ramach MBP, 
PPP 

5430 5512  

Liczba osób młodych, które podjęły zatrudnienie 
za pośrednictwem MBP, PPP 

4810 4915  

Liczba osób objętych  projektem „Nowe 
perspektywy” 

110 100  

Liczba osób objętych  projektem „Stąd do jutra” 11 11  
2.2. Wspieranie aktywności zawodowej i  
przeciwdziałanie negatywnym skutkom 
bezrobocia wśród młodzieży przez urzędy pracy. 

Liczba uczestników projektów PUP 
finansowanych z rezerwy FP 

704 652 
(w tym w ramach 

programu 
specjalnego – 

187) 

Uzyskanie mniejszej 
liczby uczestników 
wynika z faktu, iż z 

rezerwy MPiPS 
pozyskano 

dofinansowanie w 
kwotach niższych niż 

wnioskowano 
Liczba uczestników projektu pilotażowego PUP 
Grajewo  

60 60   

Liczba uczestników projektu  pilotażowego PUP 
Suwałki 

39 39  

3.1. Wdrażanie Działania 6.1 Poprawa dostępu do 
zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 
zawodowej w regionie w ramach PO KL 2007-
2013 

Liczba osób, które zakończyły udział w projektach 
realizowanych w ramach Działania   

2500 4359  

Liczba osób, które zostały objęte IPD  2500 4349  
Liczba osób, które pozyskały środki na podjęcie 
działalności gospodarczej  

160 996  

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 
udzielonych z EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej 

160 996  

3.2. Wsparcie osób powyżej 50 roku życia na 
regionalnym rynku pracy (projekty PUP, ARR 
ARES w Suwałkach, RCS). 

Liczba osób, które uzyskały wsparcie w ramach 
projektu PUP w Łomży  

12 19  

Liczba osób, które uzyskały wsparcie w ramach 
projektu ARR ARES w Suwałkach 

122 122  

Liczba osób, które uzyskały wsparcie w ramach 
projektu RCS Sp. z o.o. 

96 96  

Liczba osób, które uzyskały wsparcie w ramach 
programów PUP finansowanych z rezerwy FP 

283 527 
(w tym w ramach 

programu 
specjalnego – 108 

Uzyskanie większej 
liczby uczestników 
wynika z faktu, iż w 
trakcie roku MPiPS 
ogłaszało nabory 

wniosków na 
finansowanie programów 

skierowanych do osób 



50+  
3.3. Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz 
wzrost aktywności zawodowej osób bezrobotnych 
i poszukujących pracy w ramach działań 
powiatowych urzędów pracy ( projekty 
konkursowe w ramach Poddziałania 6.1.1, 
programy finansowane z rezerwy FP, realizacja 
przez PUP aktywnych form przeciwdziałania 
bezrobociu) 

Liczba osób, które uzyskały wsparcie w ramach 
projektu PUP w Łomży 

32 34  

Liczba osób, które uzyskały wsparcie w ramach 
projektu PUP w Grajewie 

50 61  

Liczba osób, które uzyskały wsparcie w ramach 
projektu PUP w Białymstoku 

106 106  

Liczba osób, które uzyskały wsparcie w ramach 
projektu PUP w Kolnie 

105 105  

Liczba osób, które uzyskały wsparcie w ramach 
projektu PUP w Sejnach 

111 81* *w tym 29 osób 
rozpoczęło staż w roku 
2012 

Liczba osób, które uzyskały wsparcie w ramach 
projektu PUP w Wysokiem Mazowieckiem 

30 0 Ze względu na dłuższy 
okres oceny projektów  

realizacja projektu 
rozpocznie się w 2014 r.  

