
 

Załącznik nr 1 - definicje 

 

• Wykształcenie PODSTAWOWE – programy w ramach poziomu ISCED 1 

(Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia) – wykształcenie  

podstawowe – ma na celu przekazywanie uczniom podstawowych umiejętności w  

zakresie czytania, pisania i matematyki (tj. umiejętności czytania i pisania oraz 

liczenia) oraz wyrobienie solidnej podstawy do uczenia się i rozumienia 

kluczowych obszarów wiedzy, rozwoju osobistego i społecznego, jak również 

przygotowania się do kształcenia średniego I stopnia. Dotyczy nauki na poziomie 

podstawowym, bez specjalizacji lub ze specjalizacją w niewielkim stopniu. 

Jedynym warunkiem przyjęcia na ten poziom kształcenia jest z reguły wiek. 

Zwyczajowo i zgodnie z prawem, osoby przystępujące do nauki na tym poziomie 

nie mogą mieć mniej niż 6 i nie więcej niż 7 lat. 

• Wykształcenie GIMNAZJALNE - programy w ramach poziomu ISCED 2 

(Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia) – wykształcenie 

gimnazjalne - służy rozwojowi umiejętności nabytych na poziomie ISCED 1. 

Celem edukacyjnym w tym zakresie jest stworzenie fundamentów do rozwoju 

uczenia się przez całe życie, które systemy edukacji mogą rozszerzać o dalsze 

możliwości kształcenia. Programy nauczania na tym poziomie są zazwyczaj w 

większym stopniu ukierunkowane na określone przedmioty, wprowadzając 

pojęcia teoretyczne do szerokiego zakresu zajęć tematycznych. Nauka na 

poziomie gimnazjum rozpoczyna się po 6 latach od poziomu ISCED 1.Uczniowie 

przystępują do nauki na poziomie gimnazjum są zwykle pomiędzy 12 a 13 rokiem 

życia. Sformułowania zapisane kursywą są identyczne z definicją UNESCO. 

Osoby przystępujące do projektu należy wykazać tylko raz uwzględniając 

najwyższy ukończony poziom ISCED, z wyjątkiem uczestników, którzy nie 

ukończyli jeszcze poziomu ISCED 1 i 2, ale są nadal w przyjętym w kraju 

zwyczajowo lub prawnie wieku obowiązku szkolnego. 

 

Informacje dodatkowe: 



 
W przypadku osób, które nie ukończyły szkoły podstawowej i są powyżej wieku, w  

którym uzyskuje się wykształcenie na poziomie ISCED 1, należy przypisać im 

poziom ISCED 0. W przypadku osób, które rozpoczęły naukę w szkole 

podstawowej i są w wieku, poniżej którego uzyskuje się poziom ISCED 1, należy 

przypisać im poziom ISCED 1. Poziom wykształcenia ISCED 0 przypisuje się 

również dzieciom które uczestniczą w wychowaniu przedszkolnym. 

 

W przypadku osób uczęszczających do 8-letniej szkoły podstawowej (po reformie  

systemu oświaty), które są poniżej wieku, w którym uzyskuje się poziom ISCED 2,  

należy przypisać im poziom ISCED 2. W przypadku osób uczęszczających do 8-

letniej szkoły podstawowej, które są powyżej tego wieku, należy przypisać im 

poziom ISCED 0 

• Wykształcenie PONADGIMNAZJALNE/PONADPODSTAWOWE - ma na celu  

uzupełnienie wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów 

wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności istotnych 

dla podjęcia  zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki na tym poziomie 

zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3 z reguły 

kończą się 12 lub 13 lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej 

więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest to okres 12 lat 

• Wykształcenie POLICEALNE (poziom ISCED 4): ma na celu umożliwienie 

uczącym się zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji na poziomie niższym od 

poziomu  studiów wyższych. Programy na poziomie ISCED 4 - poziom policealny 

– są opracowane tak, aby zapewnić osobom, które ukończyły naukę na poziomie 

ISCED 3, zdobycie kwalifikacji niezbędnych do kontynuowania nauki na studiach 

wyższych lub do podjęcia pracy, jeżeli kwalifikacje nabyte przez nich na poziomie 

