
 
 
 
 
 
Załącznik 8.13 – Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w 
ramach danej grupy projektów, towarów lub usług 

 
 
 
Kategoria kosztu/wydatku Jednostka 

miary 
Cena jednostkowa 

 Kursy/szkolenia1 
1. Szkolenie na asystenta osoby 

niepełnosprawnej (130 godz.) 
osoba 1 100,00  PLN 

2. Szkolenie dla kandydatów na 
rodziny zastępcze (40 godzin) 
(Zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej  dnia 9 grudnia 2011 
r. w sprawie szkoleń dla 
kandydatów do sprawowania 
pieczy zastępczej)  

osoba    2 400,00 PLN 

3. Kursy związane z doskonaleniem 
osób prowadzących rodzinne 
domy dziecka np. szkolenie 
„Prawne aspekty rodzicielstwa 
zastępczego” (8 godz.) 

osoba 1 200,00 PLN 

4. Szkolenia dla osób prowadzących 
rodzinną pieczę 
zastępczą/dyrektorów placówek 
opiekuńczo-wychowawczych 
typu rodzinnego, w których 
przebywa poniżej 14 dzieci 

osoba 1 800,00 PLN 

5. Dofinansowanie przejazdów z 
miejsca zamieszkania do miejsca 
kursów/szkolenia 

- Zgodnie z cennikiem 
najtańszego 
przewoźnika 

obsługującego daną 
trasę. 

Zwrotu dokonuje 
się na podstawie biletu 

jednorazowego, 
miesięcznego 

lub okresowego, 
a w przypadku 
jego braku na 

podstawie 
oświadczenia – 

wyłącznie 
w uzasadnionych 

przypadkach 
(np. zgodnie 

                                                 
1 Cena uwzględnia koszt trenera, materiałów szkoleniowych, sali szkoleniowej, wydanie świadectwa oraz 
ewentualny catering. 



 
 

z cennikiem 
biletów II klasy 
obowiązującym 

na danym obszarze lub 
cennikiem komunikacji 

miejskiej). 
 

6. Opieka dzieckiem/ nad osobą 
zależną na czas kursu/szkolenia 

godz./osoba 25,00 PLN 

Przykładowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe 
1. Warsztaty teatralne osoba/miesiąc 150,00 PLN 
2. Zajęcia sportowe osoba/miesiąc 70,00 PLN 
3. Warsztaty plastyczne osoba/miesiąc 100,00 PLN 
4. Kurs tańca osoba/miesiąc 100,00 PLN 

5. 
Kurs szybkiego czytania/nauka 
czytania 

osoba/kurs 700,00 PLN 

6. Kurs języka obcego osoba/semestr 500,00 PLN 
7. Kurs komputerowy osoba/miesiąc 300,00 PLN 
8. Robotyka osoba/miesiąc 100,00 PLN 
9. Dziecięca matematyka osoba/miesiąc 100,00 PLN 

Przykładowe szkolenia miękkie 
 
1. 

Asertywność w kontaktach 
zawodowych (16h) 

Osoba 490,00 PLN 

 
2. 

Praca w zespole (10h) 
Osoba 550,00 PLN 

3. 
Zarządzanie emocjami (2 dniowe 
–  ok. 16 h) Osoba 

  
1 400 PLN 

 
4. 

Radzenie sobie ze stresem (15h) 
Osoba 600,00 PLN 

5. Kurs języka migowego (60 h) Osoba 750,00 PLN 
Przykładowe szkolenia twarde 

1. 
Kurs podstawowej  pierwszej 
pomocy przedmedycznej (8h) 

Osoba 200,00 PLN 

2. Kurs prawo jazdy kat. B (60h) Osoba 1 380,00 PLN 

3. 
Opiekun w żłobku lub klubie 
dziecięcym (280h) 

Osoba 1 500,00 PLN 

4. 
Opiekunka dzieci / osób 
starszych (152h) 

Osoba 790,00 PLN 

5. Masażysta (160h) Osoba 1 300,00 PLN 
6. Dietetyka i odchudzanie (60h) Osoba 1 000,00 PLN 
    

Poradnictwo specjalistyczne 
1. Wynagrodzenie psychologa etat/godz. 2 800,00 PLN 

100 PLN/godz.  
2. Wynagrodzenie prawnika godz. 200,00  PLN 
3. Wynagrodzenie terapeuty etat/godz. 2 600,00 PLN 

100 PLN/godz. 
4. Wynagrodzenie mediatora godz. 200,00 PLN 



 
 
