
L.P. KATEGORIA KOSZTU OPIS STANDARDU WYDATKU
JEDNOSTKA 

MIARY

CENA JEDNOSTKOWA W 

PLN

Szkolenia / kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych lub nadające uprawnienia

1 Wózki widłowe (jezdniowe)
kurs, średnio 67 h, materiały 

szkoleniowe, uprawnienia
osoba                            500,00 zł 

2 Operator koparki kl. III kurs 176 h, materiały osoba                         1 600,00 zł 

3 Operator ładowarki kl. III kurs 176 h, materiały osoba                         1 600,00 zł 

4 Operator koparko-ładowarki kurs 176 h, materiały osoba                         1 600,00 zł 

5
Operator CNC/Obsługa obrabiarek 

sterowanych numerycznie

kurs, średnio 62h, materiały 

szkoleniowe,zaświadczenie/certyfikat 

o ukończeniu kursu

osoba                         2 260,00 zł 

6 ADR podstawowy kurs, materiały szkoleniowe, egzamin osoba                            455,00 zł 

7 ADR specjalistyczny kurs, materiały szkoleniowe, egzamin osoba                            370,00 zł 

8 Spawacz 111

kurs, materiały szkoleniowe, 

zaświadczenie ukonczenia kursu, 

świadectwo egzaminu

osoba                         1 960,00 zł 

9 Spawacz 131 (MiG)
kurs, materiały szkoleniowe, egzamin 

końcowy wraz z uprawnieniami 
osoba                         2 200,00 zł 

10 Spawacz 135 (MAG)
kurs, materiały szkoleniowe, egzamin 

końcowy wraz z uprawnieniami 
osoba                         2 010,00 zł 

11 Spawacz 136 (MAG)
kur, materiały szkoleniowe, egzamin 

końcowy wraz z uprawnieniami 
osoba                         2 130,00 zł 

12 Spawacz 141 (TIG)

kurs, materiały szkoleniowe, 

zaświadczenie ukonczenia kursu, 

świadectwo egzaminu

osoba                         2 030,00 zł 

13 Kurs prawo jazdy kat. B kurs 60h , materiały szkoleniowe, osoba                         1 260,00 zł 

14 Kurs prawo jazdy kat. C kurs 50h , materiały szkoleniowe, osoba                         1 880,00 zł 

15 Kurs prawo jazdy kat. C+E kurs 45h, materiały szkoleniowe, osoba                         1 770,00 zł 

16 Kurs prawo jazdy kat. D

dla osób posiadających prawo jazdy 

kat. B, kurs, materiały szkoleniowe, 

egzamin wewnętrzny

osoba                         4 010,00 zł 

17 Kurs prawo jazdy kat. D

dla osób posiadających prawo jazdy 

kat. B i C, kurs, materiały szkoleniowe, 

egzamin wewnętrzny

osoba                         3 240,00 zł 

18 Kurs prawo jazdy kat. B+E kurs, materiały szkoleniowe, egzamin osoba                         1 160,00 zł 

19
Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy 

lub osób C, C+E
osoba                         4 670,00 zł 

20
Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy i 

osób D
osoba                         5 000,00 zł 

21 Kwalifikacja wstępna przyspieszona C, C+E osoba                         2 870,00 zł 

22 Kwalifikacja wstępna przyspieszona D osoba                         2 980,00 zł 

23
Język angielski (poziom podstawowy / 

średniozaawansowany niższy)

kurs średnio 120h, materiały 

szkoleniowe, egzamin wewnętrzny, 

certyfikat ukończenia kursu

osoba                         1 760,00 zł 

24

Język angielski (poziom 

średniozaawansowany / 

średniozaawansowany wyższy)

kurs średnio 120h, materiały 

szkoleniowe, egzamin wewnętrzny, 

certyfikat ukończenia kursu

osoba                         1 770,00 zł 

25 Język angielski (poziom zaawansowany)

kurs średnio 120h, materiały 

szkoleniowe, egzamin wewnętrzny, 

certyfikat ukończenia kursu

osoba                         1 860,00 zł 

26
Język niemiecki (poziom podstawowy / 

średniozaawansowany niższy)

kurs średnio 120h, materiały 

szkoleniowe, egzamin wewnętrzny, 

certyfikat ukończenia kursu

osoba                         1 600,00 zł 

Kursy i szkolenia



27

Język niemiecki (poziom 

średniozaawansowany / 

średniozaawansowany wyższy)

