
Załącznik Nr 1 

Zestawienie planowanych do uzyskania efektów zadań realizowanych w ramach Podlaskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz 

Zatrudnienia w roku 2014 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 usług poradnictwa zawodowego 

i informacji zawodowej oraz pomocy w 

aktywnym poszukiwaniu pracy. (WUP – CIiPKZ) 

Liczba osób korzystających z informacji 

zawodowej indywidualnie  

5800 7956 * Nie osiągnięto 

wskaźnika osób, które 

ukończyły zajęcia 
aktywizacyjne, ponieważ 

w maju 2015 r. usługa 

została zniesiona 

nowelizacją ustawy o 

promocji zatrudnienia 

(zajęcia aktywizacyjne 

zostały włączone do 

poradnictwa grupowego) 

Liczba osób korzystających z poradnictwa 

zawodowego w formie indywidualnej i grupowej 

1370 2040 

Liczba osób uczestniczących w zajęciach 
aktywizacyjnych  

330 225* 

Liczba pracodawców korzystających z informacji 

zawodowej i poradnictwa zawodowego: 

20 31 

Liczba wyjazdów sesji wyjazdowych w teren  

(PUP) 

8 8 

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć własnych i 

współudział w przedsięwzięciach  instytucji rynku 

pracy 

10 32 

Liczba opracowanych i zaktualizowanych 

informacji zawodowych o charakterze lokalnym na 

temat zawodów, szkół, pracodawców, instytucji 

75 115 

Liczba badań testowych 160 175 

Liczba zawartych porozumień w zakresie realizacji 

poradnictwa zawodowego na rzecz osadzonych, 

bezdomnych: 

3 3 

 

 

 

 

1.2. Realizacja usług sieci EURES  

(WUP – CIiPKZ) 

liczba podjętych działań informacyjnych - 

warsztatów, spotkań, konferencji, seminariów 

13 23 * osiągnięto wskaźnik 

niższy niż zakładano – 

mniej ofert pracy 
sezonowej i prac 

prostych, które w latach 

poprzednich generowały 

większą liczbę 

kontaktów 

liczba uczestników ww. działań 210 426 

liczba zorganizowanych Olimpiad 1 1 

liczba uczestników Olimpiady 100 396 

liczba targów pracy z udziałem kadry EURES 6 13 

liczba poinformowanych i obsłużonych klientów 

EURES 

600 1292 

liczba przesłanych CV 1500 1191 

liczba pozyskanych ofert pracy 500 743 



liczba pozyskanych miejsc pracy 3000 3750 

liczba kontaktów z osobami poszukującymi pracy i 

bezrobotnymi 

9500 7440* 

1.3. Prowadzenie rejestru instytucji 

szkoleniowych (WUP) 

Aktualizowanie wpisów w rejestrze instytucji 

szkoleniowych 

Aktualna baza 

danych 

Aktualna baza 

danych 

 

1.4. Prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia i 

monitorowanie działalności agencji (WUP). 

Aktualizowanie wpisów w rejestrze instytucji 

szkoleniowych 

Aktualna baza 

danych 

 

Aktualna baza 

danych 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2.1. Aktywizacja zawodowa młodzieży uczącej 

się, bezrobotnej i poszukującej pracy w ramach 

działań OHP. 

liczba młodzieży objętej usługami świadczonymi 

przez doradców zawodowych MCIZ 

(pośrednictwo indywidualne i grupowe): 

14925 13366  

liczba młodzieży objętej działaniami KP (porady 

indywidualne i warsztaty grupowe) 

4700 2700 do (30.06.2014 r.) 

liczba osób objętych działalnością MCK 6958 9281  

liczba sesji wyjazdowych 314 398  

liczba uczestników kursów 920 1806  

liczba osób zaewidencjonowanych w MBP i PPP 12425 9459  

liczba pozyskanych miejsc pracy w ramach MBP i 

PPP 

5530 5553  

liczba osób młodych, które podjęły zatrudnienie za 

pośrednictwem MBP i PPP 

4930 4938  

liczba Giełd Pracy/ 
Targów Pracy 

46 
12 

53 
9 

 

liczba osób objętych projektem „Nowe 

Perspektywy 2” 

