
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 7.14 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K29/17, w ramach Działania 6.5. RPO WZ 2014 – 2020 
 
 
 

Zestawienie standardu i cen rynkowych wydatków i usług specyficznych dla konkursu w ramach Działania 6.5 RPO WZ 2014 – 2020. 
 
 

✓ Dokument określa standardy i ceny podstawowych towarów/ usług najczęściej występujących w projektach w ramach RPO WZ 2014 – 2020 koszty ogólne oraz standardy towarów/ usług 

specyficznych dla niniejszego konkursu do wyboru zgodnie z dopuszczalnymi w ramach danego konkursu, określonymi w regulaminie konkursu, wydatkami) (tab. 1). 

 

✓ Katalogi usług i cen ujęte w przedmiotowym zestawieniu nie stanowią katalogów zamkniętych, tzn. dopuszcza się ujmowanie w budżetach projektu rodzajów kosztów spoza katalogu, jednakże 

muszą one spełniać wszystkie warunki kwalifikowalności wydatków określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz powinny być zgodne  z cenami rynkowymi. 

 

✓ Stawki ujęte w zestawieniu są stawkami brutto  akceptowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach RPO WZ. IP dopuszcza możliwość zastosowania stawek wyższych  niż 

wskazane w niniejszym Zestawieniu, jednakże Projektodawca każdorazowo zobowiązany jest do szczegółowego uzasadnienia zaistniałej sytuacji. Oceniający każdorazowo zobowiązani są do dokonywania 

oceny kwalifikowalności, racjonalności  i  efektywności  wszystkich  wydatków  ujętych  w  budżetach  przy  jednoczesnym  spełnieniu  pozostałych  warunków  wynikających ze specyfiki przedsięwzięcia 

projektowego, tj. m. in. stopnia złożoności projektu, zasadności przyjętych do realizacji w ramach projektu poszczególnych zadań, grupy docelowej i założonych do realizacji rezultatów projektu. 

 

✓ Przyjęcie dopuszczalnej stawki – nie oznacza również,  że będzie ona akceptowalna w każdym budżecie projektu - przy ocenie  będą brane przez Komisję Oceny Projektów takie czynniki jak: 

specyfika projektu, złożoność projektu, wielkość grupy docelowej czy miejsce realizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 1. Zestawienie standardu i cen rynkowych wydatków/ usług specyficznych dla Działania 6.5 RPO WZ 2014 – 2020. 

 

L.p. Towar/usługa 
Standard – warunki kwalifikowania na etapie 

oceny projektów
1
 

Maksymalna cena 
rynkowa 

brutto/jednostka 
miary 

Dodatkowe zalecenia 

Metodologia wyliczenia 
maksymalnych cen 

rynkowych 

 TRENER 

 wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione 
specyfiką realizowanego projektu; 

 wydatek kwalifikowalny, o ile trener posiada 
wykształcenie wyższe/zawodowe lub 
certyfikat/zaświadczenie/inne umożliwiające 
przeprowadzenie danego wsparcia; 

 wydatek kwalifikowalny, o ile trener posiada 
doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie 
danego wsparcia, przy czym minimalne 
doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie 
powinno być krótsze niż 2 lata; 

 podstawowym standardem wsparcia jest 
określenie czasu trwania szkolenia podanego w 
godzinach. Przy czym 1 godzinę szkolenia należy 
rozumieć jako godzinę lekcyjną (45 min.); 

119,00 PLN/godz. 
= 45 min. 

 cena rynkowa powinna być 
uzależniona od 
rodzaju/tematyki oferowanej 
usługi oraz zakresu 
wsparcia 

 W celu określenia stawek 
dla zatrudnienia trenera 
przeprowadzono 
rozeznanie rynku. 
Telefonicznie i mailowo 
poproszono firmy, które 
dysponują kadrą 
pracowniczą o przesłanie 
drogą elektroniczną 
kalkulacji kosztów dla danej 
usługi. Na zapytanie 
odpowiedziało 10 
przedsiębiorstw (maile 
stanowią załącznik nr1) 

 Oferentów określono 
kolejnymi literami alfabetu 
od A do J. Spośród 
zebranych ofert dokonano 
analizy stawek 
wynagrodzenia, która 
polegała na wyliczeniu 
średniej wartości w 
przypadku podania 
przedziałów cenowych. W 
mailu od oferenta C została 
wskazana średnia wartość 
wynagrodzenia, którą 
przyjęto na potrzeby 
wyliczeń. Na podstawie 
zebranych danych 
oszacowano średnią 
wartość stawki godzinowej 
przysługującą za czas 
pracy trenera. 

 Kalkulację matematyczną 
stanowi załącznik nr 2do 
metodologii. 

                                                
1 Wnioskodawca nie musi przepisywać w treści wniosku o dofinansowanie standardu określonego przez IOK. Standard określony przez IOK obowiązuje beneficjenta na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 



 

2. DORADCA 
ZAWODOWY 

 wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione 
specyfiką realizowanego projektu; 

 wydatek kwalifikowalny, o ile doradca zawodowy 
posiada wykształcenie wyższe/zawodowe lub 
certyfikat/zaświadczenie/inne umożliwiające 
przeprowadzenie danego wsparcia; 

 wydatek kwalifikowalny, o ile doradca zawodowy 
posiada doświadczenie umożliwiające 
przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym 
minimalne doświadczenie zawodowe w danej 
dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata; 

 podstawowym standardem wsparcia jest 
określenie czasu trwania wsparcia  podanego w 
godzinach. Przy czym 1 godzinę wsparcia należy 
rozumieć jako godzinę zegarową (60 min.); 

92,00 PLN/godz. 
= 60 min. 

 cena rynkowa powinna 
być uzależniona od 
rodzaju/tematyki 
oferowanej usługi oraz 
zakresu wsparcia 

 Aby określić standard 
danego wydatku oraz 
maksymalną cenę 
przypadającą na 1 osobę 
- UP dokonano 
rozeznania rynku 
poprzez wysłanie 
zapytania za 
pośrednictwem poczty 
elektronicznej  oraz 
poprzez kontakt 
telefoniczny.  

