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Kategoria kosztu/wydatku Jednostka 

miary 
Cena jednostkowa 

Kursy/egzaminy 
wykładowca  godzina 80,00 zł 
egzaminator  osoba Zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie 

warunków wynagradzania 
egzaminatorów za udział  

w przeprowadzaniu sprawdzianu  
i egzaminów oraz nauczycieli 

akademickich za udział  
w przeprowadzaniu części ustnej 

egzaminu maturalnego (Załącznik nr 
1 do Rozporządzenia) 

 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 14 
września 2012 r. w sprawie 

egzaminu czeladniczego, egzaminu 
mistrzowskiego oraz egzaminu 

sprawdzającego, przeprowadzanych 
przez komisje egzaminacyjne izb 

rzemieślniczych (Dz. U. poz. 1117) 
kwalifikacyjne kursy zawodowe, 
kursy umiejętności zawodowych, 
kurs kompetencji ogólnych 

usługa W zależności od rodzaju i 
zaawansowania kursu. 

Kwalifikowalność wydatków 
oceniana będzie indywidualnie,  

w szczególności pod kątem 
niezbędności, zasadności oraz 

racjonalności. 
materiały dydaktyczne osoba       50,00 zł 
podręczniki przedmiotowe sztuka      70,00 zł 
koszty dojazdu km Koszt kwalifikowany wyłącznie  

w ściśle uzasadnionych 
przypadkach. 

Zgodnie z cennikiem najtańszego 
przewoźnika obsługującego daną 

trasę. Zwrotu dokonuje się na 
podstawie biletu jednorazowego, 
miesięcznego lub okresowego,  
a w przypadku jego braku na 

podstawie oświadczenia – wyłącznie 
w uzasadnionych przypadkach 

(np. zgodnie z cennikiem biletów II 
klasy obowiązującym na danym 

obszarze lub cennikiem komunikacji 
miejskiej). 
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sale bez/ z wyposażeniem 
komputerowym 

godzina 80,00/100,00 zł 

  
 
Przedstawione Zestawienie określa najczęściej występujące koszty w projektach, co oznacza, 
iż przedmiotowy dokument nie stanowi katalogu zamkniętego. Dopuszczalne jest ujmowanie 
w budżetach kosztów niewskazanych w niniejszym zestawieniu. Każdorazowo 
kwalifikowalność wydatków oceniana jest indywidualnie, w szczególności pod kątem 
niezbędności, zasadności oraz racjonalności w kontekście przedstawionych zadań. 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. 
 
Cena jednostkowa kosztu/wydatku przedstawiona w załączniku do regulaminu konkursu 
„Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach 
danej grupy projektów, towarów lub usług” nie oznacza stawki jednostkowej, lecz 
szacunkową cenę rynkową towarów i usług najczęściej finansowanych w ramach danego 
Działania/Poddziałania – stosując zatem stawki wynikające z taryfikatora Instytucji 
Zarządzającej, nie należy ich oznaczać jako stawki jednostkowe w budżecie projektu. 
 
Stawki ujęte w katalogu są stawkami dopuszczalnymi (uwzględniającymi wartość brutto 
wydatku), co jednak nie oznacza automatycznego akceptowania przez oceniających stawek 
założonych w budżecie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


