
 

 
 

Załącznik nr 7 – Wykaz dopuszczalnych stawek towarów i usług 

 

Wykaz dopuszczalnych stawek towarów i usług obowi ązujący dla konkursu RPLD.11.03.00-IZ.00-10-

001/15 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.  

Infrastruktura i doposażenie/wyposażenie pracowni powinno być zgodne z „Rekomendowanym 

wyposażeniem pracowni i warsztatów szkolnych” dla 190 zawodów udostępnionym za pośrednictwem strony 

internetowej www.koweziu.edu.pl   

 

L.p. Kategoria kosztu Jednostka 
miary Stawka 

Kursy/szkolenia 

1 Kurs barmański kurs 600,00 zł 

2 Kurs kelnerski kurs 500,00 zł 

3 Kurs barista kurs 550,00 zł 

4 Kurs fryzjerski kurs 1600,00 zł 

5 Kurs wizażu kurs 1850,00 zł 

6 Kurs operatora obrabiarek/tokarek CNC kurs 1950,00 zł 

7 Szkolenie AutoCAD szkolenie 575,00 zł 

8 Szkolenie Adobe Photoshop szkolenie 2430,00 zł 

9 Szkolenie księgowość w małej firmie szkolenie 1500,00 zł 

10 Prawo jazdy Kat. B kurs 1300,00 zł 

11 Prawo jazdy Kat. C kurs 2000,00 zł 

12 Kurs spawacza TIG, MAG, MMA, MIG kurs 2350,00 zł 

13 Obsługa kas fiskalnych szkolenie 180,00 zł 

14 Operator wózków widłowych - podstawowy kurs 250,00 zł 



 

 

15 Operator wózków widłowych - rozszerzony kurs 690,00 zł 

16 Kurs pierwszej pomocy kurs 160,00 zł 

17 Opiekun osób starszych szkolenie 765,00 zł 

18 Florysta szkolenie 740,00 zł 

19 Wynagrodzenie nauczyciela* miesiąc 

- nauczyciel stażysta –          2 717,59 zł 

- nauczyciel kontraktowy –    3 016,52 zł 

- nauczyciel mianowany –     3 913,33 zł 

- nauczyciel dyplomowany – 5 000,37 zł 

 

20 Studia podyplomowe usługa 5 000,00 zł 

21 Koszty dojazdu km 

0,5214 zł dla samochodów o poj. silnika 

do 900 cm3; 

0,8358 zł dla samochodów o poj. silnika 

powyżej 900 cm3 

Staże i praktyki 

1 Stypendium stażowe 

150 h 
praktyki 

zawodowej 
lub stażu 

 1 800,00 zł 

2 
Koszty związane z odbywaniem staży i 

praktyk zawodowych** 
osoba 5 000,00 zł 

3 Opiekun staży i praktyk osoba 

-refundacja do 5 000,00 zł***; 

- refundacja do 10% zasadniczego 

wynagrodzenia nie więcej niż 500 zł 

brutto****; 

-refundacja wynagrodzenia określonego 

w § 9 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 

grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej 

nauki zawodu**** 

Doradztwo edukacyjno zawodowe 

1 Doradca zawodowy godzina 100,00 zł 

 
* Wynagrodzenie nauczycieli musi wynikać z kwoty bazowej ustalanej corocznie w ustawie budżetowej oraz z 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191). Ponadto należy pamiętać, iż 
wynagrodzenie nauczyciela może być wyższe od ustalonego na podstawie aktów normatywnych tylko o 



 

 

dochód własny j.s.t, w przeciwnym wypadku koszty przewyższające stawki są niekwalifikowane. Wysokość 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych od 1 września 2015 r. określa rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.). 
Karta określa średnie wynagrodzenie nauczycieli na różnych stopniach awansu. Jest ono podawane jako 
odpowiedni procent kwoty bazowej. Kwota ta, zawarta w ustawie budżetowej, w 2015 wynosi 2 717,59 PLN. 
Średnie zarobki na poszczególnych stopniach awansu zawodowego przedstawiają się następująco: 
  nauczyciel stażysta – 2 717,59 PLN (100% kwoty bazowej),  
  nauczyciel kontraktowy – 3 016,52 PLN (111% kwoty bazowej),  
  nauczyciel mianowany – 3 913,33 PLN (144% kwoty bazowej),  
  nauczyciel dyplomowany – 5 000,37 PLN (184% kwoty bazowej). 
** Koszty związane z odbywaniem staży i praktyk zawodowych: koszty dojazdu, koszty zakupu odzieży 
roboczej , wyposażenie stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP 
praktykanta lub stażysty itp. - zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 
 
*** Refundacja pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty, w sytuacji, gdy nie 
został zwolniony od świadczenia pracy, w wysokości nieprzekraczającej 10% jego zasadniczego 
wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu 
zadań (opieka nad grupą praktykantów lub stażystów, o której mowa w rozdziale VII Dodatkowe informacje 
pkt 10 lit. h Regulaminu konkursu), ale nie więcej niż 500 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)   
 
**** Refundacja pracodawcy wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty, który będzie pełnił funkcję 
instruktora praktycznej nauki zawodu i dla którego praca z uczniami będzie stanowić podstawowe zajęcie – 
do wysokości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.   
 

 

 

 

 