100 100  

liczba osób objętych projektem „Świadomy 

wybór” 

11 22  

2.2. Wspieranie aktywności zawodowej i  

przeciwdziałanie negatywnym skutkom 

bezrobocia wśród młodzieży przez urzędy pracy. 

liczba uczestników projektów PUP 976 1528  

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 

5000 6240  

Liczba osób, które były objęte Indywidualnym 

Planem Działania 

5000 6435  

Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie 

działalności gospodarczej 

760 1192  

Liczba utworzonym miejsc pracy w ramach 

udzielonych z EFS środków na podjęcie 

działalności gospodarczej (ogółem) 

760 1192  

3.2. Wsparcie osób powyżej 50 roku życia na 

regionalnym rynku pracy 

liczba osób objętych wsparciem 500 352  

3.3. Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz 
wzrost aktywności zawodowej osób bezrobotnych 

liczba osób objętych wsparciem (projekt 
partnerski) PUP-y: Łomża, Kolno i Zambrów 

185 305  



i poszukujących pracy w ramach działań 

powiatowych urzędów pracy i partnerów rynku 

pracy ( projekty konkursowe w ramach 

Poddziałania 6.1.1, programy finansowane z 

rezerwy FP, realizacja przez PUP aktywnych 

form przeciwdziałania bezrobociu) 

liczba osób objętych wsparciem – PUP Grajewo 35 37  

liczba osób objętych wsparciem – PUP Sejny 161 56  

liczba osób długotrwale bezrobotnych, które 

zakończą szkolenia –PUP Białystok 

9 9  

liczba osób objętych wsparciem - PUP Białystok i 

PUP Sokółka 

259 265  

liczba osób objętych wsparciem - PUP Wysokie 

Mazowieckie 

63 35  

liczba osób, która uzyska wsparcie w ramach 

aktywnych programów przeciwdziałania 

bezrobociu – 10 317 (w tym:  

szkolenia - 1727 osób,  

staż/PZD - 5296 osób,  

prace interwencyjne – 1 211 osób, 

roboty publiczne - 550 osób,  
prace społecznie użyteczne – 711 osób,  

programy specjalne – 108 osób,  

inne – 714 osób). 

 

 

10 317 

1727 

5296 

1 211 

550 
711 

108 

714 

 

 

13712* 

1957 

8119 

1487 

1068 
844 

0 

237 

 

 

 

*wg danych 

statystycznych WUP 

liczba osób, które zostaną objęte Indywidualnym 

Planem Działania w ramach projektu ARES S.A. 

pt. „Stażysta-pracownik” 

55 59  

liczba osób, które zostaną objęte pośrednictwem 

pracy w ramach projektu ARES S.A. pt. „Stażysta-

pracownik” 

55 55  

liczba osób, które ukończyły staże zawodowe w 

ramach projektu ARES S.A. pt. „Stażysta-

pracownik” 

55 55 W roku 2014 osoby 

zostały skierowane na 7-

12 miesięczne staże, 

które są kontynuowane 

liczba osób, które uzyskały zatrudnienie po 

zakończeniu stażu w ramach projektu ARES S.A. 

pt. „Stażysta-pracownik” 

25 

(zgodnie z kartą 

zadania) 

- Osiągnięcie wskaźnika 

będzie badane w 2015 

roku 

Ogółem priorytet I: 98292 105072 106,9% 

 

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 

liczba osób, które zakończyły udział w projektach 

realizowanych w ramach Priorytetu 

750 419  



w ramach POKL. (UMWP) liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie 

działalności gospodarczej 

345 271  

liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 

udzielonych z EFS środków na podjęcie 

działalności gospodarczej 

345 310  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.2 Wspieranie osób zainteresowanych 

podejmowaniem działalności gospodarczej oraz 

pracodawców tworzących nowe miejsca pracy na 

regionalnym rynku pracy. 
 