5. Wynagrodzenie pedagoga etat/godz. 3 100,00 PLN 

100,00 PLN 
6. Wynagrodzenie logopedy godz. 100,00 PLN 
7. Wynagrodzenie pracownika 

socjalnego 
etat 2500,00 PLN 

9. Koszt wynajęcia sali  godz. 80,00 PLN 
 
 

10. Zwrot kosztów dojazdu - Zgodnie z cennikiem 
najtańszego 
przewoźnika 

obsługującego daną 
trasę. 

Zwrotu dokonuje 
się na podstawie biletu 

jednorazowego, 
miesięcznego 

lub okresowego, 
a w przypadku 
jego braku na 

podstawie 
oświadczenia – 
wyłącznie w 

uzasadnionych 
przypadkach 
(np. zgodnie 
z cennikiem 

biletów II klasy 
obowiązującym 

na danym obszarze lub 
cennikiem komunikacji 

miejskiej). 
 

11. Opieka nad dzieckiem/ nad osobą 
zależną  

godz./osoba 15,00 PLN/25,00 PLN 

Dostosowanie / modernizacja budynków 
i pomieszczeń (materiał + usługa) 

1.  Malowanie  m² 20,00 PLN 
2.  Tapetowanie   m² 35,00 PLN 
3.  Panele/ wykładzina dywanowa  m² 80,00 PLN 
4. Płytki  m² 120,00 PLN 

5. 
Montaż płyt G/K, ścianek 
działowych 

m² 45,00 PLN 

6. Montaż sufitów na stelażu m² 60 PLN 
7. Montaż drzwi sztuka 400 PLN 

8. 
Szyny (min. podjazdowe , 
teleskopowe) 

komplet 3 000,00 PLN 

Meble i wyposażenie 
 Meble  



 
 

 
1. Stół /stół kuchenny sztuka 330,00 PLN 
2. Krzesło  sztuka 150 PLN 
3. Biurko sztuka 500,00 PLN 
4. Dywan sztuka 400,00 PLN 

5. 
Zestaw mebli pokojowych /Szafa 
wnękowa 

zestaw 3 000,00 PLN 

6. Zestaw mebli kuchennych zestaw 2 000,00 PLN 
7. Łóżko/tapczan sztuka 800, 00 PLN 
8. Lampa sztuka 200,00 PLN 
 
 

Sprzęt gospodarstwa domowego 

1. Odkurzacz Sztuka 300,00 PLN 
2. Pralka Sztuka 1 500,00 PLN 
3. Lodówka Sztuka 3 000,00 PLN 
4. Kuchenka elektryczna Sztuka 2 000,00 PLN 
5. Czajnik elektryczny sztuka 200,00 PLN 
6.  Garnki zestaw 500,00 PLN 
7. Serwis obiadowy zestaw 150,00 PLN 
8. Sztućce zestaw 100,00 PLN 
9. Żelazko + deska do prasowania sztuka 300,00 PLN 

 
Wyposażenie łazienki 

 
1. Wanna Sztuka 400,00 PLN 
2. Prysznic (kabina + brodzik) Komplet 800,00 PLN 
3. Toaleta Sztuka 300,00 PLN 
4. Umywalka sztuka 200,00 PLN 

Sprzęt TIK  
1. Zestaw komputerowy/laptop z 

oprogramowaniem 
sztuka 3 300,00 PLN 

2. Drukarka sztuka 530,00 PLN 
3. Skaner sztuka 420,00 PLN 
4. Telefon sztuka 140,00 PLN  
5. Rzutnik sztuka 290,00 PLN 

Sprzęt audiowizualny 
1. Telewizor Sztuka 2 000,00 PLN 
2. Odtwarzacz CD/DVD z 

głośnikami 
Sztuka 400,00 PLN 

3. Radio Sztuka 220,00 PLN 
4. Aparat fotograficzny Sztuka 800,00 PLN 

Pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęt specjalistyczny 
 Sprzęt specjalistyczny dla osób z niepełnosprawnościami i osób 

niesamodzielnych 
- koszt zakupu2 

1. Urządzenia do ćwiczeń kończyn sztuka 150,00 PLN 

                                                 
2 Zakup sprzętu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie nierefundowanym przez NFZ, 
PFRON lub inne źródła tylko i wyłącznie w przypadku gdy nie ma możliwości wypożyczenia. 