ISCED 3 tego nie umożliwiają. Biorąc pod uwagę kompleksowość treści, 

programy na poziomie ISCED 4 nie mogą być uznawane za programy kształcenia 

wyższego, chociaż zdecydowanie  

odnoszą się do nauczania na poziomie policealnym. Ukończenie programu na 

poziomie ISCED 3 jest warunkiem przystąpienia do programów na poziomie 

ISCED 4. Programy nauczania na tym poziomie przygotowują do bezpośredniego 



 
wejścia na rynek pracy. Niektóre systemy edukacji oferują na tym poziomie 

programy ogólne 

• Wykształceniem WYŻSZE (poziom ISCED 5-8) zgodnie z Międzynarodową  

Standardową Klasyfikacją Kształcenia:  

- ISCED 5 – studia krótkiego cyklu – są opracowane tak, aby zapewnić osobom  

uczącym się możliwość zdobycia profesjonalnej wiedzę, umiejętności i 

kompetencji. Opierają się one zwykle na praktycznej nauce, właściwej dla 

wykonywania danego zawodu i przygotowują studentów do wejścia na rynek 

pracy. Mogą jednak być też drogą do innych programów kształcenia wyższego. 

Programy kształcenia akademickiego poniżej poziomu studiów licencjackich lub 

równorzędne z nimi są także klasyfikowane jako poziom ISCED 5. Wymogiem 

przystąpienia do programów kształcenia na poziomie ISCED 5 jest pomyślne 

ukończenie nauki na poziomie 3 lub 4 ISCED z dostępem do kształcenia 

wyższego. Programy na poziomie ISCED 5 charakteryzują się większą 

złożonością merytoryczną niż programy na poziomach 3 i 4 ISCED, ale trwają 

krócej i są zwykle w mniejszym stopniu zorientowane na naukę teoretyczną niż 

programy na  poziomie ISCED 6. 

- ISCED 6 – studia licencjackie lub ich odpowiedniki – mają na celu dostarczenie  

studentom wiedzy akademickiej na poziomie średnio zaawansowanym lub wiedzy  

zawodowej, umiejętności i kompetencji, prowadzących do uzyskania dyplomu  

pierwszego stopnia lub jego odpowiednika. Programy na tym poziomie opierają 

się  zwykle na nauce teoretycznej, ale mogą też obejmować zajęcia praktyczne. 

Są  inspirowane przez najnowsze badania lub doświadczenie zawodowe. Naukę 

w ramach tych programów oferują uniwersytety i inne równorzędne z nimi 

uczelnie wyższe. Wymogiem przystąpienia do programów na tym poziomie jest 

zazwyczaj pomyślne ukończenie nauki na poziomie 3 lub 4 ISCED z dostępem do 

kształcenia wyższego. Przystąpienie do tych programów może zależeć od wyboru 

przedmiotów lub od stopni uzyskanych z programów na poziomie 3 i/lub 4 ISCED 

- ISCED 7 – studia magisterskie lub ich odpowiedniki – mają na celu dostarczenie  

studentom wiedzy akademickiej na poziomie zaawansowanym oraz/lub wiedzy  

zawodowej, umiejętności i kompetencji, prowadzących do uzyskania dyplomu 

drugiego stopnia lub jego odpowiednika. Znaczną część programów na tym 



 
poziomie mogą  stanowić prace badawcze, co jednak nie prowadzi jeszcze do 

przyznania stopnia doktora.  

