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Załącznik nr VII - Taryfikator cen rynkowych 

 
 
       
 

 

 

Taryfikator cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej 

grupy projektów, towarów lub usług 

 
   

1. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług określa przykładowe występujące koszty 

w projektach finansowanych z RPOWŚ na lata 2014-2020 dla EFS.  

2. Stawki ujęte w katalogu są stawkami dopuszczalnymi (uwzględniającymi wartość brutto 

wydatku), co jednak nie oznacza automatycznego akceptowania przez oceniających stawek 

założonych w budżecie.  

3. 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.  

4. W przypadku przekroczenia ww. stawki Beneficjent jest zobowiązany do zawarcia 

we wniosku o dofinansowanie/wniosku o płatność uzasadnienia zaistniałej sytuacji.  

5. Jeśli koszt nie został ujęty w katalogu istnieje możliwość odniesienia się do ceny podobnej 

kategorii kosztowej.  

6. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług nie stanowi katalogu zamkniętego i może 

być rozszerzany o nowe pozycje przez Instytucję Zarządzającą – Departament Wdrażania 

EFS (Instytucję Organizującą Konkurs).  

7. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług stanowi załącznik nr VII do Regulaminu 

Konkursu dla Poddziałania 9.2.1. 

 

Kategoria kosztu 
Jednostka 

miary 
Cena jednostkowa w PLN 

Usługi placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci  (powyżej 3 roku 

życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom 

 wynagrodzenie wychowawcy w placówce wsparcia 

dziennego 
etat 

wynagrodzenie wynikające 

z Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 18 listopada 

2014 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników 

samorządowych (Dz. U. 2014 

poz. 1786) 
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 wynagrodzenie kierownika placówki etat 

wynagrodzenie wynikające 

z Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 18 listopada 

2014 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników 

samorządowych (Dz. U. 2014 

poz. 1786) 

 wynagrodzenie opiekuna dzieci/animatora zabaw etat 

wynagrodzenie wynikające 

z Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 18 listopada 

2014 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników 

samorządowych (Dz. U. 2014 

poz. 1786) 

Poradnictwo specjalistyczne (usługi świadczone dla uczestników projektu) 

 wynagrodzenie psychologa godzina  75,00                                                                                                                     

 wynagrodzenie logopedy godzina 60,00 

 wynagrodzenie socjoterapeuty godzina 70,00 

 wynagrodzenie nauczyciela1 miesiąc 

Wynagrodzenie nauczycieli 

musi wynikać z kwoty 

bazowej ustalonej 

corocznie w ustawie 

budżetowej oraz z ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r 

Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2006 r , Nr 97, poz. 674 

z późn. zm.). Ponadto 

należy pamiętać, iż 

wynagrodzenie nauczyciela 

może być wyższe od 

ustalonego na podstawie 

aktów normatywnych tylko 

o dochód własny JST, 

w przeciwnym wypadku 

koszty przewyższające 

stawki są 

niekwalifikowane. 

Wysokość minimalnych 

stawek wynagrodzenia 

zasadniczego w złotych od 

01 września 2015 r. określa 

rozporządzenie MEN 

w sprawie wysokości 

minimalnych stawek 

wynagrodzenia 

zasadniczego nauczycieli, 

ogólnych warunków 

przyznawania dodatków do 

                                                           

1 wynagrodzenie nauczycieli musi wynikać z kwoty bazowej ustalonej corocznie w ustawie budżetowej oraz 

z ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r , Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Ponadto 

należy pamiętać, iż wynagrodzenie nauczyciela może być wyższe od ustalonego na podstawie aktów 

normatywnych tylko o dochód własny JST, w przeciwnym wypadku koszty przewyższające stawki są 

niekwalifikowane. Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych od 01 września 

2015 r. określa rozporządzenie MEN w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 

wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy 
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wynagrodzenia 

zasadniczego oraz 

wynagradzania za pracę  

w dniu wolnym od pracy 

 wynagrodzenie prawnika godzina 90,00 

Mieszkanie wspomagane2 

 wynagrodzenie pracownika socjalnego etat 

wynagrodzenie wynikające 

z Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 18 listopada 

2014 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników 

samorządowych (Dz. U. 2014 

poz. 1786) 

 wynagrodzenie opiekuna mieszkania godzina 19,00 

Usługi na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny3 

 wynagrodzenie asystenta rodziny etat 

wynagrodzenie wynikające 

z Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 18 listopada 

2014 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników 

samorządowych (Dz. U. 2014 

poz. 1786) 

Usługi społeczne podnoszące kwalifikacje i kompetencje osób sprawujących pieczę zastępczą 

 szkolenie dotyczące pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

szkolenie 

(liczba godzin 60) 
4 535,00 

szkolenie 

(uzupełniające  

- liczba godzin 15) 

2 185,00 

 szkolenie dla koordynatora pieczy zastępczej 
osoba 

(liczba godzin 5-8) 
320,00 

Personel specjalistyczny4  

 wynagrodzenie doradcy zawodowego godzina 70,00 

Wydatki towarzyszące 

 zwrot kosztów dojazdu  

cena uzależniona 

od cenników operatorów 

komunikacji publicznej 

 materiały biurowe dla beneficjentów - zeszyt A4, teczka, 

zakreślacze, ołówek, długopis, gumka, segregator 
komplet 35,00 

Kompetencje kluczowe 

 matematyka godzina 50,00 

                                                           

2  Koszty pracy osób bezpośrednio realizujących  usługi społeczne w projekcie nie mogą być niższe od 

minimalnego wynagrodzenia za pracę  ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  ( Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz 

2005 r. Nr 157, 1314) w przeliczeniu na stawki godzinowe danego miesiąca oraz nie mniej niż wynika to ze 

stawek stosowanych za podobne usługi przez jednostki samorządu terytorialnego. 
3 j.w. 
4 Personel projektu niezbędny do realizacji zadań merytorycznych, z wyłączeniem personelu, który zgodnie 

z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ujęty jest 

w kosztach pośrednich. 
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 przedsiębiorczość godzina 50,00 

 język obcy godzina 50,00 

 informatyka godzina 50,00 

Sprzęt 

 drukarka5 lub6 sztuka 365,00 

 urządzenie wielofunkcyjne 5 lub6 sztuka 2 515,00  

 komputer stacjonarny z systemem operacyjnym5 lub6 sztuka 3 000,00 

 monitor5 lub6 sztuka 1 090,00 

 laptop z systemem operacyjnym 5 lub6 sztuka 2 900,00 

 koszt uruchomienia sprzętu informatycznego 

(instalacja systemu, sterowników, konfiguracja) 
usługa 100,00 

 

                                                           

5 Wydatek powinien być kwalifikowalny w ramach projektów w wyjątkowych przypadkach, gdy Wnioskodawca 

nie posiada wystarczającego zaplecza technicznego (np. projekt jest realizowany przez szkołę i urządzenia 

te są niezbędne do prowadzenia zajęć) oraz jest to niezbędny sprzęt do realizacji konkretnego zakresu 

merytorycznego danego zadania. 
6 Wyposażenie stanowiska pracy personelu projektu (z wyłączeniem personelu, który zgodnie z Wytycznymi 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ujęty jest w kosztach 

pośrednich) jest kwalifikowalne w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków: 

 Osoba dla której przeznaczone jest wyposażenie zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę 

w wymiarze co najmniej ½ etatu; 

 Wnioskodawca wskazał we wniosku o dofinansowanie, że nie posiada wystarczającego zaplecza 

technicznego – wyposażenia stanowiska pracy do realizacji projektu. 