 Otrzymano 4 oferty w 
odpowiedzi na zapytanie 
mailowe, pozostałe 
pozyskano z wniosków                     
o dofinansowanie              
z priorytetu VI RPO WZ 
na lata 2014-2020. 
Stanowią one załącznik 
nr 3. 

 Oferty określono 
kolejnymi literami 
alfabetu od A do J. Na 
podstawie zebranych 
danych oszacowano 
średnią wartość 
wynagrodzenia. 
Kalkulację matematyczną 
do tej pozycji budżetu 
stanowi załącznik nr 4. 



 

3. POŚREDNIK 
PRACY 

 wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione 
specyfiką realizowanego projektu; 

 wydatek kwalifikowalny, o ile pośrednik pracy 
posiada wykształcenie wyższe/zawodowe lub 
certyfikat/zaświadczenie/inne umożliwiające 
przeprowadzenie danego wsparcia; 

 wydatek kwalifikowalny, o ile pośrednik pracy 
posiada doświadczenie umożliwiające 
przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym 
minimalne doświadczenie zawodowe w danej 
dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata; 

 podstawowym standardem wsparcia jest 
określenie czasu trwania wsparcia podanego w 
godzinach. Przy czym 1 godzinę wsparcia należy 
rozumieć jako godzinę zegarową (60 min.); 

83,00 PLN/godz. 
= 60 min. 

 cena rynkowa powinna 
być uzależniona od 
rodzaju/tematyki 
oferowanej usługi oraz 
zakresu wsparcia 

 Aby określić standard 
danego wydatku oraz 
maksymalną cenę 
przypadającą na 1 osobę 
- UP - dokonano 
rozeznania rynku 
poprzez wysłanie 
zapytania za 
pośrednictwem poczty 
elektronicznej  oraz 
poprzez kontakt 
telefoniczny. 

 Nie otrzymano  żadnej  
oferty w odpowiedzi na 
zapytanie mailowe, w 
związku z tym dane do 
wynagrodzenia 
pozyskano z wniosków                                 
o dofinansowanie                         
z priorytetu VI RPO WZ 
na lata 2014-2020. 
Stanowią one załącznik 
nr 5. 

 Oferty określono 
kolejnymi literami 
alfabetu od A do I. Na 
podstawie zebranych 
danych oszacowano 
średnią wartość 
wynagrodzenia. 
Kalkulację matematyczną 
do tej pozycji budżetu 
stanowi załącznik nr 6 



 

4.  PSYCHOLOG 

 wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione 
specyfiką realizowanego projektu; 

 wydatek kwalifikowalny, o ile psycholog  posiada 
wykształcenie wyższe/zawodowe lub 
certyfikat/zaświadczenie/inne umożliwiające 
przeprowadzenie danego wsparcia; 

 wydatek kwalifikowalny, o ile psycholog posiada 
doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie 
danego wsparcia, przy czym minimalne 
doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie 
powinno być krótsze niż 2 lata; 

 podstawowym standardem wsparcia jest 
określenie czasu trwania wsparcia podanego w 
godzinach. Przy czym 1 godzinę wsparcia należy 
rozumieć jako godzinę zegarową (60 min.); 

 117,00 PLN/godz. 
= 60 min 

 cena rynkowa powinna 
być uzależniona od 
rodzaju/tematyki 
oferowanej usługi oraz 
zakresu wsparcia 

 W celu określenia stawek 
dla zatrudnienia 
psychologa 
przeprowadzono 
rozeznanie rynku poprzez 
wyszukanie ofert usług 
świadczonych z zakresu 
psychologii, wykorzystując 
popularny portal 
internetowy, którego 
specyfiką jest ranking 
lekarzy, zawierający m.in. 
informacje cenowe 
odnośnie świadczenia 
usług psychologicznych 
oraz informacje dostępne 
na stronach internetowych 
gabinetów 
psychologicznych. Do 
próby wybrano 10 ofert z 
zakresu usług 
świadczonych przez 
psychologów. Stanowią 
one załącznik nr 7 

 Oferty określono kolejnymi 
literami alfabetu od A do J. 
Na podstawie zebranych 
danych oszacowano 
średnią wartość 
wynagrodzenia 
psychologa. 

 Kalkulację matematyczną 
stanowi załącznik nr 8 do 
metodologii. 



 

5. SALA 
SZKOLENIOWA 
(DO 30 OSÓB) 

 wydatek kwalifikowalny, o ile jest uzasadniony 
specyfiką realizowanego projektu i potrzebami 
grupy docelowej tj. w przypadku uczestnictwa w 
projekcie osób niepełnosprawnych sala 
szkoleniowa powinna być dostosowana do 
potrzeb ww. grupy osób w celu zapewnienia 
realizacji zasady równości szans by umożliwić 
udział w projekcie; 

 obejmuje: stoły, krzesła, rzutnik multimedialny, 
komputer, tablice suchościeralne, tablice flipchart, 
bezprzewodowy dostęp do internetu WiFi; 

70,00 PLN/godz. 
= 60 min. 

 cena rynkowa powinna być 
uzależniona od rodzaju 
oferowanej usługi i jest 
niższa, jeżeli finansowany 
jest mniejszy zakres usługi 

 W celu określenia stawki 
wynajmu sali 
przeprowadzono 
rozeznanie rynku poprzez 
wyszukanie cenników 
najmu sal szkoleniowych 
dla sali do 30 osób                     
w województwie 
zachodniopomorskim 
wykorzystując oferty 
dostępne na stronach 
WWW firm świadczących 
ww. usługi, zgodnie                   
z przyjętymi kryteriami,              
a także poprzez wysłanie 
zapytania o cenę w formie 
elektronicznej. W wyniku 
powyższych działań 
zebrano 10 ofert. (załącznik 
nr 9) 

 Oferty określono kolejnymi 
literami alfabetu od A do J. 
Na podstawie zebranych 
danych oszacowano 
średnią wartość stawki 
godzinowej w ramach 
wynajmu sali. 

