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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 8.5.1. 

 

Kategoria kosztu 
Jednostka 

miary 
Cena jednostkowa w PLN 

Zajęcia przedmiotowe/doradcze 

 coaching sesja 517,00 

 podręczniki przedmiotowe doradcze sztuka 37,00 

 wynajem sali na doradztwo godzina 60,00 
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 wynajem sali konferencyjnej godzina  100,00 

 wynagrodzenie doradcy zawodowego
1
 godzina  150,00 

Koszt racjonalnych usprawnień 

 koszt racjonalnych usprawnień w projekcie uczestnik 

Zgodnie z katalogiem 

„Wytycznych w zakresie 

realizacji zasady równości 

szans i niedyskryminacji, 

w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami 

oraz zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn 

w ramach funduszy 

unijnych na lata  

2014-2020” łączny koszt 

racjonalnych usprawnień na 

jednego uczestnika 

w projekcie nie może 

przekroczyć 12 tys. PLN.  

Kursy/szkolenia doskonalące zawodowe
2
 

 kurs barmański kurs/szkolenie 650,00 

 kurs kelnerski kurs/szkolenie 700,00 

 kurs barista kurs/szkolenie 650,00 

 kurs fryzjerski kurs/szkolenie 1 400,00 

 kurs wizażu/stylizacji kurs/szkolenie 1 000,00 

 kurs AutoCad kurs/szkolenie 1000,00 

 kurs Adobe Photoshop kurs/szkolenie 1 500,00 

 kurs księgowości w małej firmie kurs/szkolenie 1 500,00 

 kurs obrabiarek/tokarek CNC kurs/szkolenie  1 800,00 

                                                           

1
  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. 
2  Usługa zawiera wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia, m.in. wynagrodzenie 

wykładowcy; wynajęcie/eksploatacja sal (w tym sali dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami); 

materiały szkoleniowe; podręczniki, sprzęt techniczny np. laptop, sprzęt specjalistyczny odpowiedni do 

danego kursu/szkolenia dojazdy wykonawcy do miejsca świadczenia usługi. Nie należy wykazywać odrębnie 

tych kosztów w budżecie. 
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 kurs prawa jazdy kat. B kurs 1 250,00 

 kurs prawa jazdy kat. C kurs 1 900,00 

 kurs spawacza TIG, MMA, MAG, MIG kurs 3 300,00 

 kurs projektowania i aranżacja ogrodów kurs/szkolenie 1 750,00 

 kurs florystyczny kurs/szkolenie 1 300,00 

 kurs obsługi kasy fiskalnej kurs/szkolenie 250,00 

 kurs operatora wózków widłowych podstawowy kurs 399,00 

 kurs pierwszej pomocy kurs 650,00 

Kompetencje kluczowe 

 matematyka godzina 80,00 

 przedsiębiorczość godzina 80,00 

 język obcy godzina 80,00 

 informatyka godzina 80,00 

Pomoce dydaktyczne 

 program powiększająco-mówiący  oprogramowanie 2 220,00 

 syntezator mowy oprogramowanie 1 200,00 

 klawiatury specjalistyczne sztuka 3 000,00 

 pakiet office oprogramowanie 650,00 

Wyposażenie pracowni 
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 wyposażenie pracowni /warsztatów szkolnych  

Zgodnie z zapisami 

Wytycznych  w zakresie 

realizacji przedsięwzięć 

z udziałem środków 

Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

w obszarze edukacji na lata 

2014-2020 szczegółowy 

katalog wyposażenia 

pracowni lub warsztatów 

szkolnych dla 190 

zawodów 

został opracowany przez 

MEN i jest udostępniony za 

pośrednictwem strony 

internetowej 

www.koweziu.edu.pl. 