kurs średnio 120h, materiały 

szkoleniowe, egzamin wewnętrzny, 

certyfikat ukończenia kursu

osoba                         1 600,00 zł 

28 Język niemiecki (poziom zaawansowany)

kurs średnio 120h, materiały 

szkoleniowe, egzamin wewnętrzny, 

certyfikat ukończenia kursu

osoba                         1 680,00 zł 

29 Język rosyjski

kurs średnio 120h, materiały 

szkoleniowe, egzamin wewnętrzny, 

certyfikat ukończenia kursu

osoba                         1 610,00 zł 

Szkolenia / kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe

30 Rachunkowość / księgowość
kurs, materiały szkoleniowe, 

zaświadczenie ukończnia
osoba                         1 571,80 zł 

31 Kadry i płace
kurs, materiały szkoleniowe, 

zaświadczenie ukończnia
osoba                         1 557,60 zł 

32 Florystyka
kurs, materiały szkoleniowe, 

zaświadczenie ukończnia
osoba                         1 737,80 zł 

33 Fryzjer kurs, kosmetyki, materiały osoba                         2 820,00 zł 

34 Opiekun osób starszych kurs, materiały szkoleniowe, osoba                            487,80 zł 



35 Kosmetyczka kurs, kosmetyki, materiały osoba                         2 777,80 zł 

36 Wizażysta - stylista
kurs, kosmetyki, materiały 

szkoleniowe, zaświadczenie ukończnia
osoba                         2 019,60 zł 

37 Masażysta
kurs, kosmetyki, materiały 

szkoleniowe, zaświadczenie ukończnia
osoba                         1 268,00 zł 

38 Stylizacja paznokci
kurs, materiały szkoleniowe, 

zaświadczenie ukończnia
osoba                         1 735,60 zł 

39 Murarz / tynkarz
kurs, ubranie robocze, materiały 

szkoleniowe, zaświadczenie ukończnia
osoba                         1 292,00 zł 

40 Kelner / Barman kurs, materiały szkoleniowe, osoba                            963,80 zł 

41 Dietetyka i odchudzanie
kurs, materiały szkoleniowe, 

zaświadczenie ukończnia
osoba                            677,80 zł 

42 Barista
kurs, materiały szkoleniowe, 

zaświadczenie ukończnia
osoba                            587,80 zł 

43 Pracownik administracyjno-biurowy
kurs, materiały szkoleniowe, 

zaświadczenie ukończnia
osoba                         1 062,52 zł 

44 Obsługa kas fiskalnych
kurs, materiały szkoleniowe, 

zaświadczenie ukończnia
osoba                            156,00 zł 

45 Kucharz
kurs, materiały szkoleniowe, 

zaświadczenie ukończnia
osoba                         1 337,80 zł 

46 Carving 
kurs, materiały szkoleniowe, 

zaświadczenie ukończnia
osoba                            394,00 zł 

47 Pilot wycieczek kurs, materiały osoba                            858,80 zł 

48 Grafik komputerowy kurs, materiały szkoleniowe, osoba                            620,34 zł 

49 Obsługa klienta i technik sprzedaży kurs, materiały szkoleniowe, osoba                         1 499,96 zł 

50 Pierwszej pomocy kurs, materiały szkoleniowe, osoba                            120,68 zł 

Szkolenia / kursy IT
51 Projektowanie komputerowe z kurs, materiały szkoleniowe, dyplom osoba                            856,60 zł 

52 Grafika komputerowa PHOTOSHOP kurs, materiały szkoleniowe, dyplom osoba                            974,80 zł 

53 Grafika komputerowa COREL kurs, materiały szkoleniowe, osoba                            860,00 zł 

54 Tworzenie stron www kurs, materiały szkoleniowe, dyplom osoba                            734,56 zł 

55 Tworzenie aplikacji internetowych kurs, materiały szkoleniowe, dyplom osoba                         2 148,00 zł 

Szkolenia / kursy umiejętności „miękkich”
56 Autoprezentacja grupa do 16 osób, materiały osoba                         1 177,00 zł 

57 Radzenie sobie ze stresem grupa do 16 osób, materiały osoba                            742,60 zł 

58 Trening asertywności grupa do 16 osób, materiały osoba                         1 366,60 zł 

59 Zarządzanie czasem grupa do 16 osób, materiały osoba                         1 200,20 zł 

60 Networking – budowanie sieci relacji grupa do 16 osób, materiały osoba                            653,20 zł 