 Kalkulację matematyczną 
stanowi załącznik nr 10 do 
metodologii 



 

6. 

SALA 
SZKOLENIOWA 
WYPOSAŻONA 

W STANOWISKA 
KOMPUTEROWE 

DLA 
UCZESTNIKÓW  

(10 STANOWISK) 

 wydatek kwalifikowalny, o ile jest uzasadniony 
specyfiką realizowanego projektu i potrzebami 
grupy docelowej tj. w przypadku uczestnictwa w 
projekcie osób niepełnosprawnych sala 
szkoleniowa powinna być dostosowana do 
potrzeb ww. grupy osób w celu zapewnienia 
realizacji zasady równości szans by umożliwić 
udział w projekcie; 

 obejmuje: stoły, krzesła, rzutnik multimedialny, 
komputer, tablice suchościeralne, tablice flipchart, 
bezprzewodowy dostęp do internetu WiFi; 

85,00 PLN/godz. 
= 60 min. 

 cena rynkowa powinna być 
uzależniona od rodzaju 
oferowanej usługi i jest 
niższa, jeżeli finansowany 
jest mniejszy zakres usługi 

 W celu określenia stawki 
wynajmu sali szkoleniowej 
wyposażonej w stanowiska 
komputerowe dla 
uczestników szkoleń 
przeprowadzono 
rozeznanie rynku poprzez 
wyszukanie cenników 
najmu komputerowych sal 
szkoleniowych                             
w województwie 
zachodniopomorskim 
wykorzystując oferty 
dostępne na stronach 
WWW firm świadczących 
ww. usługi, zgodnie                   
z przyjętymi kryteriami,                
a także poprzez wysłanie 
zapytania o cenę w formie 
elektronicznej. W wyniku 
powyższych działań 
zebrano 7 ofert. (załącznik 
nr 11) 

 Oferty określono kolejnymi 
literami alfabetu od A do G. 
Na podstawie zebranych 
danych oszacowano 
średnią wartość stawki 
godzinowej w ramach 
wynajmu sali 

 Kalkulację matematyczną 
stanowi załącznik nr 12 do 
metodologii 



 

7. MATERIAŁY 
SZKOLENIOWE 

 wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione 
specyfiką realizowanego projektu; 

 obejmuje minimalny zestaw tj. teczka, notes, 
długopis; 

 18,00 PLN/ 
zestaw 

 cena rynkowa powinna być 
uzależniona od rodzaju 
oferowanej usługi i jest 
niższa, jeżeli finansowany 
jest mniejszy zakres usługi 

 Wyceny kosztów 
materiałów biurowych 
dokonano poprzez wysłanie 
zapytania droga mailową do 
5 dystrybutorów                          
z województwa 
zachodniopomorskiego.  

 W odpowiedzi otrzymano 1 
ofertę. Pozostałe oferty 
pozyskano ze stron 
internetowych firm 
zajmujących się sprzedażą 
tych produktów (sklepy 
internetowe lub cenniki na 
stronie). Załączono Print 
Screen,y koszyków w 
sklepach internetowych. 
Stanowią one załącznik nr 
13 do Metodologii.  

 Jako ogólne parametry 
przyjęto format notesu A4 
lub A5, długopis żelowy w 
kolorze niebieskim, teczka 
papierowa zamykana  
gumką. 

 Oferty określono kolejnymi 
literami alfabetu od Ado I. 
Na podstawie zebranych 
danych oszacowano 
średnią wartość zestawu. 
Kalkulację matematyczną 
do tej pozycji budżetu 
stanowi załącznik nr 14. 



 

8. STYPENDIUM 
SZKOLENIOWE 

 wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione 
specyfiką realizowanego projektu; 

 warunkiem koniecznym do uznania wydatku za 
kwalifikowalny jest uczestnictwo osoby 
skierowanej na szkolenia w co najmniej 80 % 
godzin szkoleniowych; 

stypendium w 
wysokości 120% 
kwoty zasiłku

2
,  

o którym mowa w 
art. 72 ust. 1 pkt 1 

ustawy o 
promocji 

zatrudnienia i 
instytucjach 

rynku pracy
3
, pod 

warunkiem, że 
liczba godzin 

szkolenia wynosi 
nie mniej  niż 150 

godzin 
miesięcznie; 

 
Koszt składek 
ponoszonych 

przez beneficjenta 
jest wydatkiem 

kwalifikowalnym 
w projekcie, który 
nie zawiera się w 

kwocie 
stypendium 

 w przypadku niższego 
miesięcznego wymiaru 
godzin szkolenia wysokość 
stypendium ustala się 
proporcjonalnie, z tym że 
stypendium to nie może być 
niższe niż 20% zasiłku, o 
którym mowa w art. 72 ust. 
1 pkt 1 ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy. 