liczba osób, którzy otrzymały środki na działalność 

gospodarczą (FP, EFS proj. systemowe) (PUP) 

1197 1678  

wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy (PUP) 579 1212  

- liczba osób objętych doradztwem zawodowym  

oraz wsparciem szkoleniowo-doradczym w ramach 

projektu WUP „Przedsiębiorczość przepisem na 

sukces” 

150 150  

- liczba udzielonych dotacji w ramach projektu 

WUP „Przedsiębiorczość przepisem na sukces” 

80 79  

- liczba udzielonego podstawowego wsparcia 

pomostowego w ramach projektu WUP 
„Przedsiębiorczość przepisem na sukces” 

80 79  

- liczba udzielonego przedłużonego wsparcia 

pomostowego w ramach projektu WUP 

„Przedsiębiorczość przepisem na sukces” 

40 74  

- liczba osób objętych doradztwem biznesowym w 

ramach projektu WUP „Przedsiębiorczość 

przepisem na sukces” 

80 79  

- liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 

udzielonych z EFS środków na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej w ramach projektu WUP 

„Przedsiębiorczość przepisem na sukces” 

80 79  

liczba zorganizowanych szkoleń w ramach projektu 

ARES ‘Starter 2” 

2 1  

liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem 

(doradztwo IPD) w ramach projektu ARES ‘Starter 

2” 

150 242  

liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem 
(doradztwo IPD) w ramach projektu ARES ‘Starter 

2” 

48 48  

liczba osób objętych wsparciem finansowym 

(dotacja) w ramach projektu ARES ‘Starter 2” 

74 74  

liczba osób objętych wsparciem pomostowym 74 74  

liczba osób do 30 roku życia objętych wsparciem 

(doradztwo IPD) w ramach projektu ARES ‘Starter 

2” 

120 188  

liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 

udzielonych z EFS środków na podjęcie 

74 74  



działalności gospodarczej w ramach projektu ARES 

‘Starter 2” 

liczba osób objętych wsparciem (szkolenie 

specjalistyczne) w ramach projektu ARES ‘Starter 

2” 

74 100  

1.3 Ułatwienie dostępu do finansowania 

działalności gospodarczej (Podlaska Fundacja 

Rozwoju Regionalnego, ARR „ARES” S.A). 

Liczba wspartych przedsiębiorstw 51 89  

1.4 Zapewnienie usług informacyjnych i 

szkoleniowych dla przedsiębiorców  

a) Kontynuacja realizacji przez Podlaską Fundację 

Rozwoju Regionalnego projektu Enterprise Europe 

Network” współfinansowanego ze środków UE: 

 

liczba odbiorców działań promocyjnych projektu 

 

 

 

 

15000 

 

 

 

 

35000 

 

liczba uczestników wydarzeń regionalnych i 
lokalnych 

400 951  

liczba zorganizowanych wydarzeń regionalnych i 

lokalnych 

15 - Realizator zadania nie 

podał danych 

liczba klientów, którzy wyrazili opinię w ramach 

„feedback actions” 

