
Załącznik nr 6
do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007

u Beneficjenta PO KL

Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi.

Tabela 1. Dane wspólne – powiązane z danymi osobowymi każdej osoby w zbiorze PEFS 2007

Lp. Nazwa

1 Tytuł projektu (pole tekstowe)

2 Nr projektu (pole tekstowe)

3 Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt (pole słownikowe)

4 Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt (pole słownikowe)

5 Poddziałanie, w ramach którego realizowany jest projekt (pole słownikowe)

6 Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w ramach projektu (dane o charakterze statystycznym – pole liczbowe)

7 Liczba dzieci w wieku od 3 do 5 lat objętych wsparciem w ramach projektu (dane o charakterze statystycznym – pole liczbowe)

CZĘŚĆ PIERWSZA:
DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU,  W TYM ICH 

PRACOWNIKÓW 

Tabela 2. Dane instytucji, które otrzymują wsparcie w ramach EFS – powiązane z danymi z tabeli nr 1 i tabeli nr 5

Lp. Nazwa Słownik

Dane podstawowe 1 Nazwa instytucji (pole tekstowe)



2 NIP (pole liczbowe)

3 REGON (pole liczbowe)

4 Typ instytucji (pole słownikowe) Zgodnie z tabelą nr 3 – Typ instytucji

5 Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) (pole tekstowe)

6 Wielkość instytucji (pole słownikowe) Mikroprzedsiębiorstwo

Małe przedsiębiorstwo

Średnie przedsiębiorstwo

Duże przedsiębiorstwo

Dane teleadresowe

7 Ulica (pole tekstowe)

8 Nr budynku (pole tekstowe)

9 Nr lokalu (pole tekstowe)

10 Miejscowość (pole tekstowe)

11
Obszar (pole radiowe)

Obszar (teren) miejski

Obszar (teren) wiejski

12 Kod pocztowy (pole liczbowe)

13 Województwo (pole słownikowe)

14 Powiat (pole słownikowe)

15 Telefon kontaktowy (pole tekstowe)

16 Adres poczty elektronicznej (e-mail) (pole tekstowe)

Szczegóły wsparcia 17 Rodzaj przyznanego wsparcia (pole słownikowe) Zgodnie z Tabelą nr 4 – Rodzaj przyznanego instytucji 
wsparcia 

18 Data rozpoczęcia udziału w projekcie (pole data)

19 Data zakończenia udziału w projekcie (pole data)

20 Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji (pole checkbox) Nie Tak  
Zgodnie z Tabelą nr 5 – 
Dane uczestników projektów 



(pracowników instytucji),  
którzy otrzymują wsparcie w 
ramach EFS

21 Liczba osób objętych wsparciem w ramach instytucji (pole liczbowe)

Tabela nr 3 – Typ instytucji

Priorytet TYP INSTYTUCJI

1. Zatrudnienie i integracja społeczna Instytucja rynku pracy, w tym:

- Publiczne Służby Zatrudnienia

Instytucja pomocy i integracji społecznej

Służba więzienna

Zakład poprawczy/schronisko dla nieletnich

Przedsiębiorstwo

Jednostka administracji rządowej

Jednostka administracji samorządowej

Organizacja pozarządowa

Partnerzy społeczno-gospodarczy

Inna

2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 
poprawa stanu zatrudnienia osób pracujących

Przedsiębiorstwo

Instytucja świadcząca usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości (np. członek KSU)

Zakład Opieki Zdrowotnej

Partnerzy społeczno-gospodarczy

Uczelnia
Instytucja naukowo badawcza

Instytucja rynku pracy, w tym:



- Publiczne Służby Zatrudnienia

Jednostka administracji rządowej

Jednostka administracji samorządowej

Inna

3. Wysoka jakość systemu oświaty Komisja egzaminacyjna

Szkoła, w tym:

- podstawowa

- gimnazjalna

- ponadgimnazjalna

Przedszkole/inna forma edukacji przedszkolnej

Placówka kształcenia ustawicznego/placówka kształcenia praktycznego/ośrodek 
dokształcania i doskonalenia zawodowego