 Wysokość wydatku 
ustalona zgodnie z ustawą 
o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy z 
dnia 20 kwietnia 2004 r. na 
podstawie Wytycznych w 
zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w 
obszarze rynku pracy na 
lata 2014-2020 z dn. 
02.11.2016 r. 

9. STAŻE 

 wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione 
specyfiką realizowanego projektu; 

 wydatek kwalifikowalny, o ile wsparcie w postaci 
staży realizowane w ramach projektów jest 
zgodne z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 
r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88  
z 27.03.2014, str. 1) oraz Polskimi Ramami 
Jakości Praktyk i Staży

4
; 

 osoba odbywająca staż/praktykę zawodową 
powinna wykonywać powierzone jej czynności lub 
zadania w wymiarze nie przekraczającym 8 
godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a w 
przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do 

miesięczne 
stypendium w 

wysokości 120% 
kwoty zasiłku, o 
którym mowa w 

art. 72 ust. 1 pkt 1 
ustawy o 
promocji 

zatrudnienia i 
instytucjach 

rynku pracy
5
, pod 

warunkiem że 
miesięczna liczba 

godzin stażu 
wynosi co 

 w przypadku niższego 

miesięcznego wymiaru 

godzin stażu wysokość 

stypendium ustala się 

proporcjonalnie
7
 

 Wysokość wydatku 

ustalona zgodnie z ustawą 

o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. na 

podstawie Wytycznych w 

zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w 

obszarze rynku pracy na 

lata 2014-2020 z dn. 

                                                
2 Kwota stypendium jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez płatnika tj. beneficjenta 

3 Z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

4 Polska Rama Jakości Praktyk i Staży dostępna jest na stronie: www.stazeipraktyki.pl/program 
5 Z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

7 Kwota stypendium stażowego jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez płatnika, tj. beneficjenta 



 

10. STYPENDIUM 
STAŻOWE 

znacznego lub umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności 7 godzin na dobę i 35 godzin 
tygodniowo, jednak w nie mniejszym niż połowa 
wymiaru czasu pracy tj.: 4 godziny dziennie i 20 
godzin tygodniowo; 

 staż trwa nie krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 
12 miesięcy kalendarzowych; 
 

najmniej 160 
godzin 

miesięcznie
6
  

Koszt składek 
ponoszonych 

przez beneficjenta 
jest wydatkiem 

kwalifikowalnym 
w projekcie, który 
nie zawiera się w 

kwocie 
stypendium. 

02.11.2016 r. 

11. 

WYPOSAŻENIE 
LUB 

DOPOSAŻENIE 
STANOWISKA 

PRACY 

 refundacja kosztów związanych  
z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska 
pracy; 

w wysokości nie 
wyższej niż  

6-krotnej 
wysokości 

przeciętnego 
wynagrodzenia za 

pracę w 
rozumieniu art. 2 

ust 1 pkt. 28 
ustawy o 
promocji 

zatrudnienia i 
instytucjach 
rynku pracy 

 pracodawca, który uzyskał 
środki na wyposażenie lub 
doposażenie 
nowoutworzonego 
stanowiska pracy, 
zobowiązany jest do jego 
utrzymania przez okres co 
najmniej 24 miesięcy 

 Wysokość wydatku 
ustalona zgodnie z ustawą 
o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy z 
dnia 20 kwietnia 2004 r 

                                                
6
 W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności miesięczne stypendium przysługuje pod warunkiem, że miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 140 

godzin miesięcznie 



 

12. SUBSYDIOWANE 
ZATRUDNIENIE 

 

 forma pomocy finansowej dla pracodawcy 

stanowiąca  zachętę 

do  zatrudnienia,  zakładająca 

redukcję  kosztów  ponoszonych 

przez  niego  na  zatrudnienie  pracowników 

zgodnie  z  art.  32  i  33  rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym  w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu  (Dz. 

Urz.  UE  L  187  z  26.06.2014,  str. 1, z późn. 

zm.) oraz  zgodnie z rozporządzeniem Komisji 

(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w 

sprawie stosowania art. 107 i 108  Traktatu 

o  funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej  do  pomo

cy de  minimis (Dz.  Urz. UE L 352 z 

24.12.2013, str. 1); 

 
 

 

Intensywność 
pomocy nie 

przekracza 50 % 
kosztów 

kwalifikowalnych 
dla osób w 
szczególnie 

niekorzystnej 
sytuacji i 75% dla 

osób 
niepełnosprawny

ch  
(zgodnie z  

art.  32  i  33  rozp
orządzenia 

Komisji 
Europejskiej (UE) 
nr 651/2014 z dnia 
17 czerwca 2014 

r.) 
 

 wsparcie w postaci 
zatrudnienia 
subsydiowanego jest 
realizowane na 
podstawie 
rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z 
dnia 2 lipca 2015 r. w 
sprawie udzielania 
pomocy de minimis oraz 
pomocy publicznej w 
ramach programów 
operacyjnych 
finansowanych z 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego na lata 
2014-2020 (Dz. U. poz. 
1073) 

 Wysokość wydatku 
ustalona zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze 
rynku pracy na lata 2014-
2020 z dn. 02.11.2016 r. 



 

13. 