 
 

górnych lub dolnych (np. rotor) 
2. Taboret pod prysznic lub 

nakładka na wannę 
sztuka 150,00 PLN 

3. Mata antypoślizgowa do wanny 
lub pod prysznic 

sztuka 65,00 PLN 

4. Sprzęt pielęgnacyjny: deska 
kąpielowa 

sztuka 150,00 PLN 

5. Sprzęt pielęgnacyjny: fotel 
kąpielowy 

sztuka 400,00 PLN 

6. Uchwyt do łazienki dla 
niepełnosprawnych   

sztuka 100,00 PLN 

7. Laska dla osoby niewidomej  sztuka 150,00 PLN 
8. Balkonik sztuka 220,00 PLN 
9. Klawiatura brajlowska sztuka  1 300,00 PLN 
10. Naklejki brajlowskie na 

klawiaturę 
zestaw  160,00 PLN 

11. Maszyny brajlowskie  z funkcją 
drukowania 

sztuka  12 000,00 PLN 

12. Oprogramowanie dla osób 
niewidomych 

sztuka  3 500,00 PLN 

13. Odtwarzacz cyfrowych książek 
mówionych 

sztuka  1 700,00 PLN 

14. Drobne materiały higieniczne 
(np. rękawiczki jednorazowe, 
pieluchomajtki, podkłady itp.) 

komplet/zestaw 180,00 PLN 

 
 

Sprzęt specjalistyczny dla osób z niepełnosprawnościami i osób 
niesamodzielnych 

- koszt wypożyczenia  
1. Wózek inwalidzki  sztuka /miesiąc 100,00 PLN 
2. Balkonik  sztuka/ miesiąc 40,00 PLN 
3. Podnośnik wannowy  sztuka/miesiąc 160,00 PLN 
4. Siedzisko wannowe  sztuka/miesiąc 30,00 PLN 
5. Schodołazy  sztuka/miesiąc 250,00 PLN 
6. Kule  sztuka/miesiąc 15,00 PLN 
 Pomoce dydaktyczne/zabawki 

 
1. Gry planszowe sztuka  60,00 PLN 
2. Puzzle  sztuka 60,00 PLN 
3. Książki dla dzieci sztuka 30,00 PLN 
4. Maskotka  sztuka  40,00 PLN 
5. Klocki  sztuka  160,00 PLN 
6. Samochód  sztuka 100,00 PLN 
7. Lalka  sztuka  70,00 PLN 
8. Piosenki dla dzieci zestaw CD sztuka  40,00 PLN 
9. Piłka  sztuka  30,00 PLN 
10. Materiały 

plastyczne/piśmiennicze 
Zestaw/komplet 160,00 PLN 

Bieżące funkcjonowanie 
1. Wynagrodzenie asystenta rodziny  etat/godz. Wydatki na 

wynagrodzenie personelu 
są kwalifikowalne pod 



 
 

warunkiem, że ich 
wysokość odpowiada 
stawkom faktycznie 

stosowanym u 
Beneficjenta poza 

projektami 
współfinansowanymi 

z funduszy strukturalnych 
i FS na analogicznych 

stanowiskach lub 
na stanowiskach 
wymagających 
analogicznych 
kwalifikacji. 

 
2. Wynagrodzenie koordynatora 

pieczy zastępczej 
etat/godz. Wydatki na 

wynagrodzenie personelu 
są kwalifikowalne pod 

warunkiem, że ich 
wysokość odpowiada 
stawkom faktycznie 

stosowanym 
u Beneficjenta poza 

projektami 
współfinansowanymi 

z funduszy strukturalnych 
i FS na analogicznych 

stanowiskach lub 
na stanowiskach 
wymagających 
analogicznych 
kwalifikacji. 