Zakład kształcenia i placówka doskonalenia nauczycieli

Uczelnia, w tym:

- publiczna

- niepubliczna

Jednostka naukowo badawcza

Jednostka administracji rządowej, w tym

- kuratorium oświaty

Jednostka administracji samorządowej

Inna

4. Szkolnictwo wyższe i nauka

Uczelnia

Jednostka naukowo badawcza

Jednostka administracji rządowej

Państwowa Komisja Akredytacyjna

Rada Główna Szkolnictwa Wyższego



Inna

5. Dobre rządzenie Jednostka administracji rządowej (w tym skarbowej), w tym:

- ministerstwo/urząd centralny

- urząd wojewódzki

Jednostka administracji samorządowej

- urząd marszałkowski

- urząd powiatowy/urząd gminy

Instytucja działająca na rzecz organizacji pozarządowych

Instytucja dialogu społecznego

Instytucja wymiaru sprawiedliwości

KSAP

Organizacja pozarządowa

Partnerzy społeczni

Inna

6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Instytucja rynku pracy,  w tym:

- Publiczne Służby Zatrudnienia

Organizacja pozarządowa

Partnerzy społeczno-gospodarczy

Inna

7.Promocja integracji społecznej Instytucja pomocy społecznej

Jednostka administracji samorządowej

Organizacja pozarządowa

Partnerzy społeczno-gospodarczy

Inna

8. Regionalne kadry gospodarki Przedsiębiorstwo



Partnerzy społeczno-gospodarczy

Organizacja pozarządowa

Uczelnia

Jednostka naukowo badawcza

Instytucja wspierająca ekonomie społeczną

Inna

9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Szkoła, w tym

- podstawowa

- gimnazjalna

- ponad gimnazjalna

Przedszkole/inna forma edukacji przedszkolnej

Placówka kształcenia ustawicznego/placówka kształcenia praktycznego/ośrodek 
dokształcania i doskonalenia zawodowego

Jednostka administracji samorządowej

Inna

Tabela nr 4 – Rodzaj przyznanego instytucji wsparcia 

Priorytet Rodzaj przyznanego wsparcia

1. Zatrudnienie i integracja społeczna Wdrożenie standardów usług

Rozwój narzędzi i systemów informacyjnych

Wypracowanie lub modyfikacja metod, usług i  narzędzi programów rynku pracy

Wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy

Inne

2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 
poprawa stanu zatrudnienia osób pracujących

Usługi na rzecz przedsiębiorczości



Uzyskanie akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Rozwój standardów organizacyjnych

Rozwój standardów usług

Rozwój standardów kwalifikacji

Inne

3. Wysoka jakość systemu oświaty Wdrożenie systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy, szkoły

Wsparcie systemu akredytacji

Opracowanie i wdrożenie podstaw programowych, materiałów dydaktycznych, materiałów 
metodycznych, narzędzi diagnostycznych metod kształcenia w tym:

-  wdrożenie nowych form i zasad kształcenia nauczycieli

Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji

Uruchomienie nowego typu studiów

Opracowanie/usprawnienie systemów informatycznych

Wsparcie systemu egzaminów zewnętrznych

Inne

4. Szkolnictwo wyższe i nauka Wdrożenie programu rozwojowego w tym:

- nowe kierunki studiów

- organizacja dodatkowych zajęć wyrównawczych dla studentów I roku kierunków 
matematyczni-przyrodniczych  i technicznych

- opracowanie programów i  materiałów dydaktycznych

- wdrożenie modelu zarządzania jakością i/lub kontroli jakości kształcenia

 Zamawianie kształcenia na kierunkach matematycznych, przyrodniczych i technicznych

Inne

5. Dobre rządzenie Wsparcie w zakresie poprawy standardów zarządzania

Przygotowanie i wdrożenie wieloletniego planowania w tym:

 - planowania budżetowego w ujęciu zadaniowym



Utworzenie i rozwój punktów obsługi interesantów oraz punktów informacyjnych

Opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów obsługi klienta

Wprowadzenie systemu analizy potrzeb szkoleniowych

Opracowanie standardów kompetencyjnych

Tworzenie i wdrażanie programów rozwoju organizacji

Wsparcie w zakresie wzmacniania potencjału regulacyjnego administracji publicznej

Wdrożenie programu z zakresu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego

Wsparcie w zakresie budowania potencjału partnerów społecznych

Inne

6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych oraz pośredników pracy

Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach 
prac interwencyjnych

Inne

7.Promocja integracji społecznej Wsparcie finansowe dla utworzenia i/lub funkcjonowania instytucji

Wzmocnienie kadrowe

Inne

8. Regionalne kadry gospodarki Wsparcie w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą

Tworzenie i modernizacja programów outplacementu

Doradztwo dla firmy

Tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnych Strategii Innowacji

Inne

9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wdrożenie programów rozwojowych szkół w tym:

- wdrożenie programów rozwojowych we współpracy z przedsiębiorstwami

Wsparcie dla istniejących i tworzenia nowych ośrodków przedszkolnych

Wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką

Wyposażenie  w nowoczesne materiały dydaktyczne



Inne

Tabela nr 5 – Dane uczestników projektów (pracowników instytucji), którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS – powiązane z danymi z 
tabeli nr 1 oraz tabeli nr 2

Lp. Nazwa Możliwe wartości

Dane uczestnika

1 Imię (imiona) (pole tekstowe)

2 Nazwisko (pole tekstowe)

3 Płeć (pole słownikowe)
Kobieta

Mężczyzna

4 Wiek w chwili przystępowania do projektu (pole liczbowe)

5 PESEL (pole liczbowe)

6 Nazwa instytucji (pole tekstowe)

7 Wykształcenie (pole słownikowe)

Brak

Podstawowe

Gimnazjalne

Ponadgimnazjalne

Pomaturalne

Wyższe

8 Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną (pole checkbox)
Tak

Nie

Dane kontaktowe 9 Ulica (pole tekstowe)

10 Nr domu (pole tekstowe)

11 Nr lokalu (pole tekstowe)

12 Miejscowość (pole tekstowe)



13 Obszar (pole radiowe)
Obszar (teren) miejski

Obszar (teren) wiejski

14 Kod pocztowy (pole liczbowe)

15 Województwo (pole słownikowe)

16 Powiat (pole słownikowe)

17 Telefon stacjonarny (pole tekstowe)

18 Telefon komórkowy (pole tekstowe)

19 Adres poczty elektronicznej (e-mail) (pole tekstowe)

20 Zatrudniony w (pole słownikowe)

mikroprzedsiębiorstwie

małym przedsiębiorstwie

średnim przedsiębiorstwie

 dużym przedsiębiorstwie

administracji publicznej

organizacji pozarządowej

21 Rodzaj przyznanego wsparcia (pole słownikowe) Zgodnie z Tabelą nr 4 – Rodzaj przyznanego 
wsparcia

22 Wykorzystanie  we  wsparciu  technik:  e-learning/blended  learning  (pole Tak



checkbox) Nie

23 Data rozpoczęcia udziału w projekcie (pole data)

24 Data zakończenia udziału w projekcie (pole data)

25 Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką 
uczestnictwa (pole checkbox)

Tak

Nie

Tabela nr 6 - Rodzaj przyznanego wsparcia

Priorytet Rodzaj przyznanego wsparcia

1. Zatrudnienie i integracja społeczna Doradztwo

Indywidualne Plany Działań

Pomoc prawna

Poradnictwo zawodowe

Pośrednictwo pracy

Staże/praktyki/przygotowanie zawodowe

Studia I i (lub) II stopnia

Studia podyplomowe

Szkolenia/warsztaty/kursy

Wizyty studyjne

Zatrudnienie subsydiowane

Inne

2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 
poprawa stanu zatrudnienia osób pracujących