Liczba osób, które uzyskały wsparcie w ramach 
projektu PUP w Suwałkach (kontynuacja z roku 
2011 

Nie określono 6  

Liczba osób bezrobotnych będących w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy objętych wsparciem w 
ramach programów realizowanych przez PUP 
finansowanych z rezerwy FP 

Nie określono 671 Osiągnięcie wskaźnika 
było możliwe dzięki 

temu, że w trakcie roku 
MPiPS ogłaszało nabory 

wniosków na 
finansowanie programów 
skierowanych do osób z 

art. 49 ustawy 
Liczba osób bezrobotnych objętych aktywnymi 
formami przeciwdziałania bezrobociu, w tym:   
- szkolenia,  
- staż/przygot. zawodowe dorosłych 
- roboty publiczne 
- prace interwencyjne 
- prace społecznie użyteczne 
- dofinansowanie studiów podyplomowych, 
- inne 

6588 
 

1594 
2345 
741 
799 
803 
24 
282 

6530* 
 

1059 
2854 
799 
746 
1038 
24 
10 

*Obejmuje tylko 
działania PUP 

finansowane ze środków 
Funduszu Pracy 

przyznanych algorytmem 
– bez projektów 

systemowych 6.1.3 
POKL  

3.4. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej 
osób bezrobotnych i poszukujących pracy poprzez 
promocję rozwoju zielonej gospodarki w regionie 
(kontynuacja projektu WUP – 6.1.1 POKL).  
 

realizacja  odcinków programu telewizyjnego pn. 
Zielone Miejsca Pracy, 
 

5 5  

Liczba konferencji upowszechniających i 
podsumowujących projekt 

1 1  

Liczba osób pozostających bez zatrudnienia 
objętych szkoleniami specjalistycznymi w 

150 148  



zakresie zielonych miejsc pracy  
Liczba osób, które ukończą szkolenia 
specjalistyczne w zakresie zielonych miejsc pracy, 
objętych stażami zawodowymi na zielonych 
miejscach pracy  

45 36  

                                                                                                                             Ogółem Priorytet I 91712 103084 112,4% 
 
Priorytet II. Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności na rzecz zatrudnienia 
Działania realizowane w ramach priorytetu: 

1. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 
2. Wspieranie tworzenia i rozwoju firm innowacyjnych oraz współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. 
3. Podnoszenie kwalifikacji kadr regionalnej gospodarki.  

 
Nazwa zadania Nazwa wskaźnika Planowane 

efekty 
Osiągnięte 
rezultaty 

Uwagi 

1.1. Wdrażanie Działania 6.2 Wsparcie oraz 
promocja przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia w ramach POKL (UMWP) 

liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie 
działalności gospodarczej  

190 57  

liczba osób, które zakończyły udział w projektach 750 28  
liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 
udzielonych z EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej 

190 57  

1.2. Wspieranie osób zainteresowanych 
podejmowaniem działalności gospodarczej oraz 
pracodawców tworzących nowe miejsca pracy na 
regionalnym rynku pracy (PUP, WUP).  

Liczba osób, które uzyskały środki z urzędów pracy 
na podjęcie działalności gospodarczej   

225 524* *Nie uwzględniono osób, 
które otrzymały 

dofinansowanie w ramach 
projektów systemowych  

PUP – 6.1.3 POKL  
Liczba utworzonych stanowisk pracy dla osób 
bezrobotnych w ramach refundacji kosztów 
wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy 

308 845 
(w tym 157 osób 

w ramach 
projektów 6.1.3 

POKL) 

 

Liczba udzielonych dotacji inwestycyjnych na 
rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu WUP 
„Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” 

1 1  

Liczba udzielonych wsparć pomostowych w 
ramach projektu WUP „Działalność gospodarcza 
drogą do sukcesu” 

45 45  

1.3. Ułatwienie dostępu do finansowania 
działalności gospodarczej (Podlaska 
Fundacja Rozwoju Regionalnego, ARR 
„ARES” S.A). 

liczba udzielonych przez PFRR pożyczek na 
działalność gospodarczą oraz rozwój MŚP 

72 85  

liczba firm, którym udzielono poręczeń w ramach 
projektów ARR „ARES” 

30 14  

1.4. Zapewnienie usług informacyjnych i 
szkoleniowych dla przedsiębiorców  (Podlaska 

analiza środowiskowa 12 33  
szkolenia on-line –  3 -  



Fundacja Rozwoju Regionalnego). liczba ESP (environmental sernice provider) 
biorących udział w szkoleniach 

5 -  

liczba pracowników PFRR korzystających ze 
szkoleń 

8 -  

audyty energetyczne dla przedsiębiorstw 9 -  
konsultacje środowiskowe – usługi informacyjne i 
doradcze 