3. Wynagrodzenie organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej 

etat/godz. Wydatki na 
wynagrodzenie personelu 

są kwalifikowalne pod 
warunkiem, że ich 

wysokość odpowiada 
stawkom faktycznie 

stosowanym u 
Beneficjenta poza 

projektami 
współfinansowanymi 

z funduszy strukturalnych 
i FS na analogicznych 

stanowiskach lub 
na stanowiskach 
wymagających 
analogicznych 
kwalifikacji. 

4. Wynagrodzenie dla rodziny 
zastępczej 
 

etat Wymagania i stawka 
zgodnie z ustawą z 9 

czerwca 2011 o 



 
 

wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy 

zastępczej (t.j. Dz. U. 
z 2015, poz. 332). 

.  
5. Usługi w rodzinnych domach 

dziecka - dotyczy wynagrodzenia 
osób tylko i wyłącznie  w 
nowotworzonych domach. 

etat Wymagania i stawka 
zgodnie z ustawą z 9 

czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy 
zastępczej (t.j. Dz. U. 

z 2015, poz. 332). 
 

6. Usługi rodziny wspierającej usługa Wymagania i stawka 
zgodne z ustawą z 9 

czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy 
zastępczej (t.j. Dz. U. 

z 2015, poz. 332). 
 

7. Usługi rodziny pomocowej usługa Wymagania i stawka 
zgodne z ustawą z 9 

czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy 
zastępczej (t.j. Dz. U. 

z 2015, poz. 332). 
 

8. Usługi osoby do sprawowania 
opieki nad dziećmi i przy pracach 
gospodarskich 

usługa 60,00 PLN – 70,00 PLN 
+ ew. składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, 
jeżeli osoba nie jest 
nigdzie zatrudniona. 
Wymagania zgodne z 

ustawą z 9 czerwca 2011 
r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy 
zastępczej (t.j. Dz. U. 

z 2015, poz. 332). 
 

9.  Opiekun mieszkania etat/godz. Wydatki na 
wynagrodzenie personelu 

są kwalifikowalne pod 
warunkiem, że ich 

wysokość odpowiada 
stawkom faktycznie 

stosowanym u 
beneficjenta poza 

projektami 
współfinansowanymi 

z funduszy strukturalnych 
i FS na analogicznych 



 
 

stanowiskach lub 
na stanowiskach 
wymagających 
analogicznych 
kwalifikacji. 

 
Usługi opiekuńcze i asystenckie 

1. 

Wynagrodzenie asystenta osoby 
niepełnosprawnej 

etat/godz. 

Wydatki na 
wynagrodzenie personelu 

są kwalifikowalne pod 
warunkiem, że ich 

wysokość odpowiada 
stawkom faktycznie 

stosowanym 
u beneficjenta poza 

projektami 
współfinansowanymi 

z funduszy strukturalnych 
i FS na analogicznych 

stanowiskach lub 
na stanowiskach 
wymagających 
analogicznych 
kwalifikacji. 

2. 
Wynagrodzenie opiekuna osoby 
starszej  etat 2 200,00 PLN 

3. 
Wynagrodzenie opiekunki 
środowiskowej 

etat 2 000,00 PLN 

4. 
Wynagrodzenie fizjoterapeuty etat/godz. 2 500,00 PLN/100,00 

PLN 
5. Opiekun medyczny etat  1 800,00 PLN 
6. Wynagrodzenie geriatry godz.  150,00 PLN 
7. Wynagrodzenie pielęgniarki  etat 2 500,00 PLN 
8. Wynagrodzenie psychiatry  godz. 150,00 PLN 
9. Teleopieka (montaż + obsługa) usługa 2 500,00 PLN 

10. Zwrot kosztów dojazdu - 

Zgodnie z cennikiem 
najtańszego przewoźnika 
obsługującego daną trasę. 

Zwrotu dokonuje 
się na podstawie biletu 

jednorazowego, 
miesięcznego 

lub okresowego, 
a w przypadku 

jego braku na podstawie 
oświadczenia – wyłącznie 

w uzasadnionych 
przypadkach 

(np. zgodnie z cennikiem 
biletów II klasy 
obowiązującym 

na danym obszarze lub 



 
 

cennikiem komunikacji 
miejskiej). 

 

Działania animacyjne/lokalne/środowiskowe 
1. Wynagrodzenie animatora  etat 1 600,00 PLN 
2. Wynajem sali  godz. 50,00 PLN 

3. 

