
 

 

 

Załącznik nr 12  

 

Wykaz typowych kosztów zakupu towarów i usług 

Wykaz dotyczy kosztów bezpośrednich i służy ocenie racjonalności i efektywności kosztowej planowanych wydatków dokonywanej na etapie 

oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie oraz obowiązuje na etapie realizacji projektu. Zestawienie zawiera maksymalne dopuszczalne 

stawki. Spełnienie warunków określonych w niniejszym załączniku jest wymagane, aby wydatki mogły zostać uznane za kwalifikowane w ramach 

projektu. 

Zestawienie powstało w odniesieniu do wynagrodzeń w oparciu o dane GUS z 2014 roku (w zakresie przeciętnych wynagrodzeń według zawodów 

z X 2012 roku) z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu wynagrodzeń oraz zalecenia MIR w zakresie maksymalnych stawek kosztów noclegów oraz 

zwrotu kosztów dojazdu.  

Kategoria kosztu Standard - warunki kwalifikowania wydatku  Maksymalna cena 

rynkowa 

Uwagi i dodatkowe zalecenia 

Stypendia dla studentów 

kierunku pielęgniarstwo 

i/lub położnictwo 

Student może otrzymać stypendium najwcześniej 

po drugim semestrze kształcenia.  

660 zł/miesiąc Wartość miesięcznego 

stypendium może wynieść max 

660 zł, co stanowi 20% 

średniomiesięcznego 

wynagrodzenia pielęgniarek w 

2012 r., tj. 5 345 zł brutto* 
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(wynagrodzenie miesięczne 

brutto wraz z kosztami 

pracodawcy).  

* W przypadku wprowadzenia 

ogólnopolskich zmian/podwyżek 

wynagrodzenia dla pielęgniarek 

IOK dopuszcza ujęcie we wniosku 

o dofinasowanie wynagrodzenia 

w wysokości większej niż 

wskazana stawka maksymalna 

odpowiadający średniej stawce 

podwyżki. 

Opiekun praktyk 

ponadprogramowych 

Praktyki ponadprogramowe mogą być 

organizowane wyłącznie w placówkach 

podstawowej opieki zdrowotnej lub/i na oddziałach 

onkologii lub/i na oddziałach 

geriatrycznych/placówkach opieki 

długoterminowej. Praktyki muszą odbywać się na 

terenie Polski, muszą być związane z profilem 

kształcenia oraz muszą być zgodne z Europejskimi 

Ramami Jakości Praktyk i Staży.  

40% podstawowego 

wynagrodzenia 

pielęgniarki 

5 345 zł brutto* (wynagrodzenie 

miesięczne brutto wraz z 

kosztami pracodawcy).  

* W przypadku wprowadzenia 

ogólnopolskich zmian/podwyżek 

wynagrodzenia dla pielęgniarek 

IOK dopuszcza ujęcie we wniosku 

o dofinasowanie wynagrodzenia w 

wysokości większej niż wskazana 

stawka maksymalna 
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odpowiadający średniej stawce 

podwyżki. 

zwrot kosztów dojazdu  - wydatek kwalifikowalny w związku z 

uzasadnionymi potrzebami grupy docelowej (np. 

koszty dojazdów dla studentów odbywających 

praktyki poza miejscem zamieszkania); 

- wydatek kwalifikowalny do wysokości opłat za 

środki transportu publicznego szynowego lub 

kołowego zgodnie z cennikiem biletów II klasy 

obowiązującym na danym obszarze, także w 

przypadku korzystania ze środków transportu 

prywatnego (w szczególności samochodem lub 

taksówką) jako refundacja wydatku faktycznie 

poniesionego do ww. wysokości 

Cena uzależniona od 

cenników operatorów 

komunikacji publicznej 

 

nocleg w kraju dla 
studentów 
odbywających praktyki 
poza miejscem 
zamieszkania 

- 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; 

hotel o maksymalnym 

standardzie 3*: 

- 360 PLN/1 nocleg za 2 

osoby w pokoju 

2-osobowym, 

- 250 PLN/1 nocleg za 1 

osobę w pokoju 

1-osobowym: 

cena rynkowa powinna być 

uzależniona od rodzaju 

oferowanej usługi i jest niższa, 

jeśli finansowany jest mniejszy 

zakres usługi (np. nocleg w pokoju 

3-osobowym) 
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- wydatek kwalifikowalny, o ile wsparcie 

(np. szkolenie, spotkanie) dla tej samej grupy 

osób trwa co najmniej dwa dni; 

- w przypadku wsparcia trwającego nie dłużej niż 

jeden dzień wydatek kwalifikowalny w sytuacji, 

gdy miejsce prowadzenia: szkolenia/spotkania jest 

oddalone od miejsca zamieszkania osoby w nim 

uczestniczącej o więcej niż 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, b. 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 niższym 

standardzie 

niż 3* oraz pensjonat, 

motel 

itd.:; 

- 260 PLN/1 nocleg 

za 2 osoby w pokoju 2-

osobowym 

-120 PLN/nocleg 

za 1 osobę 

w 1-osobowym 

 