16 38  

dokumenty na portalu EURESP + 12 38  
umowy z ESP 2 11  
warsztaty 2 3  
seminaria informacyjne 1 6  
liczba uczestników spotkań 23 314  
podręcznik dobrych praktyk 1 -  
transfer dobrej praktyki 1 -  
liczba odbiorców działań promocyjnych projektu 15000 24793  
liczba uczestników wydarzeń regionalnych i 
lokalnych 

400 651  

liczba zorganizowanych wydarzeń regionalnych i 
lokalnych 

15 23  

liczba klientów, którzy wyrazili opinię w ramach 
„feedback actions” 

25 39  

liczba udzielonych odpowiedzi na zapytania od 
MSP 

50 86  

liczba udzielonych odpowiedzi na zapytania z sieci 
ośrodków EEN 

75 229  

liczba odpowiedzi udzielonych przedsiębiorcom 
MSP zgłoszonych przez inne lokalne instytucje 

2 -  

liczba spotkań z nowymi, potencjalnymi 
odbiorcami usług ośrodka 

35 91  

liczba odbiorców usług z zakresu prawa własności 
intelektualnej 

5 2  

liczba odbiorców usług audytu technologicznego i 
analizy biznesowej 

30 38  

liczba odbiorców wsparcia z zakresu pozyskania 
finansowania projektów 

50 226  

liczba odbiorców innych usług  związanych z 
umiędzynarodowianiem i innowacyjnością 

8 6  

liczba uczestników wydarzeń brokerskich i misji 
zagranicznych 

12 21  

liczba misji zagranicznych i wydarzeń brokerskich 3 9  
liczba spotkań podczas wydarzeń brokerskich i 
misji zagranicznych 

25 80  

liczba wygenerowanych krajowych ofert 40 69  



partnerstwa 
liczba otrzymanych zagranicznych zapytań 
dotyczących krajowych ofert partnerstwa 

40 60  

liczba złożonych krajowych zapytań dotyczących 
zagranicznych ofert partnerstwa 

25 22  

liczba aktywnego udziału w działaniach sieci EEN 13 12  
liczba przypadków aktywnego udziału w 
działaniach konsorcjum 

11 10  

liczba zawartych partnerskich umów biznesowych 2 3  
liczba zawartych partnerskich umów transferu 
technologii 

2 -  

 
2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i 
przedsiębiorstw w ramach Poddziałania 8.2.1 
POKL (UMWP, ARR ARES) 

Liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub 
szkoleniach praktycznych 

420 752  

Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia 
naukowe  

240 201  

Liczba zorganizowanych szkoleń 2 2  
Liczba osób pracujących objętych wsparciem 25 15  
Liczba studentów/absolwentów objętych 
wsparciem 

15 15  

Liczba odbytych staży 10 10  
2.2. Stypendia doktoranckie ( Regionalna 
Strategia Innowacji ) - UMWP 

Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia 
naukowe 

140 - Zadanie będzie 
realizowane w 2014 roku 

 
 
3.1.Wdrażanie Poddziałania 8.1.1 Wspieranie 
rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo 
dla przedsiębiorstw POKL (WUP) 

Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte 
wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych  

300 2100 Wpływ na poziom 
osiągniętego wskaźnika 
miała przede wszystkim 
kulminacja projektów 
przyjętych do 
dofinansowania w latach 
ubiegłych, gdyż wartości 
wskaźników wykazywane 
są zgodnie z informacjami 
pochodzącymi z 
wniosków beneficjenta o 
płatność zatwierdzonych 
w okresie 
sprawozdawczym. 
Natomiast planowany do 
osiągnięcia poziom 
wskaźnika jest 
szacunkiem minimalnym, 
aczkolwiek realnym do 
osiągnięcie w danym 
okresie sprawozdawczym. 