BADANIA 
LEKARSKIE 

 W ZAKRESIE  
MEDYCYNY 

PRACY 

 wydatek kwalifikowalny, o ile jest uzasadniony 
potrzebami grupy docelowej i specyfiką projektu; 

67,00 PLN/osobę 
(koszt badań 

podstawowych) 

 w przypadku badań 
specjalistycznych cena 
rynkowa może być wyższa, 
ze względu na konieczność 
przeprowadzenia 
dodatkowych badań 
pracowników i zależy od 
wymaganego zakresu 
badań, który wynika z 
Rozporządzenia MZiOS z 
dnia 30 maja 1996 r. w 
sprawie przeprowadzenia 
badań lekarskich 
pracowników, z zakresu 
profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad 
pracownikami oraz 
orzeczeń lekarskich 
wydawanych do celów 
przewidzianych w Kodeksie 
Pracy (Dz. U. Nr 69, 
poz.332, z późn. zm.), (np. 
do ustalenia braku 
przeciwwskazań do pracy 
na wysokości powyżej 3m 
konieczne jest badanie 
okulistyczne, 
neurologiczne, 
laryngologiczne z oceną 
narządu słuchu i równowagi 
oraz badanie 
ogólnolekarskie) 

 W celu określenia 
wysokości stawek 
przeprowadzono 
rozeznanie rynku poprzez 
informacje dostępne na 
stronach internetowych 
przychodni lekarskich 
świadczących wybrane 
usługi. Do próby wybrano 
10 ofert z zakresu 
medycyny pracy. 

 Oferty określono kolejnymi 
literami alfabetu od A do J.  
Stanowią one załącznik nr 
15. Na podstawie 
zebranych danych 
oszacowano średnią 
wartość kosztu badań 
lekarskich. 

 Kalkulację matematyczną 
stanowi załącznik nr 16 do 
metodologii. 



 

14. PRZERWA 
KAWOWA 

 wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione 
specyfiką realizowanego projektu; 

 wydatek kwalifikowalny, o ile forma wsparcia, w 
ramach której ma być przerwa kawowa dla tej 
samej grupy osób w danym dniu trwa co najmniej 
4 godziny lekcyjne (tj.: 4 x 45 min); 

 obejmuje kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, 
cytrynę, drobne słone lub słodkie przekąski typu 
paluszki lub ciastka lub owoce, przy czym istnieje 
możliwość szerszego zakresu usługi, o ile mieści 
się w cenie rynkowej; 

15,00 PLN/osobę/ 
dzień 

szkoleniowy 

 cena rynkowa powinna być 
uzależniona od rodzaju 
oferowanej usługi i jest 
niższa, jeśli finansowany 
jest mniejszy zakres usługi 
(np.: kawa, herbata, woda, 
mleko, cukier, cytryna bez 
drobnych słonych lub 
słodkich przekąsek) 

 Aby określić standard 
danego wydatku oraz 
maksymalną cenę 
przypadającą na 1 osobę 
- UP dokonano 
rozeznania rynku 
poprzez wysłanie 
zapytania za 
pośrednictwem poczty 
elektronicznej  oraz 
poprzez kontakt 
telefoniczny. Korzystano 
także z ofert 
znajdujących się na 
stronach internetowych 
firm cateringowych oraz 
podmiotów zajmujących 
się wynajmem sal 
szkoleniowych i 
oferujących usługi 
dodatkowe. 

 Otrzymano 5 ofert w 
odpowiedzi na zapytanie 
mailowe, pozostałe 
pozyskano ze stron 
internetowych 
podmiotów. Stanowią 
one załącznik nr 17. 

 Oferty określono 
kolejnymi literami 
alfabetu od Ado J. Na 
podstawie zebranych 
danych oszacowano 
średnią wartość zestawu. 
Kalkulację matematyczną 
do tej pozycji budżetu 
stanowi załącznik nr 18. 



 

15. 
LUNCH/OBIAD/ 

KOLACJA 

 wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione 
specyfiką realizowanego projektu; 

 obejmuje drugie danie lub 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 lunch/obiadu wydatek 
kwalifikowalny, o ile wsparcie dla tej samej grupy 
osób w danym dniu trwa co najmniej 6 godzin 
lekcyjnych (tj.: 6 x 45 min); 

 w przypadku kolacji wydatek kwalifikowalny, o ile 
finansowana jest usługa noclegowa; 

28,00 PLN/osobę 

 cena rynkowa powinna być 
uzależniona od rodzaju 
oferowanej usługi i jest 
niższa, jeżeli finansowany 
jest mniejszy zakres usługi 
(np.: obiad składający się 
tylko z drugiego dania i 
napoju) 

 Aby określić standard 
danego wydatku oraz 
maksymalną cenę 
przypadającą na 1 osobę - 
UP dokonano rozeznania 
rynku poprzez wysłanie 
zapytania za 
pośrednictwem poczty 
elektronicznej  oraz 
poprzez kontakt 
telefoniczny. Korzystano 
także z ofert znajdujących 
się na stronach 
internetowych firm 
cateringowych oraz 
podmiotów zajmujących 
się  wynajmem sal 
szkoleniowych i 
oferujących usługi 
dodatkowe. 

 Otrzymano 7 ofert w 
odpowiedzi na zapytanie 
mailowe, pozostałe 
pozyskano ze stron 
internetowych podmiotów.  

 Stanowią one załącznik nr 
19 do Metodologii 

Oferty określono kolejnymi 
literami alfabetu od Ado J. 
Na podstawie zebranych 
danych oszacowano 
średnią wartość zestawu. 
Kalkulację matematyczną 
do tej pozycji budżetu 
stanowi załącznik nr 20. 



