
Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL

Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia

1. Przepływ uczestników projektu.

M - Mężczyźni, K - Kobiety

Mr - wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu na koniec tego okresu)

Mp - wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu

Okres

Liczba osób, które:

rozpoczęły udział w 

projekcie

zakończyły udział w 

projekcie

przerwały udział w 

projekcie

kontynuują udział

w projekcie na koniec 

okresu 

rozliczeniowego

K M

powróciły do projektu

po zakończonym 

udziale w projekcie

po przerwanym 

udziale w projekcie

OgółemK M K K K KM M M MOgółemOgółemOgółem Ogółem Ogółem

Mr 00031229187204532202000

Mp 40413526969721248514686331101347754

Komentarz W okresie sprawozdawczym udział zakończyły 294 osoby (206 K, 88 M) mimo, że w poprzednim okresie brało udział 

287 osób. W obliczeniach uwzględnione zostały osoby, ktore powróciły do projektu po przerwanym udziale (skreśleni 

studenci) lub po zakończonym udziale. Wsród tych osób 1K ponownie została skreślona a 6 osób (3 K+3 M) ukończyło 

studia.

D5BD-652D-8879-E133 strona 12 z 19Suma kontrolna:

Wersja generatora:  7.5.2



2. Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projekcie (nie dotyczy 

projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych, w których nie jest udzielane bezpośrednie 

wsparcie dla osób).

M - Mężczyźni, K - Kobiety

Mr - wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu na koniec tego okresu)

Mp - wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu

Status osoby na rynku pracy

OgółemK M OgółemK M

Mp

Lp.

Mr

2 3 4 5 6 7 81

1 0 0 0 0 0 0Bezrobotni

0 0 0 0 0 0w tym osoby długotrwale bezrobotne

2 0 0 0 682 281 963Osoby nieaktywne zawodowo

0 0 0 682 281 963w tym osoby uczące lub kształcące się

3 0 0 0 72 66 138Zatrudnieni

0 0 0 0 0 0w tym rolnicy

0 0 0 0 0 0w tym samozatrudnieni

0 0 0 0 0 0w tym zatrudnieni w 

mikroprzedsiębiorstwach

0 0 0 0 0 0w tym zatrudnieni w małych 

przedsiębiorstwach

0 0 0 0 0 0w tym zatrudnieni w średnich 

przedsiębiorstwach

0 0 0 72 66 138w tym zatrudnieni w dużych 

przedsiębiorstwach

0 0 0 0 0 0w tym zatrudnieni w administracji 

publicznej

0 0 0 0 0 0w tym zatrudnieni w organizacjach 

pozarządowych

4 0 0 0 754 347 1101Ogółem

0 0 0 0 0 0w tym osoby należące do mniejszości 

narodowych i etnicznych

0 0 0 0 0 0w tym migranci

0 0 0 0 0 0w tym osoby niepełnosprawne

0 0 0 190 52 242w tym osoby z terenów wiejskich

Komentarz Skorygowany został wpis w PEFS statusu na rynku 

pracy dla rekordu 373. Omyłkowo uprzednio 

oznaczony jako "bezrobotny", a powinno być 

"nieaktywny zawodowo"  - "osoba ucząca lub 

kształcąca się". Zapisy w tabeli 2 były zgodne ze 

stanem faktycznym.
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3. Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie, znajdujące się w dwóch grupach 

wiekowych 15-24 i 55-64 lata  (nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych, 

w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób).

M - Mężczyźni, K - Kobiety

Mr - wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu na koniec tego okresu)

Mp - wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu

Przedział wiekowy

OgółemK M OgółemK M

Mp

Lp.

Mr

2 3 4 5 6 7 81

9142586560001 osoby młode (15-24 lata)

3113180002 osoby w wieku starszym (55-64 lata)

311318000w tym pracownicy w wieku starszym 

(55-64 lata)

Komentarz Skorygowana została liczba osób młodych w 

projekcie (-1 K oraz -1 Ogółem).
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4. Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie ze względu na wykształcenie ( nie dotyczy 

projektów badawczych i promocyjno - informacyjnych, w których nie jest udzielane 

bezpośrednie wsparcie dla osób)

M - Mężczyźni, K - Kobiety

Mr - wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu na koniec tego okresu)

Mp - wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu

Wykształcenie

OgółemK M OgółemK M

Mp

Lp.