Liczba pracujących osób dorosłych, które 
zakończyły udział w projektach szkoleniowych 

4000 9033 



3.2 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych 
w regionie zgodnie z potrzebami rynku pracy –
(ARR ARES) 
 

Liczba firm, których konkurencyjność wzrosła w 
wyniku działań realizowanych w ramach  projektów 
ARR ARES 
 

22 13  

Liczba osób objętych wsparciem w ramach  
projektów ARR ARES 
 

81 64  

Liczba osób objętych szkoleniami w ramach  
projektów ARR ARES 
 

43 114  

Liczba szkoleń w ramach  projektów ARR ARES 
 

12 3  

3.3. Promowanie przedsiębiorczości wśród 
kobiet (PFRR) 

opracowanie założeń międzynarodowej strategii i 
wspólnego planu działania w oparciu o dobre 
praktyki z regionów partnerskich 

1 1  

przeprowadzenie dialogu z ekspertami regionalnymi 6 Nie określono 
liczby 

Realizator wskazał, że 
przeprowadzono dialogi z 
ekspertami zewnętrznymi 

organizacja wizyt studyjnych w regionach 
posiadających doświadczenie i wiedzę na temat 
migracji, zebranie dobrych praktyk 

5 3  

 
 
3.4. Wdrażanie Poddziałania 8.1.2 Wsparcie 
procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w 
regionie POKL (WUP) 

Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi 
skutkami procesów restrukturyzacji w 
przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci 
działaniami szybkiego reagowania 

30 25  

Liczba osób zwolnionych w przedsiębiorstwach 
dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi, 
którzy zostali objęci działaniami szybkiego 
reagowania 

30 280  

Liczba osób, które otrzymały środki na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej 

20 44  

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 
udzielonych z EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej  

20 44  

3.5. Wsparcie osób zwolnionych z zakładów 
pracy z powiatów: augustowskiego, sejneńskiego, 
grajewskiego, suwalskiego (ARR ARES) 

Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach 
projektu  

24 24  

Liczba osób, które otrzymały dotacje na działalność 
gospodarczą 

15 13  

                                                                                                                                       Ogółem Priorytet II 23235 41325 177,86% 
 
Priorytet III. Wyrównywanie szans i przeciwdziałanie dyskryminacji w dostępie do pracy i edukacji 
Działania realizowane w ramach priorytetu: 
1. Sprzyjanie zatrudnieniu w ramach ekonomii społecznej. 



2. Aktywna integracja. 
3. Tworzenie warunków równych szans w dostępie do edukacji. 
4. Wsparcie programów edukacyjnych mających na celu wyrównanie szans uczniów i dzieci. 
5.Aktywizacja zawodowa cudzoziemców objętych w Polsce ochroną międzynarodową. 
Nazwa zadania Nazwa wskaźnika Planowane 

efekty 
Osiągnięte 
rezultaty 

Uwagi 

1.1. Zatrudnienie socjalne poprzez tworzenie 
centrów integracji społecznej (ROPS, FEiT) 

Liczba osób objętych integracją zawodową i 
społeczną 

40 10  

Liczba osób podejmujących własną działalność 
gospodarczą 

5 -  

Liczba osób podejmujących zatrudnienie 25 -  
Liczba osób usamodzielnionych ekonomicznie 20 -  
Liczba uczestników CIS w Łomży 30 - Realizator nie przedłożył 

sprawozdania 
 
 
1.2. Wdrażanie Działania 7.2 Przeciwdziałanie 
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii 
społecznej POKL (UMWP) 

liczba podmiotów ekonomii społecznej, które 
otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem 
instytucji wspierających ekonomię społeczną 

382 -  

liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach 
instytucji ekonomii społecznej 

8099 9191  

liczba podmiotów ekonomii społecznej 
utworzonych dzięki wsparciu z EFS 

10 -  

liczba instytucji wspierających ekonomię 
społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach 
Działania, funkcjonujących co najmniej 2 lata po 
zakończeniu udziału w projekcie 

3 -  

liczba osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, które zakończyły udział w projekcie 

6000 6567  

1.3. Rozwój ekonomii społecznej w subregionie 
suwalskim i łomżyńskim 

punkty informacyjno-rekrutacyjne funkcjonujące w 
subregionie suwalskim do udzielania 
podstawowych informacji z zakresu ES 

6 - Realizator przedstawił 
sprawozdanie z realizacji 
innego zadania, w ramach 

którego stosowano 
wsparcie finansowe dla 
spółdzielni socjalnych 

liczba utworzonych spółdzielni socjalnych 4 6 
liczba osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w ramach 
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w 
Suwałkach 