 

16. NOCLEG W 
KRAJU 

 wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione 
specyfiką realizowanego projektu; 

 możliwość zagwarantowania noclegu dotyczy 
uczestników, którzy posiadają miejsce 
zamieszkania w miejscowości innej niż ta 
miejscowość, w której odbywa się szkolenie; 

 wydatek kwalifikowalny, o ile wsparcie (np.: 
szkolenie, spotkanie) dla danej grupy osób trwa 
co najmniej dwa dni; 

 w przypadku wsparcia trwającego nie dłużej niż 
jeden dzień wydatek kwalifikowalny w sytuacji, 
gdy miejsce szkolenia/spotkania jest oddalone od 
miejsca zamieszkania osoby w nim 
uczestniczącej o 50 km (drogą publiczną, a nie w 
linii prostej), a jednocześnie wsparcie zaczyna się 
przed godziną 9.00 lub kończy się po godzinie 
17.00, chyba że nie ma dostępnego dojazdu 
publicznymi środkami transportu; 

 obejmuje nocleg w miejscu noclegowym o 
standardzie maksymalnie hotelu 3* wraz ze 
śniadaniem, przy czym istnieje możliwość 
szerszego zakresu usługi, o ile mieści się w 
określonej cenie rynkowej i jest to uzasadnione 
celami projektu; 

 obejmuje nocleg, co do zasady w pokojach 2-
osobowych (nocleg  w pokojach 1-osobowych 
jest kwalifikowalny tylko w uzasadnionych 
przypadkach); 

hotel  
o maksymalnym 
standardzie 3* 

 
- 227,00 PLN/ 
1 nocleg za  

2 osoby w pokoju 
2-osobowym 

 
- 167,00 PLN/ 
1 nocleg za  

1 osobę w pokoju 
1-osobowym 

 

 cena rynkowa powinna być 
uzależniona od rodzaju 
oferowanej usługi i jest 
niższa, jeżeli finansowany 
jest mniejszy zakres usługi 
(np.: nocleg w pokoju 3-
osobowym) 

 Do określenia maksymalnej 
ceny rynkowej 
przypadającej na 1 osobę w 
pokoju 1-osobowym oraz 
ceny noclegu 2 osób w 
pokoju 2-osobowym 
dokonano rozeznania rynku 
poprzez wyszukanie ofert 
noclegów w województwie 
zachodniopomorskim na 
stronach WWW wybranych 
hoteli 

 Spośród otrzymanych 
wyników dla hoteli o 
maksymalnym standardzie 
3* do oszacowania ceny 
rynkowej wybrano 10 hoteli 
spełniających założone 
kryteria (oferty określono 
kolejnymi literami alfabetu 
od A do J). Oferty stanowią 
załącznik nr 21 do 
niniejszego dokumentu. 
Wartości zsumowano i 
wyciągnięto średnią 
wartość arytmetyczną, która 
stanowi maksymalną cenę 
brutto określoną na 2017 r. 

 Kalkulację matematyczną 
stanowi załącznik nr 22 do 
metodologii 



 

hotel o niższym 
standardzie niż 3* 
oraz pensjonat, 

motel itd.: 
 

- 201,00 PLN/ 
 1 nocleg za  

2 osoby w pokoju 
2- osobowym 

 
 

-  144,00 PLN/ 
1 nocleg za  

1 osobę w pokoju  
1-osobowym 

 Do określenia maksymalnej 
ceny rynkowej 
przypadającej na 1 osobę w 
pokoju 1-osobowym oraz 
ceny noclegu 2 osób w 
pokoju 2-osobowym 
dokonano rozeznania rynku 
poprzez wyszukanie ofert 
noclegów w województwie 
zachodniopomorskim na 
stronach WWW wybranych 
hoteli 

 Spośród otrzymanych 
wyników dla hoteli o 
standardzie niższym niż 3* 
oraz innych podmiotów 
oferujących usługi 
noclegowe do oszacowania 
ceny rynkowej wybrano 10 
podmiotów spełniających 
założone kryteria (oferty 
określono kolejnymi literami 
alfabetu od A do J). Oferty 
stanowią załącznik nr 23 do 
niniejszego dokumentu. 
Wartości zsumowano i 
wyciągnięto średnią 
wartość arytmetyczną, która 
stanowi maksymalną cenę 
brutto określoną na 2017 r. 

 Kalkulację matematyczną 
stanowi załącznik nr 24 do 
metodologii 



 

17. 

ŚRODKI  
NA 

ZASIEDLENIE/ 
DODATEK 

RELOKACYJNY 

 wsparcie udzielane wyłącznie w przypadkach, w 
których w momencie zgłoszenia do projektu przez 
uczestnika w danej miejscowości nie są dostępne 
oferty pracy, dalszego kształcenia, przygotowania 
zawodowego lub stażu odpowiadające jego 
kwalifikacjom, lub jeśli uczestnik projektu 
otrzymał przyrzeczenie zatrudnienia od 
pracodawcy, którego przedsiębiorstwo 
funkcjonuje w innym mieście; 

 wydatek kwalifikowalny o ile  odległość od 
miejsca dotychczasowego zamieszkania do 
miejsca podjęcia zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej wynosi co najmniej 50 km lub czas 
dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca 
dotychczasowego zamieszkania przekracza 
łącznie co najmniej 3 godziny dziennie; 

 osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub 
wykonywała inną pracę zarobkową przez okres 
co najmniej 6 miesięcy od dnia powstania 
stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego 
lub będzie prowadziła działalność gospodarczą 
przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia 
uzyskania wpisu do CEIDG; 

Maksymalna 
wysokość 
dodatku 

relokacyjnego 
jest nie wyższa 

niż 200% 
przeciętnego 

wynagrodzenia za 
pracę  

w gospodarce 
narodowej 

obowiązującego 
w dniu przyznania 

dodatku 

 możliwa jest wypłata 
dodatku relokacyjnego w 
transzach, w zależności od 
okresu trwania stosunku 
pracy lub stosunku 
cywilnoprawnego 
uczestnika projektu, bądź 
też od okresu prowadzenia 
działalności gospodarczej 
przez uczestnika projektu 

 Wysokość wydatku 
ustalona zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze 
rynku pracy na lata 2014-
2020 z dnia 02.11.2016 r. 



