
 

 
 

Załącznik nr 7 – Wykaz dopuszczalnych stawek towarów i usług 

Wykaz dopuszczalnych stawek towarów i usług obowi ązujący dla konkursu RPLD.11.01.01-IZ.00-10-

001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  

Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług został opracowany przez Instytucję Zarządzającą. Jest 

materiałem pomocniczym dla wnioskodawców i oceniających określającym najczęściej występujące koszty w 

projektach oraz maksymalne kwoty kosztów, jakie mogą być akceptowane w zakresie sprawdzenia 

racjonalności i efektywności wydatków we wnioskach o dofinansowanie projektu. Stosowanie cennika nie 

zwalania beneficjenta od przeprowadzenia diagnozy, która jest podstawą do określenia niezbędności 

wydatków do realizacji projektu oraz oceniającego od wnikliwej analizy każdego wniosku. Przy konstruowaniu 

budżetu projektu oraz ocenie, oprócz niniejszego wykazu stawek towarów i usług należy wziąć pod uwagę 

takie czynniki jak: wielkość/wartość projektu, wielkość grupy docelowej, złożoność zadań zaplanowanych do 

realizacji czy czasowe zaangażowanie personelu projektu.  

L.p.  Kategoria kosztu Jednostka 
miary Stawka / uzasadnienie 

Personel projektu 1 

1 
wynagrodzenie nauczyciela 
za prowadzenie 
dodatkowych zajęć  

godzina 

W celu realizacji zajęć dodatkowych (nie dotyczy 
realizacji podstawy programowej) w ramach programów 
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej istnieje możliwość: 
1. przydzielenia zajęć nauczycielowi już zatrudnionemu 

w danej szkole , 
2. zatrudnienia nauczyciela z innej szkoły lub placówki. 
W przypadku 1. tj. przydzielenia nauczycielowi zajęć, w 
ramach programów finansowanych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub 
wychowankami albo na ich rzecz: 
 za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć 
nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 
ustalonej, jak za godziny ponadwymiarowe - w sposób 
określony w art. 35 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela 
(za każdą godzinę przysługuje wynagrodzenie według 
stawki osobistego wynagrodzenia z uwzględnieniem 
dodatku za warunki pracy); 
 zajęcia te nie są wliczane do tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych 
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich 
rzecz. Nie wlicza się ich do przydzielonych 
nauczycielowi godzin ponadwymiarowych. Należy 
jednak pamiętać, że tygodniowy czas pracy nauczyciela 
w ramach jednego stosunku pracy wynosi do 40 godzin. 
W przypadku 2. tj. zatrudnienia nauczyciela w szkole lub 
placówce publicznej, w celu realizacji zajęć w ramach 
programów finansowanych ze środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio 
z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, 
nauczyciel: 

                                                 
1 Wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne pod warunkiem, że ich wysokość odpowiada stawkom faktycznie 
stosowanym u beneficjenta  poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na analogicznych 
stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji. 



 

 

 musi posiadać kwalifikacje określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
oraz 
 musi spełniać warunki określone w art. 10 ust. 5 
pkt 3 i 4 Karty Nauczyciela. Jest obowiązany 
przedstawić dyrektorowi szkoły lub placówki informację 
z Krajowego Rejestru Karnego; 
 zatrudniony jest na zasadach określonych w 
Kodeksie pracy, zatem tygodniowy czas jego pracy w 
przypadku pełnego wymiaru wynosi 40 godzin; 
 za każdą godzinę prowadzenia zajęć, 
nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie nie wyższe 
niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć 
ponadwymiarową dla nauczyciela dyplomowanego 
posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i 
realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 w tabeli w lp. 3 
ustawy – Karta Nauczyciela. 

2 logopeda godzina 60,00 zł 

3 psycholog godzina 80,00 zł 

Kursy/szkolenia  

4 studia podyplomowe usługa 5 000,00 zł 

5 kursy i szkolenia 
doskonalące 

usługa 850,00 – 3 200,00 zł 

Zajęcia  

6 udostępnienie/ użyczenie 
sali  

godzina 
koszt eksploatacji/utrzymania danego metrażu 
(stawkę może określać np. taryfikator danej instytucji) 

7 
wydatki związane z 
prowadzeniem dodatkowych 
zajęć  

- 
30% kosztów bezpośrednich projektu  
(nie dotyczy dodatkowej oferty edukacyjnej dla dzieci z 
niepełnosprawnościami) 

Wyposa żenie  

8 plac zabaw - wykonanie 
bezpiecznej nawierzchni  m2 170,00 zł 

9 brodzik  sztuka 380,00 zł 

10 umywalka sztuka 200,00 zł 

11 miska ustępowa sztuka 250,00 zł 

12 zmywarka z wyważarką sztuka 5000,00 zł 

13 lodówka sztuka 1500,00 zł 

14 kuchenka elektryczna sztuka 1000,00 zł 

15 stoły przedszkolne sztuka 190,00 zł 

16 krzesełka dziecięce sztuka 80,00 zł 

17 regały zestaw 2500,00 zł 

18 szatnia 
komplet/ 
oddział 2500,00 zł 

19 leżaki dla dzieci sztuka 120,00 zł 

20 komputer z 
oprogramowaniem 

sztuka 3000,00 zł 

21 drukarka sztuka 500,00 zł 

22 rzutnik multimedialny sztuka 2000,00 zł 



 

 

23 telewizor sztuka 1800,00 zł 

24 odtwarzacz DVD sztuka 200,00 zł 

25 radio z odtwarzaczem CD sztuka 250,00 zł 

26 tablica interaktywna z 
oprogramowaniem 

sztuka 4500,00 zł 

27 

koszty zawiązane 
z wdrożeniem mechanizmu 
racjonalnych usprawnień w  
celu zapewnienia 
możliwości pełnego 
uczestnictwa osób z 
niepełnosprawnościami2 

osoba do 12 000,00 zł 

 
 

 

                                                 
2 Przykładowy katalog kosztów racjonalnych usprawnień opisano w Podrozdziale 5.2, pkt 7, 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. 


