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1.WSTĘP 

Taryfikator najczęściej finansowanych wydatków w projektach pozakonkursowych 
realizowanych w ramach v osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój stanowi dokument pomocniczy przy ocenie wniosków o dofinansowanie projektów 
pozakonkursowych realizowanych w ramach V Osi Priorytetowej PO WER i nie zwalnia 
oceniającego z rzetelnej weryfikacji budżetu projektu nawet w przypadku, gdy 
zaproponowany w projekcie koszt nie przekracza kwoty maksymalnej wskazanej w 
niniejszym zestawieniu. Stawki wskazane w niniejszym Zestawieniu mogą być przekroczone 
w ramach poszczególnych wniosków o dofinansowanie projektów, tylko pod warunkiem, że 
wnioskodawca w takiej sytuacji poda satysfakcjonujące uzasadnienie przekroczenia stawki 
maksymalnej.  

2.METODOLOGIA  

Podstawą do stworzenia dokumentu były dotychczasowe doświadczenia z realizacji 
projektów pozakonkursowych wdrażanych przez IP, a także Zalecenia IZ PO WER do 
opracowania zestawienia standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych 
wydatków w PO WER, przekazane do IP PO WER pismem z dnia 18.06.2015 r., znak: 
DZF.IV.8620.10.2015.JSta.1 (NK: 162578/15), jak również dokument pn. Analiza standardu i 
cen rynkowych najczęściej finansowanych wydatków w ramach PO WER1, zawierający m. in. 
tabelaryczne zestawienie cen dla wybranych kategorii wydatków, których poziom co do 
zasady nie powinien być przekraczany, opracowane na podstawie danych pozyskanych z 
poszczególnych IP PO WER (udostępniony przez IZ PO WER w Bazie Wiedzy EFS w dniu 17 
marca 2016 r.). Dodatkowo, przy szacowaniu stawek brane był pod uwagę – tam, gdzie to 
możliwe – dane wynikające z dokonanego rozeznania rynku, wykonanego przez IP (MZ).  

3.DOPUSZCZALNE STAWKI DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII WYDATKÓW 

Analizę dopuszczalnych stawek dla najczęściej występujących wydatków w projektach 
pozakonkursowych podzielono na 3 odrębne kategorie: wynagrodzenie personelu projektu, 
inne stawki często występujące w projektach, związane głownie z organizacja wszelkiego 
typu spotkań i szkoleń, a także koszty związane z zakupem kilku podstawowych środków 
trwałych. 

3.1.WYNAGRODZENIE PERSONELU PROJEKTU 

W projektach pozakonkursowych PO WER można wskazać  na 6 rodzajów wydatków 
związanych z wynagrodzeniem personelu projektu, które powtarzają się: nauczyciela 
akademickiego (wykładowcy), specjalisty ds. szkoleń (trenera) i specjalisty ds. organizacji i 
zarządzania w ochronie zdrowia (eksperta merytorycznego w projekcie), a także analityka 
baz danych, specjalisty ds. promocji oraz specjalisty ds. zamówień publicznych, jednakże z 
zastrzeżeniem, że średni koszt wynagrodzenia w przypadku wszystkich wyodrębnionych 
powyżej stanowisk nie powinien stanowić zbyt rygorystycznie pojmowanego punktu 
odniesienia dla realizacji kolejnych projektów pozakonkursowych. W zakresie wynagrodzenia 
personelu projektu wskazane stawki odnoszą się do wartości miesięcznego uposażenia 
brutto wraz z kosztami pracodawcy (tzw. brutto brutto). 

                                                           
1 Analiza standardu i cen rynkowych najczęściej finansowanych wydatków w ramach PO WER, Maciej 
Muszyński, Warszawa 2016 r.  
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3.1.1.WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO (WYKŁADOWCY) 

Osoba zatrudniona w projekcie jako wykładowca musi spełniać przynajmniej jeden z 
następujących warunków: być nauczycielem akademickim i/lub być uczestnikiem 
(studentem) studiów dziennych doktoranckich i/lub posiadać co najmniej 5-letnie 
doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej.  

