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

  
Kategoria kosztu/wydatku Jednostka miary Maksymalna cena 

jednostkowa - brutto 
Praktyki i staże 

opiekun stażystów  osoba - refundacja do 5 000,00 zł1; 
- refundacja do 10 % zasadniczego 
wynagrodzenia nie więcej niż 
500,00 zł brutto2; 
- refundacja wynagrodzenia 
określonego w § 9 ust. 2 pkt  
1 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 22 luty 
2019 r. w sprawie praktycznej 
nauki zawodu3. 

stypendium za udział w stażu 
uczniowskim  

osoba Pełna kwota stypendium jest 
wypłacana za każde kolejne 
przepracowane 150 godzin.  
W przypadku realizacji stażu 
uczniowskiego w innym 
wymiarze, wysokość stypendium 
wyliczana jest proporcjonalnie. 
Wysokość stypendium nie może 
przekroczyć połowy średniego 
wynagrodzenia (brutto) za pracę w 
danym województwie.  
W przypadku staży uczniowskich 
realizowanych w ramach 
kształcenia zawodowego 
praktycznego, o których mowa w 
Regulaminu konkursu, wysokość 
stypendium nie może być niższa 
niż to wynika z przepisów w 
sprawie przygotowania 
zawodowego młodocianych i ich 
wynagradzania, regulujących 
zasady wynagradzania 
młodocianych w kolejnych latach 
nauki. 

                                                 
1 refundację podmiotowi przyjmującemu na staż wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty w zakresie odpowiadającym częściowemu 
lub całkowitemu zwolnieniu go od świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań związanych z opieką nad grupą praktykantów lub stażystów, o 
której mowa w lit. h, przez okres 150 godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowego, w wysokości obliczonej jak za urlop wypoczynkowy, 
ale nie więcej niż 5000 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin praktyki zawodowej lub stażu 
zawodowego zrealizowanych przez uczniów. Taka forma refundacji nie przysługuje osobom prowadzącym jednoosobową działalność 
gospodarczą.  
2 refundację podmiotowi przyjmującemu na staż dodatku do wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty, w sytuacji, gdy nie został 
zwolniony od świadczenia pracy, w wysokości nieprzekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami 
wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań (opieka nad grupą praktykantów lub stażystów, o której mowa w lit. i, ale nie 
więcej niż 500 zł brutto, za realizację 150 godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowego. Wysokość wynagrodzenia nalicza się 
proporcjonalnie do liczby godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowego zrealizowanych przez uczniów); 
3 refundację podmiotowi przyjmującemu na staż wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty, który będzie pełnił funkcję instruktora 
praktycznej nauki zawodu i dla którego praca z uczniami będzie stanowić podstawowe zajęcie – do wysokości wynagrodzenia określonego w 
§ 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. Taka forma 
refundacji nie przysługuje osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. 
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koszty związane z odbywaniem staży 
uczniowskich: koszty dojazdu, koszty 
zakupu odzieży roboczej, koszty 
eksploatacji materiałów i narzędzi, 
szkolenia BHP stażysty itp. (zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze edukacji na lata 2014-2020) 

osoba 5 000,00 zł 

   
Kursy/szkolenia/studia podyplomowe 

szkoleniowiec/wykładowca godzina  (60 minut) 100,00 zł4 
egzaminator  osoba Zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie 
warunków wynagradzania 
egzaminatorów za udział  
w przeprowadzaniu sprawdzianu  
i egzaminów oraz nauczycieli 
akademickich za udział  
w przeprowadzaniu części ustnej 
egzaminu maturalnego (Załącznik 
nr 1 do Rozporządzenia) oraz 
Rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 10 
stycznia 2017 r. r. w sprawie 
egzaminu czeladniczego, 
egzaminu mistrzowskiego oraz 
egzaminu sprawdzającego, 
przeprowadzanych przez komisje 
egzaminacyjne izb 
rzemieślniczych. 

kursy kwalifikacyjne  usługa 600,00 zł – 1 400,00 zł 
szkolenia doskonalące  usługa 750,00 zł – 1 500,00 zł 
studia podyplomowe usługa 3 200,00 zł – 8 000,00 zł  
materiały szkoleniowe osoba 50,00 zł   
podręczniki przedmiotowe sztuka 20,00 zł – 50,00 zł 
transport publiczny osoba/przejazd Koszt kwalifikowany wyłącznie w 

ściśle uzasadnionych 
przypadkach. 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 

                                                 
4 W zależności od czasu trwania (dłużej lub krócej aniżeli 60 minut) wynagrodzenie ulega proporcjonalnie zwiększeniu lub pomniejszeniu. 
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obszarze lub cennikiem 
komunikacji miejskiej). 

koszty dojazdu5 km 0,5214 zł dla samochodów  
o pojemności silnika do 900 cm3; 
0,8358 zł dla samochodów  
o pojemności powyżej 900 cm3. 

przerwa kawowa osoba 15,00 zł 
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. 

catering (z obiadem) osoba 35,00 zł 
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). 

wynajem sali bez i z wyposażeniem 
komputerowym 

godzina 60,00 zł/100,00 zł 
Dostosowanie/modernizacja budynków  

i pomieszczeń oraz doposażenie/wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych 
Szczegółowy katalog wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów został 
opracowany przez MEN i jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej administrowanej 
przez MEN6. Katalog ma charakter otwarty. Zamieszczone katalogi zawierają przykładowe rodzaje 
wyposażenia pracowni. Należy kierować się racjonalnością zakupu i potrzebami indywidualnej 
jednostki oświatowej. 
usługi glazurnicze m2 60,00 zł – 120,00 zł 
usługi parkieciarskie m2 15,00 zł – 60,00 zł 
usługi malarskie m2 5,00 zł – 15,00 zł 
usługi elektryka  sztuka 30,00 zł – 160,00 zł 
wykładzina m2 18,00 zł – 38,00 zł 
panele m2 21,00 zł – 69,00 zł 
oznakowanie sztuka 1,50 zł – 70,00 zł 

                                                 
5 W uzasadnionych przypadkach np. kiedy dojazd transportem publicznym nie jest możliwy. 
6https://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-
w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/ 
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Dostosowanie / modernizacja budynków  
i pomieszczeń dla niepełnosprawnych 

schodołaz sztuka 2 600,00 zł - 16 500,00 zł 
platforma schodowa sztuka 8 000,00 zł - 45 000,00 zł 
szyny najazdowe/rampa najazdowa komplet 455,00 zł - 1 150,00 zł 
poręcz prosta  sztuka 195,00 zł 
poręcz umywalkowa sztuka 283,00 zł 
poręcz kątowa  sztuka 150,00 zł  
poręcz do wc sztuka 327,00 zł 
krzesełko prysznicowe  sztuka 185,00 zł 

 
 
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. 
 
Podane stawki wynagrodzeń (umowa o pracę) są stawkami brutto. Wnioskodawca planując 
budżet projektu może doliczyć do podanych stawek składki na ubezpieczenie społeczne,  
ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w części płaconej przez pracodawcę) oraz wypadkowe, 
składkę na Fundusz Pracy, składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (tj. 
koszty pracodawcy).  
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. 