Doradztwo

Specjalizacje medyczne

Studia podyplomowe



Studia pomostowe

Szkolenia/warsztaty/kursy

Inne

3. Wysoka jakość systemu oświaty Studia I i (lub) II stopnia

Studia podyplomowe

Staże/praktyki/przygotowanie zawodowe

Zajęcia dodatkowe dla uczniów

Szkolenia/warsztaty/kursy

Inne

4. Szkolnictwo wyższe i nauka Doradztwo

Pośrednictwo pracy

Staże/praktyki/przygotowanie zawodowe

Studia doktoranckie

Studia I i (lub) II stopnia

Studia I i (lub) II stopnia zamawiane

Studia podyplomowe

Stypendia

Szkolenia/warsztaty/kursy

Zajęcia wyrównawcze dla studentów

Inne

5. Dobre rządzenie Doradztwo

Staże/praktyki/przygotowanie zawodowe

Studia podyplomowe

Szkolenia/warsztaty/kursy

Wizyty studyjne



Inne

6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Dofinansowanie kosztów dojazdów do miejsca pracy i zakwaterowania

Doradztwo

Indywidualne Plany Działań

Poradnictwo zawodowe

Pośrednictwo pracy

Staże/praktyki/przygotowanie zawodowe

Zatrudnienie subsydiowane

Szkolenia/warsztaty/kursy

Środki na rozwój przedsiębiorczości

Wsparcie dla pracownika zatrudnionego w ramach projektu

Wsparcie pomostowe

Inne

7.Promocja integracji społecznej Doradztwo

Poradnictwo zawodowe

Praca socjalna

Staże/praktyki/przygotowanie zawodowe

Szkolenia/warsztaty/kursy

Zatrudnienie socjalne

Zatrudnienie subsydiowane

Inne

8. Regionalne kadry gospodarki Doradztwo

Staże/praktyki/przygotowanie zawodowe

Stypendia

Szkolenia/warsztaty/kursy



Inne

9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Doradztwo

Staże/praktyki/przygotowanie zawodowe

Studia I i (lub) II stopnia

Studia podyplomowe

Stypendia

Szkolenia/warsztaty/kursy

Zajęcia dodatkowe dla uczniów

Inne

CZĘŚĆ DRUGA:
DANE OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM, JAKO NIEPRACUJĄCE ORAZ PRACUJĄCE, KTÓRE 

UCZESTNICZĄ WE WSPARCIU Z WŁASNEJ INICJATYWY

Tabela nr 7 - Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS – powiązane z danymi z tabeli nr 1

Lp. Nazwa Możliwe wartości

Dane uczestnika 1 Imię (imiona) (pole tekstowe)

