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Załącznik nr 7 – Wykaz dopuszczalnych stawek towarów i usług 

 

Wykaz dopuszczalnych stawek towarów i usług opracow any przez 
Instytucj ę Zarządzającą – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

dla konkursu RPLD.10.02.02-IZ.00-10-001/16 

 

Regulacje ogólne: 

 

1. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług określa najczęściej występujące koszty 

w projektach finansowanych z 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 Wnioskodawca jest zobowiązany do zawarcia we wniosku 

o dofinansowanie / wniosku o płatność uzasadnienia zaistniałej sytuacji. 

5. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług nie stanowi katalogu zamkniętego.                   

Jeśli koszt nie został ujęty w katalogu Wnioskodawca winien wskazać cenę rynkową. 

6. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług stanowi załącznik do Regulaminu Konkursu i jest 

dostępny dla Wnioskodawców i Oceniających. 

7. Taryfikator należy stosować łącznie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz innymi  

dokumentami horyzontalnymi / regionalnymi obowiązującymi na etapie konkursu oraz rozliczenia 

projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. Wykaz dopuszczalnych stawek brutto dla szkoleń / kursów1  

L.p.  Nazwa szkolenia / kursu Stawka na 
osob ę 

Liczba 
godzin 2 

Stawka 
godzinowa na 

osob ę (średnia)  