25 33  

liczba udzielonych odpowiedzi na zapytania od 

MSP 

50 50  

liczba udzielonych odpowiedzi na zapytania z sieci 

ośrodków EEN 

75 163  

liczba odpowiedzi udzielonych przedsiębiorcom 

MSP zgłoszonych przez inne lokalne instytucje 

3 3  

liczba spotkań z nowymi, potencjalnymi 

odbiorcami usług ośrodka 

35 115  

liczba odbiorców usług z zakresu prawa własności 

intelektualnej 

8 8  

liczba odbiorców usług audytu technologicznego i 

analizy biznesowej 

30 23  

liczba odbiorców wsparcia z zakresu pozyskania 

finansowania projektów 

50 182  

liczba odbiorców innych usług związanych z 

umiędzynarodowianiem i innowacyjnością 

9 8  

liczba uczestników wydarzeń brokerskich i misji 
zagranicznych 

6 31  

liczba misji zagranicznych i wydarzeń brokerskich 2 - Realizator zadania nie 

podał danych 

liczba spotkań podczas wydarzeń brokerskich i 

misji zagranicznych 

20 119  

liczba wygenerowanych krajowych ofert 

partnerstwa 

35 47  



liczba otrzymanych zagranicznych zapytań 

dotyczących krajowych ofert partnerstwa 

30 64  

liczba złożonych krajowych zapytań dotyczących 

zagranicznych ofert partnerstwa 

30 83  

liczba aktywnego udziału w działaniach sieci EEN 15 13  

liczba przypadków aktywnego udziału w 

działaniach konsorcjum  

12 15  

liczba zawartych partnerskich umów biznesowych 3 4  

liczba zawartych partnerskich umów transferu 

technologii 

5 2  

b) Realizacja przez Podlaską Fundację Rozwoju 

Regionalnego projektu „Wschód Zielonego 

Biznesu”: 

 

liczba przedsiębiorstw biorących udział w projekcie 

 

 

 

 

93 

 

 

 

 

0 

Projekt został zamknięty, 

środki zwrócono do 

PARP 

liczba analiz potrzeb proekologicznych 93 0 

liczba pracowników przedsiębiorstw biorących 

udział w szkoleniach 

375 0 

 
2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i 

przedsiębiorstw w ramach Poddziałania 8.2.1 PO 

KL. (UMWP) 

liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub 
szkoleniach praktycznych  

w tym:  

- pracowników przedsiębiorstw w jednostkach 

naukowych, 

- pracowników naukowych w przedsiębiorstwach 

545 
 

 

 

425 

120 

1078 
 

 

 

859 

219 

 

liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia 

naukowe 

240 306  

 

3.1 Wdrażanie Poddziałania 8.1.1 Wspieranie 

rozwoju kwalifikacji zawodowych i 

doradztwo dla przedsiębiorstw PO KL. (WUP) 

Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte 

wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych  

500 1726  

Liczba pracujących osób dorosłych, które 

zakończyły udział w projektach szkoleniowych 

3500 4954 

3.2 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych 

w regionie zgodnie z potrzebami rynku pracy –

(ARR ARES) 

liczba osób objętych wsparciem 8 8  

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  

zorganizowanie szkoleń regionalnych z DC 3 3  

organizacja wizyt eksperckich w regionach 

partnerskich 

6 12  

wdrożenie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej 1 1  

 

3.4. Wdrażanie Poddziałania 8.1.2 Wsparcie 

procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w 

liczba pracowników instytucji sektora oświaty 

zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub 

zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn 

200 92  



regionie POKL (WUP) dotyczących zakładu pracy objętych działaniami 

projektowymi 

3.5. Wsparcie osób zwolnionych z zakładów 

pracy z powiatów: augustowskiego, sejneńskiego, 

grajewskiego, suwalskiego. (ARR ARES) 

utrzymanie wskaźnika efektywności 

zatrudnieniowej na poziomie 58,33% 

 

14 

 

14 

 

                                                                                                                                     Ogółem Priorytet II 25830 50429 195,2% 

 

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. 

Nazwa zadania Nazwa wskaźnika Planowane 
efekty 

Osiągnięte 
rezultaty 

Uwagi 

1.1. Zatrudnienie socjalne poprzez tworzenie 

centrów integracji społecznej (ROPS) 

Liczba osób objętych integracją zawodową i 

społeczną 

30 20  

Liczba osób podejmujących własną działalność 

gospodarczą 

2 - - 

Liczba osób podejmujących zatrudnienie 15 - - 

Liczba osób usamodzielnionych ekonomicznie 17 - - 

 

 