 

 wydatek kwalifikowalny, o ile jest uzasadniony 
potrzebami grupy docelowej (np.: koszty 

 zwrot kosztów dojazdu 
uczestnika projektu na 
szkolenie lub inną formę 
wsparcia następuje na 
podstawie biletu 
komunikacji publicznej 
(jednorazowego lub 
czasowego) lub innego 
równoważnego dokumentu. 
Również bilet z jednego 
dnia (jako potwierdzenie 
dziennych kosztów)  
i lista obecności 
potwierdzająca 
uczestnictwo w projekcie  
w poszczególnych dniach 
trwania szkolenia jest 
wystarczającym dowodem 
poniesienia ww. kosztów.  
W przypadku zakupienia 
biletów długoterminowych 
(np. tygodniowych, 
miesięcznych), termin 
ważności biletu musi 
odpowiadać terminowi 
trwania szkolenia. Gdy 
dana forma wsparcia nie 
odbywa się w sposób 
ciągły, ale np. w wybrane 
dni tygodnia lub 
w przypadku nieobecności 
uczestnika na zajęciach 
koszt biletu okresowego 
należy kwalifikować 
proporcjonalnie w stosunku 
do faktycznej ilości 
dojazdów uczestnika na 
miejsce realizacji formy 
wsparcia w okresie, którego 
dotyczy bilet. W przypadku 
wyliczenia wydatku 
kwalifikowalnego 
związanego z kosztami 
dojazdu w oparciu o bilet 
komunikacji miejskiej 
okresowy (np. miesięczny), 
a nie w oparciu o sumę 
wartości biletów dziennych 
lub jednorazowych możliwa 
jest refundacja kosztu do 
wysokości całego biletu (tj. 
nawet gdy bilet miesięczny 
umożliwia uczestnikowi 
przejazdy w pojedyncze 
dni, w których szkolenie / 
staż nie miał miejsca, np. 
soboty i niedziele) tylko 
przy założeniu, że koszt 
biletu okresowego jest 

 Wysokość wydatku 
ustalona zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze 
rynku pracy na lata 2014-
2020 z dnia 02.11.2016 r. 



 

19. 

OPIEKA NAD 
DZIEĆMI 

 wydatek kwalifikowalny, o ile jest uzasadniony 
potrzebami grupy docelowej tj. w związku  
z udziałem w projekcie istnieje konieczność 
zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą 
zależną; 

 podstawowym standardem wsparcia jest 
określenie czasu trwania wsparcia  podanego w 
godzinach. Przy czym 1 godzinę wsparcia należy 
rozumieć jako godzinę zegarową (60 min.); 

13,00 PLN/godz.
8
 

= 60 min 

 

 Stawkę ustalono na 
poziomie minimalnej 
stawki za godzinę pracy 
w ramach umowy 
cywilnoprawnej zgodnie z 
ustawą z dnia 10 
października 2002 roku o 
minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę 
(Dz. U. 2002 nr 200 poz. 
1679, z późn. zm.) 

OPIEKA NAD 
OSOBĄ 

ZALEŻNĄ 

13,00 PLN/godz.
9
 

= 60 min 

 Stawkę ustalono na 
poziomie minimalnej 
stawki za godzinę pracy w 
ramach umowy 
cywilnoprawnej zgodnie z 
ustawą z dnia 10 
października 2002 roku o 
minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę 
(Dz. U. 2002 nr 200 poz. 
1679, z późn. zm.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8  Koszty opieki nad dzieckiem do lat 7 nie mogą przekraczać połowy zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

9  Koszty opieki nad osobą zależną nie mogą przekraczać połowy zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 



 

 

Katalog dopuszczalnych stawek Kosztów szkoleń/ kursów zawodowych 

 

Założenia: 

1. Podane stawki są stawkami podanymi w zaokrągleniu do pełnych wartości liczbowych. 

2. Podana liczba godzin na dane szkolenie jest stawką uśrednioną  i musi być zgodna z charakterem wparcia, jak również prawodawstwem 
krajowym w tym zakresie. 

3. Stawki ujęte w zestawieniu są stawkami brutto akceptowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach RPO WZ. IP 
dopuszcza możliwość zastosowania stawek wyższych lub niższych niż wskazane w niniejszym Zestawieniu, jednakże Projektodawca 
każdorazowo zobowiązany jest do szczegółowego uzasadnienia zaistniałej sytuacji. Oceniający każdorazowo zobowiązani do dokonywania 
oceny kwalifikowalności, racjonalności  i  efektywności  wszystkich  wydatków  ujętych  w  budżetach  przy  jednoczesnym  spełnieniu  
pozostałych  warunków  wynikających ze specyfiki przedsięwzięcia projektowego, tj. m. in. stopnia złożoności projektu, zasadności 
przyjętych do realizacji w ramach projektu poszczególnych zadań, grupy docelowej i założonych do realizacji rezultatów projektu. 

4. Przedstawione stawki dotyczą zakupu zewnętrznej usługi szkolenia/kursu obejmującej organizację całości wsparcia tj. kosztów trenera, 
wynajmu Sali oraz materiałów szkoleniowych. Nie zawiera kosztów egzaminów zewnętrznych. 

5. W przypadku, kiedy Wnioskodawca samodzielnie realizuje dane szkolenie- powinien we wniosku o dofinansowanie przedstawić metodologię 
wyliczenia kosztów danego szkolenia.  Całościowy koszt  tego szkolenia nie może przekroczyć dopuszczalnej stawki wynikającej z danej 
tabeli. 