Przedsi ębiorczo ść 

1. Kadry i płace 1 915,00 zł 108 18,00 zł 

2. Program Symfonia 560,00 zł 26 22,00 zł 

3. Rachunkowość / księgowość 2 935,00 zł 240 14,00 zł 

4. Ubezpieczenia ZUS - program Płatnik 535,00 zł 23 24,00 zł 

5. 
Zakładanie i prowadzenie działalności 
gospodarczej 

885,00 zł 77 12,00 zł 

Szkolenia / kursy podnosz ące kwalifikacje i umiej ętno ści zawodowe  

1. Florystyka 1 090,00 zł 100 12,00 zł 

2. Fryzjer 1 735,00 zł 204 10,00 zł 

3. Instruktor fitness 1 170,00 zł 134 10,00 zł 

4. Kelner / Barman 1 530,00 zł 177 10,00 zł 

5. Kosmetyczka 1 095,00 zł 157 8,00 zł 

6. Kucharz 1 400,00 zł 135 12,00 zł 

7. Masażysta 1 420,00 zł 137 12,00 zł 

8. Murarz / tynkarz 1 535,00 zł 130 12,00 zł 

9. Obsługa betoniarki 770,00 zł 45 18,00 zł 

10. Obsługa kas fiskalnych 335,00 zł 34 10,00 zł 

11. Obsługa klienta  1 170,00 zł 16 74,00 zł 

12. Operator CNC 4 470,00 zł 227 20,00 zł 

13. Operator koparko-ładowarki 1 670,00 zł 184 10,00 zł 

14. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 2 070,00 zł 260 8,00 zł 

15. Pracownik administracyjno-biurowy 1 670,00 zł 120 14,00 zł 

16. Pracownik ochrony mienia 1 635,00 zł 245 8,00 zł 

17. Przedstawiciel handlowy 1 450,00 zł 100 16,00 zł 

18. Spawanie (różne metody) 2 090,00 zł 170 14,00 zł 

19. Stylizacja paznokci 865,00 zł 70 14,00 zł 

20. Wizażysta - stylista 900,00 zł 154 6,00 zł 

                                                 
1 Przedstawione stawki dotyczą zakupu zewnętrznej usługi szkolenia / kursu, obejmującej organizację całości danej formy 
wsparcia, w tym kosztów: pracy trenera, w pełni wyposażonej sali zajęciowej oraz materiałów szkoleniowych. Przyjęte 
stawki nie obejmują kosztów egzaminów zewnętrznych / certyfikowanych (chyba, że wskazano inaczej), które 
wnioskodawca umieszcza odrębnie w budżecie projektu. W uzasadnionych przez wnioskodawcę przypadkach dopuszcza 
się zwiększenie liczby godzin danego szkolenia / kursu przy zachowaniu stawki godzinowej na osobę nie większej niż tej 
określonej w Taryfikatorze. W przypadku wykorzystania przez wnioskodawcę własnych zasobów (trenerzy, sale 
szkoleniowe itp.), jest on zobowiązany do przedstawienia metodologii wyliczenia kosztu szkolenia / kursu we wniosku 
w oparciu o faktyczne wydatki, a całościowy koszt wsparcia nie może przekroczyć stawek określonych w Taryfikatorze dla 
danego szkolenia / kursu. 
2 Podany przy każdym szkoleniu wymiar godzinowy jest wartością średnią. Jedynie w przypadku szkoleń na prawo jazdy 
i kwalifikacji wstępnej wymiary te są standardowe. 



 

 

21. Wózki widłowe (jezdniowe) z egzaminem UDT 580,00 zł 67 10,00 zł 

Prawo jazdy i kwalifikacja wst ępna 

1. Kurs ADR podstawowy 435,00 zł 24 20,00 zł 

2. 
Kwalifikacja wstępna dla kierowców autobusów i 
ciężarówek - przyspieszona 

2 985,00 zł 140 22,00 zł 

3. Prawo jazdy kat. B 1 285,00 zł 60 22,00 zł 

4. Prawo jazdy kat. C 2 300,00 zł 50 46,00 zł 

5. Prawo jazdy kat. C+E 2 020,00 zł 45 46,00 zł 

6. Prawo jazdy kat. D (dla posiadaczy kat. B) 4 300,00 zł 80 54,00 zł 

Szkolenia informatyczne 

1. ECDL Base 1 100,00 zł 80 14,00 zł 

2. ECDL Standard – średni koszt za 1 moduł 237,00 zł 12 20,00 zł 

3. ECDL Advanced –koszt za 1 moduł 333,00 zł 17 20,00 zł 

4. Grafika komputerowa COREL 630,00 zł 24 28,00 zł 

5. Grafika komputerowa PHOTOSHOP - podstawy 450,00 zł 25 18,00 zł 

6. 
Projektowanie komputerowe z wykorzystaniem 
AUTOCAD 

1 120,00 zł 21 54,00 zł 

7. Tworzenie stron www - podstawy 885,00 zł 21 44,00 zł 

Szkolenia interpersonalne 

1. Aktywne poszukiwanie pracy 410,00 zł 22 20,00 zł 

2. Autoprezentacja 305,00 zł 11 28,00 zł 

3. Efektywne kierowanie zespołem 338,00 zł 8 44,00 zł 

4. Praca w zespole 1 063,00 zł 21 52,00 zł 

5. Zarządzanie czasem 550,00 zł 8 70,00 zł 

     
II. Wykaz dopuszczalnych stawek dla  sprzętu i mebli  

 

Lp.  Nazwa sprz ętu/mebla  Parametry  Cena za 
sztuk ę/komplet 

1. 

Komputer stacjonarny z 

monitorem i oprogramowaniem 

Intel Core i5, Windows 8.1, pamięć RAM 4 

GB, dysk twardy SSD 500 GB, monitor 19 

cali, oprog. Antywirus, Office dla firm, mysz, 

klawiatura, kamera internetowa 
4 100,00 zł  

2. 

Laptop z oprogramowaniem ekran 15,6 cala, 1366x768 pikseli, Intel Core 

i7, Windows 8.1, pamięć RAM 4 GB, dysk 

twardy SSD 240 GB,  oprog. Antywirus, 

Office dla firm, mysz 
  4 300,00 zł  

3. 

Rzutnik rozdzielczość 1280x800 pikseli, kontrast 

13000:1 
2 800,00 zł  

4. 
Drukarka laser, kolor, druk dwustronny automatyczny,                      

800,00 zł  



 

 

5. 

Urzadzenie wielofunkcyjne laser, kolor, fax, skan, druk dwustronny 

automatyczny, 
  2 000,00 zł  

6. 