Mr

2 3 4 5 6 7 81

podstawowe, gimnazjalne i niższe1 000000

ponadgimnazjalne2 928270658000

pomaturalne3 000000

wyższe4 1737796000

ogółem5 1101347754000

Komentarz Skorygowana została liczba osób z wykszatłceniem 

ponadgimnazjalnym (-2 K, -2  M, Ogółem -4) oraz 

liczba osób z wykształceniem wyższym (+2 K,+2 M, 

Ogółem +4). W PEFS skorygowaliśmy zapisy 

dotyczace wykształcenia w rekordach: 443, 132, 

285, 681, 690, 801 (2 K, 4 M).
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5. Liczba przedsiębiorstw, które przystąpiły do udziału w projekcie (nie dotyczy projektów 

badawczych i promocyjno-informacyjnych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla 

osób).

Mr - wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu na koniec tego okresu)

Mp - wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu

Rodzaj przedsiębiorstwa

Mp

Lp.

Mr

Liczba przedsiębiorstw określonego rodzaju 

objętych wsparciem

2 3 41

0 0Mikroprzedsiębiorstwa (w tym 

samozatrudnieni)*

1

0 0Małe przedsiębiorstwa2

0 0Średnie przedsiębiorstwa3

0 0Duże przedsiębiorstwa4

0 0Ogółem5

Komentarz nie dotyczy

* nie dot. osób, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 

6.1.3 oraz Działania 6.2

6. Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis na 

rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w ramach projektu

Nie dotyczy
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7. Osiągnięte wartości wskaźników

M - Mężczyźni, K - Kobiety

Mr - wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu na koniec tego okresu)

Mp - wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu

Nazwa wskaźnika

Mp

Lp.

Mr Stopień 

realizacji 

wskaźnikaOgółemMKOgółemMK

Wartość 

docelowa 

wskaźnika

2 3 4 5 6 7 81 10=(9/3)*109

PRIORYTET IV

Działanie 4.1

00 00Liczba programów rozwojowych 

wdrożonych przez uczelnie w ramach 

projektu

1 Nie 

dotyczy

Nie 

dotyczy

Nie 

dotyczy

Nie 

dotyczy

00 00Liczba uczelni, które wdrożyły programy 

rozwojowe

2 Nie 

dotyczy

Nie 

dotyczy

Nie 

dotyczy

Nie 

dotyczy

103,57336 3480Liczba studentów, którzy ukończyli staże 

lub praktyki, wspierane ze środków EFS w 

ramach projektu

3 0 0 270 78

00 00Liczba studentów, którzy ukończyli staże 

lub praktyki trwające co najmniej 3 

miesiące

4 0 0 0 0

00 00Liczba instytucji szkolnictwa wyższego, 

które wdrożyły modele zarządzania 

jakością i kontroli jakości w ramach 

projektu

5 Nie 

dotyczy

Nie 

dotyczy

Nie 

dotyczy

Nie 

dotyczy

00 00- w tym publiczne instytucje szkolnictwa 

wyższego

Nie 

dotyczy

Nie 

dotyczy

Nie 

dotyczy

Nie 

dotyczy

00 00- w tym prywatne instytucje szkolnictwa 

wyższego

Nie 

dotyczy

Nie 

dotyczy

Nie 

dotyczy

Nie 

dotyczy

100,001 10Liczba uczelni oferujących dodatkowe 

zajęcia wyrównawcze dla studentów I 

roku kierunków 

matematyczno-przyrodniczych i 

technicznych

6 Nie 

dotyczy

Nie 

dotyczy

Nie 

dotyczy

Nie 

dotyczy

121,43728 8840Liczba studentów I roku na kierunkach 

zamawianych przez ministra właściwego 

ds. szkolnictwa wyższego

7 0 0 613 271

106,60379 40476Liczba absolwentów kierunków 

matematyczno-przyrodniczych i 

technicznych,  zamawianych przez 

ministra właściwego ds. szkolnictwa 

wyższego

8 53 23 306 98

Inne wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie

103,17600 6190Liczba studentów uczestniczących w 

zajęciach z wyrównywania podstaw

1 0 0 432 187

139,06320 4450Liczba studentów, którzy uczestniczyli w 

programie stypendialnym

2 0 0 315 130

83,33600 5000Liczba studentów, którzy uczestniczyli w 

programie unowocześniania zajęć 

audytoryjnych

3 0 0 354 146

107,59316 3400Liczba studentów. którzy uczestniczyli w 

programie Indywidualnych Dodatkowych 

Laboratoriów IDLab

4 0 0 252 88

97,78495 4844Liczba studentów zaliczających I rok 

studiów I stopnia

5 2 2 364 120

157,1712516 19672437Liczba godzin przeprowadzonych 

dodatkowych laboratoriów (IDLab) 

zrealizowanych przez studentów 

(studento-godziny)