111 27 

liczba osób objętych wsparciem szkoleniowo-
doradcze z zakresu funkcjonowania spółdzielni  
socjalnych w ramach Ośrodka Wspierania 
Ekonomii Społecznej w Łomży 

50 59 Dane uzyskano 
telefonicznie – brak karty 

sprawozdania 

liczba osób, którym zostaną przyznane przez 
Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w 
Łomży środki finansowe na założenie spółdzielni 
socjalnej, przystąpienie do lub zatrudnienie w 

30 22 Dane uzyskano 
telefonicznie – brak karty 

sprawozdania 



spółdzielni socjalnej 
liczba osób, które otrzymają w ramach Ośrodka 
Wspierania Ekonomii Społecznej w Łomży 
wsparcie pomostowe połączone z doradztwem oraz 
pomocą w efektywnym wykorzystaniu przyznanych 
środków 

30 22 Dane uzyskano 
telefonicznie – brak karty 

sprawozdania 

1.4. Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym na rynku pracy w subregionie 
suwalskim 

liczba osób objętych działaniami w ramach projektu 
„Mobilny Klub Integracji Społecznej II” 

70 36  

liczba utworzonych w ramach projektu Klubów 
Integracji Społecznej 

1 1  

liczba osób objętych działaniami w ramach projekt 
PUP Sejny   

140 101  

1.5. Prowadzenie badań i analiz z obszaru 
polityki społecznej w województwie podlaskim 
(projekt WUP – Podlaskie Obserwatorium 
Polityki Społecznej – Poddziałanie 7.2.1 POKL) 
 

Liczba przeprowadzonych badań  w zakresie 
polityki społecznej 

3 3  

Liczba opublikowanych wyników badań 
(nakładów) 

3 3  

publikacja i upowszechnianie raportów wśród min. 
100 odbiorców 

100 100  

spotkania grupy konsultacyjnej 2 2  
filmy podejmujące problematykę integracji 
społecznej 

2 2  

seminarium podsumowujące projekt 1 1  
 
2.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji (UMWP -wdrażanie Działania 7.1 
POKL,) 

Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, 
którzy zakończyli udział w projektach dotyczących 
aktywnej integracji 

12500 10345  

Liczba osób objętych kontraktami socjalnymi 12100 13080  
Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji 
społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną  
integracją , którzy podnieśli swoje kwalifikacje w 
systemie pozaszkolnym 

583 620  

2.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
niepełnosprawnych oraz poprawa dostępu do 
zatrudnienia (UMWP-wdrażanie Działania 7.4 
POKL, WUP) 

Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły 
udział w projektach realizowanych w ramach 
działania 7.4 POKL 

150 25 Projekty w trakcie 
realizacji 

Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w 
ZAZ 

18 48  

 
3.1. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej 
(UMWP - wdrażanie Działania 9.1 POKL – 
Poddziałanie 9.1.1) 

Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, 
które uzyskały wsparcie w ramach Poddziałania 
9.1.1 POKL 

162* 3 *Wskaźnik planowany do 
osiągnięcia do końca 2013 

r.  
W roku 2013 nie ogłoszono 

żadnego konkursu 
Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły 
w różnych formach edukacji przedszkolnej na 
obszarach wiejskich 

4687* 596 



4.1. Wsparcie szans edukacyjnych uczniów oraz 
jakości usług edukacyjnych (UMWP – wdrażanie 
Podziałania 9.1.2. POKL) 

Liczba szkół  podstawowych, które zrealizowały 
projekty dot. indywidualizacji nauczania 

329 143  

Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i 
ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie 
ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w 
ramach Działania  

76 67  

4.2. Wspieranie talentów (UMWP – wdrażanie 
Podziałania 9.1.3. POKL) 

Liczba osób, które otrzymały stypendium 200 230  

5.1. Wspieranie integracji zawodowej i 
społecznej cudzoziemców objętych w Polsce  
ochroną międzynarodową 

Liczba bezrobotnych cudzoziemców objętych 
ochroną międzynarodową w Polsce 
uczestniczących     w szkoleniach zawodowych i 
językowych 

10 -  

Liczba cudzoziemców objętych ochroną 
międzynarodową w Polsce skierowanych na staż 
zawodowy, którzy ukończyli kursy z pozytywnym 
wynikiem 