Catering (przerwa kawowa 
wyłącznie w ściśle 
uzasadnionych przypadkach) 

osobodzień 15,00 PLN 
Wydatek 

kwalifikowalny 
wyłącznie, o ile forma 
wsparcia, w ramach 

której ma być 
świadczona przerwa 
kawowa dla tej samej 
grupy osób w danym 

dniu trwa co najmniej 4 
godziny lekcyjne 

(kawa, herbata, woda, 
mleko, cukier, cytryna, 

drobne słone lub 
słodkie przekąski typu 

paluszki, kruche ciastka 
lub owoce, przy czym 

istnieje możliwość 
szerszego zakresu 

usługi, o ile mieści się 
w określonej cenie 

rynkowej. 

4. 

Catering – przerwa obiadowa 
(wyłącznie w ściśle 
uzasadnionych przypadkach) 

osobodzień 25,00 PLN 
Wydatek kwalifikowalny 

wyłącznie, o ile jest to 
uzasadnione specyfiką 

realizowanego projektu - 
obejmuje dwa dania (zupa  
i drugie danie) oraz napój, 

przy czym istnieje 
możliwość szerszego 
zakresu usługi, o ile 

mieści się w określonej 
cenie rynkowej - w 
przypadku obiadu 

wydatek jest 
kwalifikowalny,  

o ile wsparcie dla tej 
samej grupy osób w 
danym dniu trwa co 
najmniej 6 godzin 

lekcyjnych  
(tj. 6 x 45 minut). 

5. Bilety (np. do kina, teatru, na sztuka 60,00 PLN 



 
 

koncert/wydarzenie kulturalne)  

6. 

Zwrot kosztów dojazdu - Zgodnie z cennikiem 
najtańszego 
przewoźnika 

obsługującego daną 
trasę. 

Zwrotu dokonuje 
się na podstawie biletu 

jednorazowego, 
miesięcznego 

lub okresowego, 
a w przypadku 
jego braku na 

podstawie 
oświadczenia – 

wyłącznie 
w uzasadnionych 

przypadkach 
(np. zgodnie 
z cennikiem 

biletów II klasy 
obowiązującym 

na danym obszarze lub 
cennikiem komunikacji 

miejskiej). 
 

7. 
Ulotki informacyjne/foldery 
(służące do promocji usług 
społecznych) 

pakiet 
300,00 PLN 

 
Przedstawione Zestawienie określa najczęściej występujące koszty w projektach, co oznacza, 
iż przedmiotowy dokument nie stanowi katalogu zamkniętego. Dopuszczalne jest ujmowanie 
w budżetach kosztów niewskazanych w niniejszym zestawieniu. Każdorazowo 
kwalifikowalność wydatków oceniana jest indywidualnie, w szczególności pod kątem 
niezbędności, zasadności oraz racjonalności w kontekście przedstawionych zadań. Przyjęcie 
dopuszczalnej stawki nie oznacza również, że będzie akceptowana w każdym budżecie – przy 
ocenie będą brane pod uwagę takie czynniki jak: specyfika projektu, stopień złożoności 
projektu, wielkość grupy docelowej, miejsce realizacji. 
 
Cena jednostkowa kosztu/wydatku przedstawiona w przedmiotowym załączniku nie oznacza 
stawki jednostkowej, lecz szacunkową cenę rynkową towarów i usług najczęściej 
finansowanych w ramach danego Działania/Poddziałania – stosując zatem stawki wynikające 
z taryfikatora Instytucji Zarządzającej, nie należy ich oznaczać jako stawki jednostkowe 
w budżecie projektu. 
 
Stawki ujęte w katalogu są stawkami dopuszczalnymi (uwzględniającymi wartość brutto 
wydatku), co jednak nie oznacza automatycznego akceptowania przez oceniających stawek 
założonych w budżecie. 



 
 
IZ WRPO informuję, że z EFS nie są finansowane świadczenia wypłacane na podstawie 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
Świadczenia te mogą stanowić wkład własny do projektu. Równocześnie ze środków EFS w 
ramach projektów PCPR i OPS nie są finansowane bierne formy pomocy w postaci zasiłków. 
Świadczenia te mogą być uznane za wkład własny do projektu.  
 