Kamera zbliżenie optyczne 12x, zapis full-hd, 

rozdzielczość 24Mp 
3 000,00 zł  

7. 
Aparat cyfrowy rozdzielczość 12Mp, zbliżenie optyczne 5x 

1 000,00 zł  

8. 
Telewizor  50 cali, full-hd 1920x1080,  

2 500,00 zł  

9. 
Niszczarka automatyczny start-stop, ścinki - rodzaj cięcia                      

600,00 zł  

10. 

Szafa zamykana szafa zamykana, biurowa na akta,  

sz137, w 75, g 70 
                     

750,00 zł  

11. 
Fotel fotel obrotowy, biurowy                      

400,00 zł  

12. 
Biurko sz 137, w 75, g 70        

400,00 zł  

13. 
Pendrive  64 GB, USB 3.0                      

120,00 zł  

14. 
Flipchart                        

300,00 zł  

15. 

Tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem, dotykowa, 

pozycjonowanie w podczerwieni, wielkość 82 

cale 
 4 100,00 zł  

 

III. Wykaz dopuszczalnych stawek dla specjalistycznego personelu 

Lp. Kategoria wydatków Jednostka 
miary 

Stawka brutto 
brutto  

1. Doradca zawodowy 1 etat 3 460,00 zł 

2. Pośrednik pracy 1 etat 2 900,00 zł 

3. Asystent osoby niepełnosprawnej 1 etat 2 600,00 zł 

4. Psycholog 1 etat 3 600,00 zł 

5. Specjalista do spraw szkoleń 1 etat 5 150,00 zł 

6. Coaching indywidualny  
godzina 

zegarowa 310,00 zł 

7. Poradnictwo prawne  porada 160,00 zł 

8. Realizacja indywidualnej porady psychologicznej 
godzina 

zegarowa 
 

160,00 zł 

9. 
Realizacja indywidualnego doradztwa zawodowego dla osoby 
dorosłej 

godzina 
zegarowa 

160,00 zł 

10. Doradztwo indywidualne w zakresie przygotowania biznesplanu 
godzina 

zegarowa 
170,00 zł 

11. Ocena biznesplanu ocena 200,00 zł 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Wykaz dopuszczalnych stawek dla kosztów przejazdu, zakwaterowania, cateringu 

  

Koszty uczestników Parametry 
Jednostka 

miary Stawka brutto 

zwrot kosztów dojazd u 
na zajęcia   

Do wysokości kosztu 
biletów komunikacji 
miejskiej / biletów 2 klasy w 
regionalnym transporcie 
kolejowym3  
 km 

Cena uzależniona od 
cenników operatorów 

komunikacji publicznej.4  

zakwaterowanie/nocleg  
na terenie województwa 
łódzkiego (usługa 
powinna być realizowana 
w przypadku szkoleń co 
najmniej dwudniowych) 

hotel za noc za 
osobę/pensjonat o niższym 
standardzie niż hotel ***, 
śniadanie wliczone w cenę,  osobo/noc 150,00 zł 

hotel za noc za dwie osoby, 
/pensjonat o niższym 
standardzie niż hotel ***, 
śniadanie wliczone w cenę,  

pokój 

200,00 zł 

hotel***za noc, śniadanie 
wliczone w cenę,  

osobo/noc 
200,00 zł 

hotel *** dwie osoby, 
śniadanie wliczone w cenę,  

pokój 
300,00 zł 

lunch/ obiad/ kolacja 5 

koszt obejmuje dwa dania 
(zupę i drugie danie oraz 
napój) osoba 35,00 zł 

przerwa kawowa 6 

koszt obejmuje kawę, 
herbatę, wodę, mleko, 
cukier, cytrynę, drobne 
słone lub słodkie przekąski 
typu paluszki lub kruche 
ciastka lub owoce oraz 
soki. osoba/dzień 15,00 zł 

 

 
 

 

                                                 
3 Koszt biletu okresowego jest kwalifikowalny jedynie w przypadku, gdy w danym okresie suma kosztów pojedynczych 
biletów przekroczy wartość biletu okresowego 
4
 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. 
5 Możliwość kwalifikowania gdy zajęcia trwają nie krócej niż 6 godzin lekcyjnych dziennie 
6 Możliwość kwalifikowania gdy zajęcia trwają nie krócej niż 4 godziny lekcyjne dziennie 