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 

535 - W roku 2014 nie podpisano 

nowych umów o 

dofinansowanie 

liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach 

instytucji ekonomii społecznej 

8992 10937  

liczba podmiotów ekonomii społecznej 

utworzonych dzięki wsparciu z EFS 

17 - W roku 2014 nie podpisano 

nowych umów o 

dofinansowanie 

liczba instytucji wspierających ekonomię 

społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach 

Działania, funkcjonujących co najmniej 2 lata po 

zakończeniu udziału w projekcie 

2 - W roku 2014 nie podpisano 

nowych umów o 

dofinansowanie 

liczba osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, które zakończyły udział w projekcie 

 

6868 8030  

1.3. Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym na rynku pracy 

Projekt „Mobilny Klub Integracji Społecznej II”: 

 

37 osób skorzysta z zajęć w ramach Organizacji 

Środowiska 

 

 

 

37 

 

 

 

39 

 

38 osób skorzysta z indywidualnego poradnictwa 

specjalistycznego 

38 38  

37 osób weźmie udział w sesjach IPD 37 38  



46 osób weźmie udział w grupowym poradnictwie 

psychospołecznym 

46 36  

56 osób zwiększy swoje umiejętności zawodowe 

podczas stażu u pracodawcy 

56 30  

18 osób ukończy szkolenia językowe 18 17  

45 os. podniesie swoje kwalifikacje zawodowe 45 45  

Projekt „Praca na start”: 

 

liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem 

(doradztwo IPD) 

 

 

50 

 

 

50 

 

liczba osób, które podniosły kwalifikacje i 

umiejętności zaw. poprzez ukończenie kursów 

50 50  

liczba osób skierowanych na staż 50 50  

Projekt „Wsparcie finansowe dla spółdzielni 

socjalnych”: 

 

liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem przy 
tworzeniu spółdzielni socjalnej 

 

 

 

5 

 

 

 

7 

 

 

 

 

liczba osób objętych działaniami w ramach 

projektów PUP Sejny 

200 44  

liczba osób objętych działaniami w ramach projektu 

PUP Wysokie Mazowieckie 

85 90  

liczba osób objętych wsparciem – PUP Suwałki 50 93  

 

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 

w tym osoby z terenów wiejskich 

 

 

13211 

5284 

 

 

12556 

5734 

 

liczba klientów instytucji pomocy społecznej 

objętych kontraktami socjalnymi w ramach 

realizowanych projektów 

13312 15681  

liczba pracowników instytucji pomocy i integracji 

społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną 

integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS 

podnieśli swoje kwalifikacje 

630 673  

2.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

niepełnosprawnych oraz poprawa dostępu do 
zatrudnienia (UMWP-wdrażanie Działania 7.4 

POKL, WUP) 

a) Wdrażanie przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Podlaskiego Działania 7.4  
Niepełnosprawni na rynku pracy POKL 

 

- liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły 

udział w projektach realizowanych w ramach 

Działania 

 

 
 

 

45 

 

 
 

 

285* 

 

 

 

*projekty w trakcie 

realizacji 



b) Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku  

projekt pt. PWP „Przełamać bariery” 

 

- rozwinięcie umiejętności psychospołecznych u 40 

osób niepełnoprawnych biorących udział w 

poradnictwie psychologicznym i 

psychospołecznym; 

 

- nabycie lub podwyższenie umiejętności w 

poruszaniu się po rynku pracy oraz podniesienie 

kwalifikacji zawodowych u 40 osób 
niepełnosprawnych, biorących udział w doradztwie 

zawodowym, szkoleniach z aktywizacji zawodowej 

oraz szkoleniach zawodowych; 

 

- nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu duńskiej 

wersji flexicurity, tj. modelu złotego trójkąta, w 

aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz jej 

stosowanie i upowszechnianie. 