2 4  

Liczba cudzoziemców objętych ochroną 
międzynarodową w Polsce, którzy podjęli 
zatrudnienie po ukończeniu kursu i odbyciu stażu 
zawodowego 

2 2  

                                                                                                                                             Ogółem 
Priorytet III 

45986 41316 89,84% 

 
Priorytet IV. Podniesienie jakości kształcenia i wyposażenia szkół zawodowych 
Działania realizowane w ramach priorytetu: 
1. Wspieranie kształcenia ustawicznego oraz działań na rzecz rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami rynku pracy. 
2. Wspieranie kształcenia w zawodach i umiejętnościach poszukiwanych na rynku pracy. 
3. Wspieranie modernizacji szkolnictwa zawodowego. 
 
Nazwa zadania Nazwa wskaźnika Planowane 

efekty 
Osiągnięte 
rezultaty 

Uwagi 

1.1. Upowszechnianie kształcenia ustawicznego i 
poszerzanie dostępu do szkoleń i 
przekwalifikowani (UMWP- wdrażanie 
Podziałania 9.6.1 POKL,) 

Liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata 
uczestniczących w kształceniu ustawicznym w 
ramach projektów realizowanych w Działania 9.6. 1 
POKL 

91 32  

1.2. Podwyższanie kompetencji kluczowych 
mieszkańców regionu (UMWP- wdrażanie 
Podziałania 9.6.2 POKL, WUP) 

liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lat, które 
uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w  
  zakresie ICT w ramach Poddziałania 9.6.2   

1548 754  

liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lat, które 
uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w  
  zakresie języków obcych w ramach Poddziałania 
9.6.2   

993 784  



liczba osób dorosłych w wieku 18-64 lat, które 
uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach 
projektu „Język obcy szansą na rozwój zawodowy” 
w zakresie języków obcych 

200 103 Małe zainteresowanie 
projektem pracowników 
instytucji rynku pracy 

liczba osób objętych wsparciem szkoleniowym w 
ramach projektu „Język obcy szansą na rozwój 
zawodowy”, które osiągną pełen poziom biegłości 
językowej (zgodnie z ESOKJ) 

141 4 

liczba uczestników projektu „Język obcy szansą na 
rozwój zawodowy”, którzy uzyskali określony 
poziom biegłości językowej (zgodnie z ESOKJ) 

200 4 

1.3. Upowszechnianie doradztwa edukacyjnego 
wśród osób dorosłych 

liczba osób dorosłych, które skorzystały z usług 
doradztwa edukacyjno-szkoleniowego w ramach 
Poddziałania 9.6.3   

1000 Nie określono  

1.4. Podnoszenie kompetencji ogólnych 
mieszkańców powiatów suwalskiego, 
augustowskiego, sejneńskiego i sokólskiego 
(ARR ARES) 

liczba osób dorosłych w wieku 25-64., która 
uczestniczy w formalnym kształceniu ustawicznym 
w ramach projektu „Edukacja-kierunek Sukces” 

40 44  

liczba osób, które ukończą LO dla dorosłych 35 44  

liczba osób dorosłych w wieku 25-64, które 
uczestniczyły w zajęciach fakultatywnych 

18 44  

1.5. Opracowanie strategii i modelu usług 
doradztwa edukacyjno – szkoleniowego  (ARR 
ARES). 

liczba osób objętych wsparciem w projekcie 150 - Do końca 2013 roku 
zrealizowano następujące 
działania: przygotowano 

elektroniczną bazę danych 
ofert edukacyjnych; 
przygotowano stronę 

www projektu; 
przygotowano strategię 
(model pracy z klientem 

indywidualnym i 
grupowym); powstała 
koncepcja kampanii 

informacyjno-
promocyjnej; rozpoczęto 
rekrutację uczestników; 
zorganizowano 1 edycję 
targów edukacyjnych; 
rozpoczęto realizację 

Fazy budowy zaufania 

liczba dorosłych korzystających z usług doradztwa 
edukacyjno-szkoleniowego w fazie doradztwa 
zawodowego w projekcie 

40 - 

liczba dorosłych korzystających z usług doradztwa 
edukacyjno-szkoleniowego w fazie budowy 
zaufania w projekcie 

