
 

 

 

Załącznik nr 8 „Taryfikator cen rynkowych” 
 

Lp. Towar/Usługa Standard - warunki kwalifikowania wydatku na 
etapie oceny projektów1

Maksymalna cena rynkowa
 

2
Dodatkowe zalecenia IP                                                     

 
1 trener3 - wydatek kwalifikowalny, o ile trener posiada 

wykształcenie wyższe lub zawodowe lub 
certyfikaty/zaświadczenia/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 przy 
uwzględnieniu kryterium dostępu określonego w 
danym konkursie 

 cena uzależniona od tematyki  
i zakresu wsparcia 

 
max 100 PLN/godz. lub  
max 200,00 PLN/godz. 

szkolenie specjalistyczne 
 

Przyjmuje się, iż 1 godzina  
dydaktyczna = 45 minut 

zegarowych. 

 

 

 

 

2 psycholog/doradca/pośrednik 
pracy – doradztwo 
indywidualne 

- wydatek kwalifikowalny, o ile psycholog/ 
doradca/pośrednik posiada wykształcenie wyższe 
lub certyfikaty/ zaświadczenia/inne umożliwiające  
przeprowadzenie danego wsparcia  
- wydatek kwalifikowalny, o ile psycholog/ 
doradca/pośrednik posiada doświadczenie 
umożliwiające przeprowadzenie danego 
wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie 
zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być 
krótsze niż 2 lata  

max 100,00 PLN/godz. 
 

1 godzina = godz. zegarowa 

 

                                                 
1 Wydatek kwalifikowany, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego projektu. 
2 W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przyjęcia wyższej niż maksymalna stawka rynkowa określona w przedmiotowym dokumencie pod warunkiem wykazania 
zasadności danego wydatku, jak też umotywowania przez Wnioskodawcę proponowanej stawki rynkowej. 
3 W przypadku wykorzystania przez Wnioskodawcę własnych zasobów do organizacji szkolenia, jak i innego wsparcia (np. trenerzy, sala szkoleniowa, itd.), całościowy koszt 
wsparcia nie może odbiegać od stawek rynkowych dla danego kursu/szkolenia/wsparcia. 
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3 psycholog/doradca/pośrednik 
pracy – doradztwo grupowe 

jw. max 100,00 PLN 
1 godzina = godz. zegarowa 

 

4 sale 
zapewnienie odpowiednich warunków socjalnych 
oraz bhp w tym uwzględnienie przy organizacji 
wsparcia barier architektonicznych w związku z 
udziałem w projekcie osób niepełnosprawnych 
tak, by umożliwić im udział w projekcie. 

sala szkoleniowa - max  
50 PLN/godz., 

sala informatyczna - max  
70 PLN/godz., 

sala do przeprowadzania 
indywidualnego doradztwa 

zawodowego – max  
30 PLN/godz. 

 

5 komputer osobisty 

Laptop o parametrach biurowych z 
oprogramowaniem systemowym i podstawowym 
pakietem biurowym MS OFFICE (lic. 12 
miesięcy) 

Laptop max 1400 PLN, 
 Pakiet MS OFFICE 

biznesowy - 300 PLN  
(na rok / 1 komputer) 
Pakiet MS OFFICE 

edukacyjny - 400 PLN  
(na 1 rok / 5 komputerów) – 

licencja minimum 4 lata 
 

 

6 drukarka laserowa Wersja optymalna max 600 PLN  

7 projektor multimedialny Wersja optymalna max 1300 PLN  

8 ekran projekcyjny na stojaku Wersja optymalna  max 400 PLN  

9 flipchart  Wersja optymalna max 400 PLN  

10 materiały biurowe Długopis, notatnik-zeszyt A4 
Długopis – max 1 PLN 

Notatnik, zeszyt A4 – max 5 
PLN 

 

11 opieka nad osobą zależną - o ile istnieje konieczność zapewnienia opieki 
nad dzieckiem lub osobą zależną w związku z 
udziałem w projekcie 

max 15 PLN/godz.  

12 przerwa kawowa - wydatek kwalifikowalny, o ile forma wsparcia,  
w ramach której ma być świadczona przerwa 
kawowa dla tej samej grupy osób w danym dniu 
trwa co najmniej 4 godziny lekcyjne 
- obejmuje np. kawę, herbatę, wodę, mleko, 

max 15 PLN/osobę/dzień 
szkoleniowy 

- cena rynkowa powinna być 
uzależniona od  rodzaju 
oferowanej usługi i jest niższa, 
jeśli finansowany jest 
mniejszy zakres usługi (np. 
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cukier, drobne słone lub słodkie przekąski typu 
paluszki lub kruche ciastka lub owoce, przy czym 
istnieje możliwość szerszego zakresu usługi, o ile 
mieści się w określonej cenie rynkowej 

kawa, herbata, woda, mleko, 
cukier, cytryna bez drobnych 
słonych lub słodkich 
przekąsek) 

13 lunch / obiad - obejmuje dwa dania (zupa i drugie danie) 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 minut) 

max 25 PLN/osobę 

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

14 

nocleg w kraju 

- 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 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, i 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 

max 160 PLN/1 nocleg  
za 2 osoby w pokoju  

2-osobowym 
max120 PLN/1nocleg  

za 1 osobę  
w 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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jest kwalifikowalny tylko w uzasadnionych 
przypadkach) 

15 

zwrot kosztów dojazdu 

- wydatek kwalifikowalny w związku  
z uzasadnionymi potrzebami grupy docelowej  
(np. koszty dojazdów dla osób 
niepełnosprawnych, bezrobotnych) 
- wydatek kwalifikowalny do wysokości opłat  
za środki transportu publicznego szynowego lub 
kołowego  zgodnie z cennikiem biletów II klasy 
obowiązującym na danym obszarze. Istnieje 
możliwość korzystania ze środków transportu 
prywatnego (samochód) jako refundacja wydatku 
faktycznie poniesionego, jednakże tylko do 
wysokości ceny biletu środkami transportu 
publicznego na danej trasie. 

cena uzależniona  
od cenników operatorów 
komunikacji publicznej 

 

16 
badania lekarskie  

max 100,00 PLN 
(standardowe),  

max - 200,00 PLN 
(specjalistyczne). 