 

- liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły 

udział w doradztwie zawodowym i szkoleniach z 
aktywizacji zawodowe 

 

- liczba osób niepełnosprawnych, które podniosły 

kwalifikacje zawodowe 

 

- liczba osób niepełnosprawnych, które uzyskały 

wsparcie Trenera pracy  

 

- liczba osób niepełnosprawnych, które uzyskały 

wsparcie Asystenta pracy  

 
- liczba osób niepełnosprawnych, które uzyskały 

wsparcie w postaci usług rehabilitacyjnych  

 

- liczba osób niepełnosprawnych, które rozpoczęły 

udział w stażu  

 

- liczba pracowników Beneficjenta (w tym doradcy 

zawodowi/psycholog, trenerzy pracy), którzy wzięli 

udział w wizycie studyjnej  

 

- liczba seminariów upowszechniających duńskie 

 

 

 

40 

 

 

 

 

40 

 

 
 

 

 

 

17 

 

 

 

 

38 

 
 

 

36 

 

 

40 

 

 

10 

 

 
15 

 

 

40 

 

 

17 

 

 

 

1 
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17 

 

 

 

 

39 

 
 

 

39 

 

 

39 

 

 

0 

 

 
4 

 

 

35 

 

 

17 

 

 

 

1 

 



rozwiązania z zakresu aktywizacji osób 

niepełnosprawnych  

 

c) W ramach zadania Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Białymstoku w postaci dofinansowania 

kosztów utworzenia i działania zakładów 

aktywności zawodowej 

 

- liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w 

ZAZ 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

59 

 

3.1. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej 

(UMWP - wdrażanie Działania 9.1 POKL – 

Poddziałanie 9.1.1) 

liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, 

które uzyskały wsparcie w ramach Priorytetu 

 

156 

 

213 

 

4.1. Wsparcie szans edukacyjnych uczniów oraz 
jakości usług edukacyjnych (UMWP – wdrażanie 

Podziałania 9.1.2. POKL) 

liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i 
ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie 

ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w 

ramach Działania 

 

w podziale na obszary miejskie  

obszary wiejskie  

 
 

 

23 

 

8 

15 

 
 

 

41 

 

19 

22 

 
 

 

 

liczba szkół podstawowych, które zrealizowały 

projekty dotyczące indywidualizacji nauczania 

371 164  

4.2. Wspieranie talentów (UMWP – wdrażanie 

Podziałania 9.1.3. POKL) 

liczba osób, które otrzymają stypendium  200 230  

                                                                                                                                    Ogółem Priorytet III 45535 49786 109,3% 

 

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 lat, które 

uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w 

zakresie form szkolnych w ramach Działania 

1148 60 W roku 2014 nie 

ogłoszono nowych 

konkursów i nie 

podpisano nowych umów 

– kontynuacja projektów z 

lat poprzednich  

liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lat, które 

uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w 

zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w 

ramach Działania 

48 0 



1. 2 Podwyższanie kompetencji kluczowych 

mieszkańców regionu (UMWP- wdrażanie 

Podziałania 9.6.2 POKL, WUP) 

Wdrażanie Poddziałania 9.6.2 

 

- liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lat, które 

uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w 

zakresie języków obcych w ramach Działania 

 

- liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lat, które 

uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w 

zakresie ICT w ramach Działania 

 

 

 

 

1034 

 

 

 

1481 

 

 

 

462 

 

 

 

809 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku  
projekt pt.: „Język obcy szansą na rozwój 

zawodowy” 

 

- liczba osób dorosłych w wieku 18-64 lat, które 

uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach 

projektu w zakresie języków obcych 

 

- liczba osób objętych wsparciem szkoleniowym w 

ramach projektu, które osiągną pełen poziom 

biegłości językowej (zgodnie z ESOKJ) 

 

 
 

 

 

 

91 

 

 

 

64 

 
 

 

 

 

102 

 

 

 

74 

 

1.3 Upowszechnianie doradztwa edukacyjnego 

wśród osób dorosłych 

Wdrażanie Poddziałania 9.6.3  

 
- liczba osób dorosłych, które skorzystały z usług 

doradztwa edukacyjno-szkoleniowego 

 

 
 

200 

 

 
 