6. W przypadku szkoleń niewymienionych w poniższej tabeli- kalkulacja szkoleń powinna odbywać się w oparciu o stawki rynkowe (przy 
usłudze zlecanej na zewnątrz)  lub wskazywać metodologię wyliczenia kosztu szkolenia (w przypadku samodzielnej realizacji szkoleń przez 
Wnioskodawcę). 

 
 

l.p. Nazwa szkolenia / kursu Stawka na osobę Liczba godzin Stawka 
godzinowa na 

osobę 

Standard 

1.  Pracownik biurowy z obsługą 
sekretariatu 

2049 zł 76 27 zł 
• wydatek kwalifikowalny, o ile jest to 

uzasadnione specyfiką realizowanego projektu; 

• wydatek kwalifikowalny, o ile trener posiada 
wykształcenie wyższe/zawodowe lub 

certyfikat/zaświadczenie/inne umożliwiające 
przeprowadzenie danego wsparcia; 

• wydatek kwalifikowalny, o ile osoba 
prowadząca dane szkolenie posiada doświadczenie 

umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy 
czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej 

dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata; 

• podstawowym standardem wsparcia jest 

2.  Masaż I stopnia  1 837 zł 91 20 zł 

3.  Opiekun osoby starszej 1 931 zł 100 18 zł 

4.  Pracownik ochrony mienia 1 637 zł 232 7 zł 

5.  Spedytor 1 650 zł 53 29 zł 

6.  Kucharz 1 724 zł 133 13 zł 

7.  Operator CNC 3 078 zł 82 44 zł 

8.  Obsługa kas fiskalnych i terminali 1 012 zł 26 41 zł 

9.  Hydraulik 2 520 zł 114 27 zł 

10.  Lakiernik samochodowy 4 950 zł 204 55 zł 



 

11.  Operator narzędzi udarowych 
ręcznych, zagęszczarek i ubijaków 
wibracyjnych oraz przecinarek 

950 zł 40 24 zł określenie czasu trwania szkolenia podanego                     
w godzinach. Przy czym 1 godzinę szkolenia należy 

rozumieć jako godzinę lekcyjną (45 min.); 

12.  Blacharz samochodowy 4 433 zł 273 23 zł 

13.  Operator koparko-ładowarki 1 957 zł 142 14 zł 

14.  Spawanie metodą MIG/MAG 2 913 zł 155 19 zł 

15.  Spawanie metodą TIG 3 086 zł 113 28 zł 

16.  Operator wózków 
jednojezdniowych 

755 zł 60 13 zł 

17.  Drwal/operator pilarki 2 768 zł 134 21 zł 

18.  Florysta 1 027 zł 69 15 zł 

19.  Magazynier 1 299 zł 99 13 zł 

20.  Elektryk 2 533 zł 173 22 zł 

21.  Monter konstrukcji stalowych 3 783 zł 293 13 zł 

 

Koszt kursów prawo jazdy: 

 

l.p. Nazwa szkolenia / kursu Stawka na osobę Liczba godzin Stawka godzinowa na 
osobę 

Standard 

1.  Kurs prawo jazdy kategorii B 1 575 zł 60 26 zł  wydatek kwalifikowalny, o ile jest to 
uzasadnione specyfiką 
realizowanego projektu; 

• wydatek kwalifikowalny, o ile 
trener posiada wykształcenie 

wyższe/zawodowe lub 
certyfikat/zaświadczenie/inne 

umożliwiające przeprowadzenie danego 
wsparcia; 

• wydatek kwalifikowalny, o ile 
osoba prowadząca dane szkolenie 

posiada doświadczenie umożliwiające 
przeprowadzenie danego wsparcia, przy 

czym minimalne doświadczenie 
zawodowe w danej dziedzinie nie powinno 

być krótsze niż 2 lata; 

• podstawowym standardem 
wsparcia jest określenie czasu trwania 
szkolenia podanego w godzinach. Przy 

czym 1 godzinę szkolenia należy rozumieć 
jako godzinę lekcyjną (45 min.); 

2.  Kurs prawo jazdy kategorii C 2 363 zł 50 47 zł 

3.  Kurs prawo jazdy kategorii C+E 2 429 zł 26 92 zł 

4.  Kurs prawo jazdy kategorii D- po 
kategorii B 

3 842 zł 72 54 zł 

5.  Kurs prawo jazdy kategorii D- po 
kategorii C 

3 091 zł 58 55 zł 



 

 

Koszt kursów / kursy IT 

l.p Nazwa szkolenia / kursu Stawka na osobę Liczba godzin Stawka godzinowa na 
osobę 

Standard 

1.  Tworzenie stron internetowych 1 035 zł 35 32 zł  wydatek kwalifikowalny, o ile jest to 
uzasadnione specyfiką 
realizowanego projektu; 

• wydatek kwalifikowalny, o ile 
trener posiada wykształcenie 

wyższe/zawodowe lub 
certyfikat/zaświadczenie/inne 

umożliwiające przeprowadzenie danego 
wsparcia; 

• wydatek kwalifikowalny, o ile 
osoba prowadząca dane szkolenie 

posiada doświadczenie umożliwiające 
przeprowadzenie danego wsparcia, przy 

czym minimalne doświadczenie 
zawodowe w danej dziedzinie nie powinno 

być krótsze niż 2 lata; 

• podstawowym standardem 
wsparcia jest określenie czasu trwania 
szkolenia podanego w godzinach. Przy 

czym 1 godzinę szkolenia należy rozumieć 
jako godzinę lekcyjną (45 min.). 

2.  Programowanie C++ 2 296 zł 33 71 zł 

3.  Grafik komputerowy 1 220 zł 52 35zł 

 

 