6 277 160 13692 5980
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100,006246 62461Liczba wypłaconych miesięcznych 

stypendiów studenckich

7 1 0 4379 1867

Komentarz Jak widać z powyższej tabeli osiągnięto wszystkie wskaźniki wskazane w 

tabeli "Priorytety IV, Działanie 4.1". Jeśli chodzi o "Inne wskaźniki 

określone we wniosku o dofinansowanie" to w pełni pięć z siedmiu 

wskaźników, zaś dwa wskaźniki osiągnięto w stopniu bardzo wysokim 

83,33” i 97,78%. Wskaźnik "Liczba studentów, którzy uczestniczyli w 

programie unowocześniania zajęć audytoryjnych" został osiągnięty w 

83,33% ponieważ składanie przez studentów deklaracji, że skorzystali z 

zajęć wspomaganych zakupionymi tablicami multimedialnymi nie było 

obowiązkowe. Studenci, którym nie udało się uzyskać stypendium 

motywacyjnego nieraz odmawiali składania stosownych deklaracji 

pomimo tego, że uczestniczyli (i są wpisani na liście obecności) w 

obowiązkowych zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem zakupionych 

tablic multimedialnych.

Wskaźnik "Liczba studentów zaliczających I rok studiów I stopnia" 

(97,78%) nie został osiągnięty w 100% ponieważ, pomimo 

dodatkowego wsparcia ze strony uczelni (zajęcia wyrównawcze) oraz 

znacznego zwiększenia liczby osób przyjmowanych na studia, duża 

część studentów nie zdołała zaliczyć pierwszego roku tych bardzo 

wymagających studiów prowadzonych przez Wydział Chemii UW 

(wymagania stawiane studentom wspartych roczników były takie same 

jak wymagania dla roczników wcześniejszych i późniejszych). Znaczne 

zwiększenie liczby przyjmowanych na studia osób nie wiązało się 

niestety z poprawieniem ich średnich uzdolnień. Tak więc, nie udało się 

osiągnąć proporcjonalnego do liczby przyjętych osób zwiększenia liczby 

studentów drugiego roku studiów. Warto jednak podkreślić, że dzięki 

systemowi stypendiów zamawianych zauważalnie poprawiła się 

"wydajność" studiowania na kolejnych latach. Przypuszczamy, że zdolni 

studenci, którzy nie byli utrzymywani przez rodzinę, nie musieli już tak 

intensywnie dorabiać sobie na pokrycie kosztów utrzymania, dlatego 

też, pomimo nie osiągnięcia zakładanej "Liczby studentów zaliczających 

I rok studiów I stopnia" udało się przekroczyć zakładaną "Liczbę 

absolwentów kierunków matematyczno-przyrodniczych i technicznych, 

zamawianych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego".

Komentarz do planowanych wskaźników projektu pkt. 8 (Liczba 

absolwentów kierunków matematyczno-przyrodniczych i technicznych). 

Ponieważ dofinansowanie obejmuje zarówno studentów studiów 

pierwszego stopnia jak i studentów studiów drugiego stopnia, w 

obliczeniach uwzględniono absolwentów tych dwóch form studiów 

(jakkolwiek wykazywani studenci muszą rozpocząć studia na naszym 

wydziale w roku akademickim 2009/10 lub w latach późniejszych). 

Zgodnie z wykładnią uzyskaną od NCBiR-u, jeśli ktoś w trakcie trwania 

projektu ukończy zarówno studia pierwszego stopnia, jak też studia 

drugiego stopnia, osoba ta będzie wykazywana tylko raz (tylko jako 

absolwent studiów pierwszego stopnia). Od początku trwania projektu 

studia I stopnia ukończyło 257 osób (w tym 193 kobiet), zaś studia II 

stopnia (bez poprzedniego ukończenia wspieranych z projektu studiów I 

stopnia) ukończyło 147 osób (w tym 113 kobiet).

Ad. pkt. 5 (inne wskaźniki). W punkcie tym wykazano tylko studentów, 

którzy zostali przyjęci na studia zamawiane o kierunku chemia (czyli w 

rekrutacjach przeprowadzonych w latach 2009-2012) i dopiero teraz 

(czyli z minimum dwuletnim opóźnieniem) zaliczyli pierwszy rok studiów 

pierwszego stopnia. W punkcie tym nie zostały więc wykazane osoby 

przyjęte na I rok studiów pierwszego stopnia w roku 2013 oraz w roku 

2014 (studenci ci nie brali bowiem udziału w projekcie).
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8.Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej

Nie dotyczy
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