83 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku  

projekt pt. „Azymut – nowe kwalifikacje w Łomży” 

 

- liczba kampanii informacyjno – promocyjnych  

- liczba spotkań informacyjnych  

- liczba targów edukacyjnych  

- liczba osób dorosłych objętych wsparciem 

indywidualnym  

- liczba osób dorosłych, które uczestniczyły w 

targach edukacyjnych  
- liczba osób dorosłych, które w wyniku 

otrzymanego wsparcia projektowego podjęły 

edukację  

 

 

 

 

1 

2 

3 

500 

 

500 

 
160 

 

 

 

1 

14 

3 

445 

 

169 

 
133 

 

1.4 Podnoszenie kompetencji ogólnych 

mieszkańców powiatów suwalskiego, 

augustowskiego, sejneńskiego i sokólskiego. 

liczba osób dorosłych , które uczestniczyły w 

kształceniu ustawicznym w formach szkolnych w 

ramach projektu 

36 42  



(ARR ARES) liczba osób dorosłych które będą uczestniczyć w 

zajęciach wyrównawczych w ramach projektu 

20 34  

liczba osób, które ukończyły 4 semestry nauki w 

LO w ramach projektu 

36 - Dane będą znane w roku 

2015 

1.5 Opracowanie strategii i modelu usług 

doradztwa edukacyjno – szkoleniowego (ARR 

ARES). 

liczba zorganizowanych targów edukacyjnych 3 3  

liczba osób, które skorzystały z doradztwa w 

ramach fazy budowy zaufania 

500 337  

liczba osób, które skorzystały z doradztwa w 

ramach fazy doradztwa edukacyjnego 

100 - Projekt jest realizowany 

do 30.06.2015 r. 

liczba raportów z monitoringu 4 - Nie podano w 

sprawozdaniu. 

Projekt jest realizowany 

do 30.06.2015 r. 

1.6 Wzmacnianie potencjału rozwojowego i 

innowacyjnego szkół (UMWP - wdrażanie 

Działania 9.4 POKL) 

liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w 

doskonaleniu zawodowym w krótkich formach  

w tym: 

a) nauczyciele na obszarach wiejskich  

b) nauczyciele kształcenia zawodowego 

 

4123 

 

1903 

489 

 

823 

 

214 

127 

 

1.7. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 

województwie podlaskim ( Kuratorium Oświaty) 

liczba przeszkolonych dyrektorów i nauczycieli z 

woj. podlaskiego w ramach działań Podlaskiego 

Kuratorium Oświaty 

900 1457  

2.1.Tworzenie warunków do uzyskania oraz 

podwyższania kwalifikacji zawodowych  (Izba 
rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w 

Białymstoku) 

Działania podejmowane przez Izbę Rzemieślniczą i 

Przedsiębiorczości w Białymstoku obejmujące: 
 

– 800 osób uzyska tytuł czeladnika i mistrza w 

zawodzie, 

– 80 osób przystąpi do egzaminu sprawdzającego w 

zakresie przyuczenia do wykonywania pracy; 

– 1550 uczniów przystąpi do egzaminu na tytuł 

czeladnika w zawodzie; 

 

 

 
 

800 

 

80 

 

1550 

 

 
 

735 

 

67 

 

2025 

 

Działanie podejmowane przez RCS Sp. z o.o. 

 

liczba osób, które ukończą Akademię  

 

 

16 

 

 

17 

 

2.2. Podwyższanie kwalifikacji zawodowych 

wśród kadry pedagogicznej. (WOAK, CEN w 

Białymstoku, i Suwałkach,  ODN w  Łomży) 

26 osoby przejdą studium Arteterapia i Terapia 

Zajęciowa 

26 25  

39 osób ukończy kurs tańcem i ruchem 39 48  

przeprowadzenie przez CEN w Białymstoku 12 12 10  



kursów kwalifikacyjnych 

przeprowadzenie przez CEN w Suwałkach 7 

kursów kwalifikacyjnych 

7 8  

przeprowadzenie przez CEN w Łomży 4 kursów 

kwalifikacyjnych 

4 1 Zakończenie kursu 

czerwiec 2015. 