150 - 

liczba osób dorosłych, które w wyniku doradztwa 
rozpoczęły udział w formalnym lub nieformalnym 
kształceniu ustawicznym w projekcie 

20 - 



1.6. Wzmacnianie potencjału  rozwojowego i 
innowacyjnego szkół (UMWP - wdrażanie 
Działania 9.4 POKL) 

liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w 
doskonaleniu zawodowym, w krótkich formach – 
365 (w  
  tym 100 nauczycieli na obszarach wiejskich oraz 
170 nauczycieli kształcenia zawodowego) 

365 
 (w tym obszary 
wiejskie – 100,  
kształcenie 
zawodowe - 170 

575 
(w tym obszary 
wiejskie – 164,  

kształcenie 
zawodowe - 106 

 

 
 
1.7. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 
województwie podlaskim ( Kuratorium Oświaty) 

Liczba przeszkolonych dyrektorów i nauczycieli z 
woj. podlaskiego w ramach działań Podlaskiego 
Kuratora Oświaty 

100 211  

2.1.Tworzenie warunków do uzyskania oraz 
podwyższania kwalifikacji zawodowych  (Izba 
rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w 
Białymstoku) 

Liczba osób, które uzyskały tytuł czeladnika lub 
mistrza w zawodzie 

849 959  

Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu 
sprawdzającego w zakresie przyuczenia do 
wykonywania pracy 

70 86  

Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu na tytuł 
czeladnika w zawodzie 

1700 1630  

 
 
 
2.2. Podwyższanie kwalifikacji zawodowych 
wśród kadry pedagogicznej. (WOAK, CEN w 
Białymstoku, i Suwałkach,  ODN w  Łomży) 

Liczba osób, które zdobędą nowe kwalifikacje 
zawodowe w ramach socjoterapii 

60 60  

Liczba osób, które  przejdą kurs Arteterapia i 
Terapia Zajęciowa 

52 117  

Liczba kursów kwalifikacyjnych 
przeprowadzonych przez CEN Białystok  

5 11  

Liczba kursów kwalifikacyjnych 
przeprowadzonych przez CEN Suwałki 

5 2  

Liczba kursów kwalifikacyjnych 
przeprowadzonych przez ODN w Łomży 

3 3  

 
3.1. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie 
jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek 
oświatowych prowadzących kształcenie 
zawodowe (UMWP- wdrażanie Działania 9.2 
POKL 

Liczba szkół i placówek prowadzących kształcenie 
zawodowe, które wdrożyły programy rozwojowe w 
ramach Działania 9.2 POKL 

25 1  

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, 
które współpracowały z przedsiębiorstwami w 
zakresie wdrażania programów rozwojowych w 
ramach Działania 9.2 POKL 

25 3  

Liczba uczniów w szkołach prowadzących 
kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w 
stażach i praktykach 

1000 1854  

                                                                                                                                    Ogółem Priorytet IV 8885 7325 82,44% 
 
Priorytet V. Rozwój lokalnych partnerstw i dialogu społecznego na rzecz rynku pracy 
Działania realizowane w ramach priorytetu: 
1. Rozwój porozumień na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w regionie. 
 
Nazwa zadania Nazwa wskaźnika Planowane Osiągnięte Uwagi 



efekty rezultaty 
1.1. Wdrażanie Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie 
lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności w 
ramach POKL (WUP) 

Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych 
na szczeblu lokalnym i regionalnym 

1 2  

1.2. Partnerstwo lokalne na rzecz promocji 
zatrudnienia oraz rozwoju zasobów ludzkich. 
 

liczba zawiązanych partnerstw 1 1  

liczba partnerów, którzy przystąpili do partnerstwa 20 30  

                                                                                                                                        Ogółem Priorytet V 22 33 150,0% 
 
Priorytet VI. Tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich 
Działania realizowane w ramach priorytetu: 

1. Wsparcie kształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.  
 
Nazwa zadania Nazwa wskaźnika Planowane 

efekty 
Osiągnięte 
rezultaty 

Uwagi 

1.1. Pobudzanie oddolnych inicjatyw 
edukacyjnych na obszarach wiejskich (UMWP-
wdrażanie Działania 9.5 POKL) 

Liczba oddolnych inicjatyw społecznych 
podejmowanych w ramach działania w ramach 
Działania 9.5 POKL 