- ISCED 8 – studia doktoranckie lub ich odpowiedniki – przede wszystkim  

prowadzą do uzyskania wysokiego stopnia naukowego. Programy na tym 

poziomie ISCED koncentrują się na zaawansowanych i twórczych pracach 

badawczych. Dostęp do tych programów zapewniają zwykle tylko instytucje 

szkolnictwa wyższego, które  prowadzą badania naukowe, np. uniwersytety 

• Osoba bezrobotna - Osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i 

aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane 

jako  bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one 

wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby 

bezrobotne  w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby 

zarejestrowane  jako bezrobotne.  Definicja nie uwzględnia studentów studiów  

stacjonarnych, nawet  jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się 

do urlopu macierzyńskiego  lub rodzicielskiego, które  są bezrobotne w 

rozumieniu niniejszej definicji (nie  pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są 

również osobami bezrobotnymi  w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu  

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

• Osoba bierna zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły   

roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).  Studenci studiów stacjonarnych 

są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie 

wychowawczym  (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką 

nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego 

lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są 

zarejestrowane już jako bezrobotne  (wówczas status bezrobotnego ma 

pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym 

członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są 

uznawane za bierne zawodowo. 

• Utrata zatrudnienia po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 to: 



 
- zarówno rozwiązanie, jak i nieprzedłużenie umowy o pracę, zlecenia, o dzieło 

itp., 

- nie ma znaczenia czy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z inicjatywy 

pracodawcy, pracownika czy za porozumieniem stron, 

- zamknięcie działalności gospodarczej po 1 marca 2020 r. (przy czym w 

przypadku projektów wspierających przedsiębiorczość od momentu 

wyrejestrowania działalności musi minąć co najmniej 12 miesięcy). 

• Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu 

ustawy z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób  niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1172 z póź. zm), a 

także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 

1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018r. poz.1878)  

• Osoby o niskich kwalifikacjach - to osoby posiadające wykształcenie na 

poziomie do ISCED 3 włącznie. Przyjmuje się, że do tego poziomu wykształcenia 

kwalifikują się osoby bez wykształcenia oraz z wykształceniem: 

- podstawowym, 

- gimnazjalnym, 

- ponadgimnazjalnym/ponadpodstawowym. 

• Osoby z kategorii NEET - (ang. not in employment, education or training) -  

osoby młode  w  wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy następujące warunki: 

-  nie pracują (tj.  osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo), 

- nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie 

stacjonarnym1 albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki2 ),  

 
1 Kształcenie formalne w  trybie stacjonarnym jest rozumiane jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, 
szkoły ponadpodstawowej, szkoły ponadgimnazjalnej, jak również kształcenie na poziomie wyższym w  formie studiów wyższych lub 
doktoranckich realizowanych w trybie dziennym. 
2 Zaniedbywanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć jako niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 
zgodnie z zapisami art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59), tj., jako nieusprawiedliwioną 
nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:  
1) dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, 
szkole ponadpodstawowej lub placówce;  
2) zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art. 36 ust. 9 pkt 2 ww. ustawy i w przepisach wydanych na 
podstawie art. 36 ust. 16 ww. ustawy. 

 



 
- nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu 

uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i  kwalifikacji zawodowych 

lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny, czy dana 

osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy 

zweryfikować, czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej 

ze środków publicznych, w  okresie ostatnich 4 tygodni). 

 

• Reemigrant - obywatel polski, który przebywał za granicą Polski przez 

nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, który zamierza powrócić do Polski lub 

który przebywa na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy albo 12 miesięcy (w 

przypadku osób bez pracy) przed przystąpieniem do projektu i deklaruje chęć 

podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (w tym działalności 

gospodarczej) na terytorium Polski. Do tej grupy  

zaliczani są również repatrianci.  

• Osoba uboga pracująca - osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w 

którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych ), przypadające na jedną 

osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg 

interwencji socjalnej  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu albo 

osoba, której zarobki w  

ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę 

(ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu) w miesiącu 

poprzedzającym przystąpienie do projektu. 

• Osoba odchodząca z rolnictwa i jej rodzina - osoba podlegająca 

ubezpieczeniu  

emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174)  (KRUS), 

zamierzającą podjąć  

zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem 

ubezpieczenia  

społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie  

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266) (ZUS)"  

 