2 Nazwisko (pole tekstowe)

3 Płeć (pole słownikowe)
Kobieta

Mężczyzna

4 Wiek w chwili przystępowania do projektu (pole liczbowe)

5 PESEL (pole liczbowe)



6
Wykształcenie (pole słownikowe)

Brak

Podstawowe

Gimnazjalne

Ponadgimnazjalne

Pomaturalne

Wyższe

7 Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną (pole checkbox)
Tak

Nie

Dane 
kontaktowe

8 Ulica (pole tekstowe).

9 Nr domu (pole tekstowe)

10 Nr lokalu (pole tekstowe)

11 Miejscowość (pole tekstowe)

12 Obszar (pole radiowe)
Obszar (teren) miejski

Obszar (teren) wiejski

13 Kod pocztowy (pole liczbowe)

14 Województwo (pole słownikowe)

15 Powiat (pole słownikowe)

16 Telefon stacjonarny (pole tekstowe)

17 Telefon komórkowy (pole tekstowe)

18 Adres poczty elektronicznej (e-mail) (pole tekstowe)

Dane 
dodatkowe

19 Status  osoby na  rynku pracy w chwili  przystąpienia  do projektu (pole 
słownikowe)

Bezrobotny

Tak

Nie



w tym
Osoba długotrwale bezrobotna

Nieaktywny 
zawodowo

Tak

Nie

w tym Osoba ucząca się lub kształcąca

Zatrudniony
Tak

Nie

w tym

Rolnik

Samozatrudniony

Zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie

Zatrudniony w małym przedsiębiorstwie

Zatrudniony w średnim przedsiębiorstwie

Zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie

Zatrudniony w administracji publicznej

Zatrudniony w organizacji pozarządowej

20 Rodzaj przyznanego wsparcia (pole słownikowe) Zgodnie z tabelą 8 – Rodzaj przyznanego 
wsparcia

21 Wykorzystanie we wsparciu technik: e-learning/blended learning (pole checkbox) Tak



Nie

22 Data rozpoczęcia udziału w projekcie (pole data)

23 Data zakończenia udziału w projekcie (pole data) 

24 Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa 
(pole checkbox)

Tak

Nie

25 Powód wycofania się z proponowanej formy wsparcia (pole słownikowe)

Podjęcie zatrudnienia

Podjęcie nauki

Inne

Tabela nr 8 – Rodzaj przyznanego wsparcia
Priorytet Rodzaj przyznanego wsparcia

1. Zatrudnienie i integracja społeczna Doradztwo

Indywidualne Plany Działań

Pomoc prawna

Poradnictwo zawodowe

Pośrednictwo pracy

Staże/praktyki/przygotowanie zawodowe

Studia I i (lub) II stopnia

Studia podyplomowe

Szkolenia/warsztaty/kursy

Wizyty studyjne

Zatrudnienie subsydiowane

Inne

2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Doradztwo



poprawa stanu zatrudnienia osób pracujących Specjalizacje medyczne

Studia podyplomowe

Studia pomostowe

Szkolenia/warsztaty/kursy

Inne

3. Wysoka jakość systemu oświaty Studia I i (lub) II stopnia

Studia podyplomowe

Staże/praktyki/przygotowanie zawodowe

Zajęcia dodatkowe dla uczniów

Szkolenia/warsztaty/kursy

Inne

4. Szkolnictwo wyższe i nauka Doradztwo

Pośrednictwo pracy

Staże/praktyki/przygotowanie zawodowe

Studia doktoranckie

Studia I i (lub) II stopnia

Studia I i (lub) II stopnia zamawiane

Studia podyplomowe

Stypendia

Szkolenia/warsztaty/kursy

Zajęcia wyrównawcze dla studentów

Inne

5. Dobre rządzenie Doradztwo

Staże/praktyki/przygotowanie zawodowe

Studia podyplomowe



Szkolenia/warsztaty/kursy

Wizyty studyjne

Inne

6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Dofinansowanie kosztów dojazdów do miejsca pracy i zakwaterowania

Doradztwo

Indywidualne Plany Działań

Poradnictwo zawodowe

Pośrednictwo pracy

Staże/praktyki/przygotowanie zawodowe

Zatrudnienie subsydiowane

Szkolenia/warsztaty/kursy

Środki na rozwój przedsiębiorczości

Wsparcie dla pracownika zatrudnionego w ramach projektu

Wsparcie pomostowe

Inne

7.Promocja integracji społecznej Doradztwo

Poradnictwo zawodowe

Praca socjalna

Staże/praktyki/przygotowanie zawodowe

Szkolenia/warsztaty/kursy

Zatrudnienie socjalne

Zatrudnienie subsydiowane

Inne

8. Regionalne kadry gospodarki Doradztwo

Staże/praktyki/przygotowanie zawodowe



Stypendia

Szkolenia/warsztaty/kursy

Inne

9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Doradztwo

Staże/praktyki/przygotowanie zawodowe

Studia I i (lub) II stopnia

Studia podyplomowe

Stypendia

Szkolenia/warsztaty/kursy

Zajęcia dodatkowe dla uczniów

Inne
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