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 

106 0 W ramach działania 

ostatni konkurs 

przeprowadzono w roku 

2013, w roku 2014 

podpisano 2 ostatnie 

umowy w ramach tego 

naboru. 

liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, 

które współpracowały z przedsiębiorstwami w 

zakresie wdrażania programów rozwojowych 

100 0 

liczba uczniów w szkołach prowadzących 

kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w 

stażach i praktykach w ramach Działania 

5500 2423 

                                                                                                                                    Ogółem Priorytet IV 19194 10410 54,2% 

 

 

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 

efekty 

Osiągnięte 

rezultaty 

Uwagi 

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 lub regionalnym 

1 4  

1.2. Partnerstwo lokalne na rzecz promocji 

zatrudnienia oraz rozwoju zasobów ludzkich. 

 

spotkania w ramach partnerstwa 3 2  

                                                                                                                                     Ogółem Priorytet V 4 6 150,0% 

 

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 

146 46  

1.2. Aktywizacja zawodowa ludności wiejskiej 

(PIR). 

liczba osób, które zakończyły udział w projekcie w 

2014r 

190 190  

liczba osób objętych Indywidualnym Planem 

Działania 

190 190  



liczba osób, które ukończyły szkolenia zawodowe 190 190  

                                                                                                                                   Ogółem Priorytet VI 716 616 86,0% 

Priorytet VII. Zwiększenie 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  200 303  

liczba osób obsłużonych drogą telefoniczną 800 801  

liczba osób, którym udzielono informacji osobiście 300 322  

liczba osób, które skorzystają z serwisu 

internetowego 

60000 60043  

liczba odbiorców zorganizowanych spotkań 100 100  

2.1. Doskonalenie usług poradnictwa 

zawodowego i  informacji zawodowej (WUP –
CIiPKZ) 

liczba szkoleń, w których wezmą udział doradcy 

zawodowi 

5 9  

liczba spotkań konsultacyjnych, seminariów i 
szkoleń dla doradców zawodowych, liderów 

klubów pracy i innych pracowników urzędów pracy 

6 36  

2.2. Wzmocnienie i rozwój publicznych służb 

zatrudnienia (WUP- kontynuacja wdrażania 

Poddziałania 6.1.2, projektu „Doradztwo 

zawodowe-spełniamy standardy”) 

liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy 

zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w 

systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu 

widzenia regionalnego rynku pracy 

24 22  

dofinansowanie zatrudnienia doradców 

zawodowych z wykształceniem psychologicznym 

w CIiPKZ w Białymstoku, Łomży i Suwałkach 

3 3  

3.1.Budowa systemu monitorowania 

regionalnego rynku pracy (WUP – projekt 

PORPiPG – Poddziałanie 8.1.4 POKL) 

liczba przeprowadzonych badań 3 3  

liczba opublikowanych wyników badań (nakładów) 3 3  

przeprowadzenie analizy zgodnie z założeniami 

modelu monitorowania sytuacji osób młodych 

1 1  

nakład publikacji w ramach komponentu 

ponadnarodowego 

1 1  

3.2. Prowadzenie monitoringu zawodów 

deficytowych i nadwyżkowych (WUP) 

raporty wojewódzkie o charakterze diagnostycznym 3 3  

                                                                                                                                 Ogółem Priorytet VII 61449 61650 100,3% 

 

 
 

 

 



 

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/2014.   
 

 

 
Priorytet Plan Wykonanie Stopień realizacji (%) 

Priorytet I 98292 105072 106,9 

Priorytet II 25830 50429 195,2 

Priorytet III 45535 49786 109,3 

Priorytet IV 19194 10410 56,9 

Priorytet V 4 6 150,0 

Priorytet VI 716 616 86,0 

Priorytet VII 61449 61650 100,3 

Ogółem 251020 277969 110,7 

 