Meble/wyposażenie 

 tablica szkolna sztuka 1 000,00 

 szafa metalowa na dokumenty sztuka 1 000,00 

 krzesło obrotowe sztuka 300,00 

 biurko dla nauczyciela sztuka 450,00 

 stół szkolny 2 osobowy  sztuka 250,00 

 stolik/biurko komputerowe sztuka 350,00 

 krzesło szkolne sztuka 75,00 

 szafa/segment sztuka 450,00 

Wynagrodzenie kadry edukacyjnej 

 wynagrodzenie pedagoga
3
 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 

                                                           

2  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 wynagrodzenia zasadniczego oraz 

wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.   

http://www.koweziu.edu.pl/
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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 

Sprzęt 

 drukarka, urządzenie wielofunkcyjne
4
 lub

5
 sztuka 2 500,00 

 projektor sztuka 3 500,00 

 tablica interaktywna (koszt obejmuje tablice 

z oprogramowaniem, sprzętem i usługę szkolenia)
 3
 

sztuka 8 665,00 

 tablet (na potrzeby zajęć, platformy, kursu)
 3
 sztuka 1 000.00 

 laptop z systemem operacyjnym (na potrzeby zajęć, 

platformy, szkoleń)
 3
 lub

4
 

sztuka 3 800,00 

 komputer stacjonarny z systemem operacyjnym (na potrzeby 

zajęć, platformy, szkoleń)
3
 lub

4
 

sztuka 3 999,00 

 monitor
3
 lub

4
 sztuka 650,00 

 odtwarzacz CD
3
 sztuka 1 000,00 

                                                           

4
  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. 
5
 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. 
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 odtwarzacz DVD
3
 sztuka 260,00 

 odtwarzacz Blu-ray
3
 sztuka 500,00 

 aparat fotograficzny
3
 sztuka 2 000,00 

 kamera cyfrowa
3
 sztuka 2 500,00 

 dyktafon
3
 sztuka 350,00 

 kserokopiarka  sztuka 5 000,00 

 telewizor powyżej 32 cali
6
 sztuka 2 000,00 

 koszt uruchomienia sprzętu informatycznego 

(instalacja systemu, sterowników, konfiguracja) 
usługa 150,00 

Staże/Praktyki
7
 

 stypendium stażowe/praktyka zawodowa osoba 

Wysokość stypendium nie 

może przekroczyć połowy 

średniego wynagrodzenia 

(brutto) za pracę 

w województwie 

świętokrzyskim, wyliczaną 

na podstawie aktualnych 

danych GUS. W przypadku 

staży zawodowych 

realizowanych w ramach 

kształcenia zawodowego 

praktycznego, wysokość 

stypendium nie może być 

niższa niż to wynika 

z przepisów  w sprawie 

przygotowania zawodowe 

go młodocianych i ich 

wynagradzania, 

regulujących zasady 

wynagradzania 

młodocianych 

w kolejnych latach nauki. 

 koszty dojazdu, koszty zakupu odzieży roboczej, 

wyposażenie stanowiska pracy, koszty eksploatacji 

materiałów i narzędzi, szkolenia BHP praktykanta lub 

stażysty, itp. 

osoba 
Wydatki nie mogą 

przekroczyć 5 000,00 zł 

 wynagrodzenie opiekuna stażysty/praktykanta opiekun 

Refundacja nie więcej niż 

5 000,00 zł w przypadku 

zwolnienia od świadczenia 

pracy przez opiekuna. 

Refundacja w przypadku 

gdy opiekun świadczy 

pracę - w wysokości 

nieprzekraczającej 10% 

jego zasadniczego 

wynagrodzenia wraz ze 

wszystkimi składnikami 

                                                           

6
  Wydatki te co do zasady nie powinny być kwalifikowane w ramach projektów, chyba, że jest to niezbędny 

sprzęt do realizacji konkretnego zakresu merytorycznego danego zadania. 
7
  Projektodawca zobowiązany jest stosować stawki wskazanych kosztów zgodnie z zapisami Regulaminu 

Konkursu w ramach Poddziałania 8.5.1. 
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wynagrodzenia 

wynikającego ze 

zwiększonego zakresu 

zadań(opieka nad grupą 

praktykantów lub 

stażystów, ale nie więcej 

niż 500,00 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. 

 wynagrodzenie instruktora praktycznej nauki zawodu instruktor 

Wysokość wynagrodzenia 

zgodnie z § 9 ust. 2 pkt. 1 

rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 

15 grudnia 2010 r. 

w sprawie praktycznej 

nauki zawodu. 

 