 

 

Powyższy katalog  nie jest katalogiem zamkniętym i wszelkie koszty związane z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, które nie zostały w nim ujęte powinny być zgodne z cenami rynkowymi oraz spełniać zasady 
kwalifikowalności wydatków określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Zgodnie z zapisami art. 109 ust. 7g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.674, z późn. 
zm.) Powiatowe Urzędy Pracy są zobowiązane do stosowania kwot, stawek oraz form wsparcia (usług i instrumentów rynku pracy) z godnie z przepisami w/w 
ustawy. 

Stawki w pkt. 1-3 oraz pkt. 11 wynikają z nadzorowanych oraz prawidłowo rozliczanych projektów PO KL. 

Podane ceny są kwotami brutto. 

Tabela kursów i szkoleń.  
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L.P. Rodzaj kursu Czas trw. kursu 

(jedn. 45 min.) 
Cena kursu 
(brutto zł) Egzamin + ewentualna cena (brutto zł) 

1 Spawacz (metodą MIG - 131) 112 - 160 1400 - 2850 wliczony w cenę kursu; egz. i zaśw.  
2 Spawacz (metodą MAG - 135) 96 - 153 1400 - 2700 wliczony w cenę kursu; egz. i zaśw.  
3 Spawacz (metodą TIG - 141) 96 - 120 1400 - 2850 wliczony w cenę kursu; egz. i zaśw.  
4 Kucharz 40 - 180 800 - 1230 wliczony w cenę kursu; egz. i zaśw.  
5 Wizażysta/ka 30 - 120 599 - 2500 wliczony w cenę kursu; egz. i zaśw.  
6 Operator koparko-ładowarki klasy III 176 1400 - 1800 wliczony w cenę kursu; egz. i zaśw 
7 Operator wózka widłowego 55 400 - 600 wliczony w cenę kursu; egz. i zaśw 
8 Operator walca drogowego 132 - 162 1450-1990 wliczony w cenę kursu; egz. i zaśw.  
9 ADR (przewóz tow. i ład. niebezp. ) - k. podst. 21 - 25 399 - 600 wliczony w cenę kursu; egz. i zaśw.  

10 Kwalifikacja wstępna przyspieszona 140 2150 - 3500 wliczony w cenę kursu; egz. i zaśw.  
11 Florysta/ka 35 - 100 790 - 2500 wliczony w cenę kursu; egz. i zaśw. 
12 Operator koparki jednonaczyniowej kl. III 176 - 202 1400 - 1900 wliczony w cenę kursu; egz. i zaśw. na drukach MEN 
13 Ksiegowy I stopień 80 - 124 999 - 1900 wliczony w cenę kursu; egz. i zaśw. na drukach MEN 
14 Grafika komputerowa (poziom podst.) 36 - 80 420 - 1195 wliczony w cenę kursu; egz. i zaśw. na drukach MEN 
15 Kelner 20 - 60 340 - 750 wliczony w cenę kursu; egz. i zaśw. na drukach MEN 
16 Sprzedawca - Kasjer z obsługą kasy fiskalnej 16 - 144 350 - 880 wliczony w cenę kursu; egz. i zaśw. na drukach MEN 
17 Pracownik ochrony  245 - 250 999 - 1600 wliczony w cenę kursu; egz. i zaśw. na drukach MEN 
18 Pracownik administracyjno - biurowy 30 - 120 599 - 1590 wliczony w cenę kursu; egz. i zaśw. na drukach MEN 
19 Opiekun osób starszych 30 - 90 300 - 850 wliczony w cenę kursu, na drukach MEN 
20 Obsługa komputera + Pakiet Office 35 - 140 320 - 1290 wliczony w cenę kursu, na drukach MEN 
21 Malarz / Tapeciarz 100 - 150 1000 - 2100 wliczony w cenę kursu; egz. i zaśw. na drukach MEN 
22 Murarz - Tynkarz 80 - 240 1000 - 1600 wliczony w cenę kursu; egz. i zaśw. na drukach MEN 
23 Brukarz 80 - 160 750 - 2300 wliczony w cenę kursu; egz. i zaśw. na drukach MEN 
24 Blacharz - Dekarz 70 - 240 1100 - 2200 wliczony w cenę kursu; egz. i zaśw. na drukach MEN 
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25 Hydraulik 60 - 200 600 - 3490 wliczony w cenę kursu; egz. i zaśw. na drukach MEN 
 

Ceny kursów i szkoleń są określone oraz udokumentowane na podstawie rozeznania rynkowego. Powyższy katalog nie jest katalogiem zamkniętym.  
W przypadku pojawienia się propozycji szkolenia, kursu spoza powyższej tabeli IP przeanalizuje i określi ceny, uwzględniając swoje doświadczenie 
wynikające z nadzorowanych oraz prawidłowo rozliczanych projektów PO KL. 