100 316* *Wartości docelowe 
kumulatywnie od 
początku okresu 

wdrażania 
1.2. Aktywizacja zawodowa ludności wiejskiej 

(PIR). 
liczba osób objętych wsparciem w 2013 r. 30 70  

                                                                                                                                      Ogółem Priorytet VI 130 386 296,92% 
Priorytet VII. Zwi ększenie efektywności i jakości obsługi rynku pracy 
Działania realizowane w ramach priorytetu: 

1. Podwyższanie jakości usług świadczonych przez instytucje rynku pracy. 
2. Rozwój poradnictwa i informacji zawodowej oraz podniesienie  jakości usług. 
3. Rozwijanie i doskonalenie systemu informacji, monitorowania i prognozowania popytu na pracę, w tym doskonalenie i aktualizowanie wiedzy o zawodach 

deficytowych i nadwyżkowych.  
 
Nazwa zadania Nazwa wskaźnika Planowane 

efekty 
Osiągnięte 
rezultaty 

Uwagi 

 
 
1.1. Upowszechnianie instrumentów wsparcia w 
ramach POKL (WUP) 

Liczba osób obsłużonych drogą elektroniczną 200 621  
Liczba osób obsłużonych drogą telefoniczną 200 1388  
Liczba osób, którym  udzielono informacji 
osobiście 

500 866  

Liczba osób, które skorzystały z serwisu 
internetowego 

100 000 100 482  

Liczba odbiorców zorganizowanych spotkań 450 402  
 
 
2.1. Doskonalenie usług poradnictwa 
zawodowego i  informacji zawodowej (WUP –
CIiPKZ) 

Liczba szkoleń , w których wezmą udział  doradcy 
zawodowi  i lider Klubu Pracy  

4 6  

Liczba zakupionych narzędzi wspomagających 
warsztat pracy doradcy zawodowego i lidera klubu 
pracy 

6 5  



2.2. Wzmocnienie i rozwój publicznych służb 
zatrudnienia (WUP- kontynuacja wdrażania 
Poddziałania 6.1.2, projektu „Doradztwo 
zawodowe-spełniamy standardy”) 

Liczba doradców zawodowych, których 
zatrudnienie zostało dofinansowane w ramach 
Poddziałania 6.1.2 

3 3  

Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy 
zakończą udział w szkoleniach realizowanych w 
ramach projektów PUP w Poddziałaniu 6.1.2 
POKL  

20 24  

3.1.Budowa systemu monitorowania 
regionalnego rynku pracy (WUP – projekt 
PORPiPG – Poddziałanie 8.1.4 POKL) 

Liczba przeprowadzonych badań 3 2  
Liczba opublikowanych wyników badań 3 1  
Liczba opracowanych publikacji wskaźników 
gospodarczych województwa  
 

12 10  

Liczba opracowanych komentarzy na temat sytuacji 
gospodarczej województwa  
 

4 4  

Liczba aktualizowanych baz danych  
 

3 1  

Liczba opracowanych informacji na temat sytuacji 
na rynku pracy w województwie  

24 24  

3.2. Prowadzenie monitoringu zawodów 
deficytowych i nadwyżkowych (WUP) 

Liczba uzyskanych  raportów o charakterze 
diagnostycznym 

3 3  

                                                                                                                                 Ogółem Priorytet VII 101435 103842 102,37 
 
 
 
Zestawienie planowanych do uzyskania efektów oraz efektów osiągniętych w ujęciu ilościowym (tj. w odniesieniu do różnych wskaźników ogółem, np. 
liczba szkół, osób, raportów, badań, szkoleń, wizyt, partnerstw) w ramach poszczególnych priorytetów PRPD/2013.   
 

Priorytet Plan Wykonanie Stopień realizacji (%) 
Priorytet I 91712 103084 112,4 
Priorytet II 23235 41325 177,86 
Priorytet III 45986 41316 89,84 
Priorytet IV 8885 7325 82,44 
Priorytet V 22 33 150,00 
Priorytet VI 130 386 296,92 
Priorytet VII 101435 103842 102,37 
Ogółem 271405 297311 109,55 

 