Zgodnie z raportem, opublikowanym na stronie internetowej http://wynagrodzenia.pl/moja-
placa/ile-zarabia-nauczyciel-akademicki-wykladowca, miesięczne wynagrodzenie całkowite 
(mediana) wykładowcy wynosi 3 405 zł brutto. Co drugi nauczyciel akademicki otrzymuje 
pensję od 2 600 do 4 160 zł. 25% najgorzej wynagradzanych nauczycieli akademickich 
zarabia poniżej 2 600 ZŁ brutto. Na zarobki powyżej 4 160 ZŁ brutto może liczyć grupa 25% 
najlepiej opłacanych nauczycieli akademickich. 

 

 

NAZWA STANOWISKA MAKSYMALNA WARTOŚĆ 
MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA  

MEDIANA MIESIĘCZNEGO 
WYNAGRODZENIA DANEGO  

Nauczyciel akademicki 
(wykładowca) 

4 160 zł 3 405 zł 

 

3.1.2.WYNAGRODZENIE SPECJALISTY DS. SZKOLEŃ 

Koszt wynagrodzenia specjalisty ds. szkoleń powinien być uzależniony od tematyki i zakresu 
świadczonego wsparcia i stanowi wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką 
realizowanego projektu i osoba ta: 

a) posiada wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne 
umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, a także,  

b) posiada doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym 
minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż 
2 lata. 

Do zadań specjalisty ds. szkoleń należy przede wszystkim: monitorowanie potrzeb 
szkoleniowych uczestników projektu, organizowanie (czasem również prowadzenie) szkoleń i 
nadzór nad ich realizacją, współtworzenie polityki szkoleniowej w projekcie, ocena 
efektywności szkoleń oraz współpraca z firmami szkoleniowymi.  

Zgodnie z danymi, opublikowanym na stronie internetowej: http://wynagrodzenia.pl/moja-
placa/ile-zarabia-specjalista-ds-szkolen, miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana) 
specjalisty ds. szkoleń wynosi 4 264 zł brutto. Co drugi trener otrzymuje pensję od 3 120 do 

http://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-nauczyciel-akademicki-wykladowca
http://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-nauczyciel-akademicki-wykladowca
http://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-specjalista-ds-szkolen
http://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-specjalista-ds-szkolen
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6 032 zł. 25% najgorzej wynagradzanych specjalistów ds. szkoleń zarabia poniżej 3 120 ZŁ 
brutto. Na zarobki powyżej 6 032 zł brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych 
specjalistów ds. szkoleń.  

 

 

NAZWA STANOWISKA MAKSYMALNA WARTOŚĆ 
MIESIĘCZNEGO 

WYNAGRODZENIA  

MEDIANA MIESIĘCZNEGO 
WYNAGRODZENIA  

Specjalista ds. szkoleń (trener) 6 032 zł 4 264 zł 

 
3.1.3.WYNAGRODZENIE SPECJALISTY DS. ZARZĄDZANIA W OCHRONIE ZDROWIA 

Zgodnie z raportem, opublikowanym w serwisie internetowym: http://www.moja-
pensja.pl/zarobki/768,ile-zarabia-Specjalista-organizacji-i-zarz%C4%85dzania-w-ochronie-
zdrowia, w Polsce specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia zarabia 2 600 zł 
brutto. Rynkowe zarobki na stanowisku specjalista organizacji i zarządzania w ochronie 
zdrowia zawierają się w przedziale od 2 300 do 2 900 zł. Oznacza to, że co drugi specjalista 
organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia w Polsce otrzymuje pensję pomiędzy 2 300 a 2 
900 zł brutto. 10% przedstawicieli tego zawodu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 
mniejszej niż 2 100 zł.  

 

 
 

Natomiast najwyższe płace na jakie mogą liczyć specjaliści organizacji i zarządzania w 
ochronie zdrowia to zarobki rzędu 3100 zł. Powyżej tej kwoty zarabia 10% pracowników 
zatrudnionych na tym stanowisku.  

Niemniej jednak, zgodnie z danymi z innego raportu, opublikowanego w serwisie 
internetowym: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ile-zarabiaja-specjalisci-3117750.html, 
miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana) specjalisty ds. służby zdrowia jest wyższe i 
wynosi 3 458 zł brutto. Biorąc pod uwagę powyższe dwa wyliczenia, można ocenić, że 
wartość wynagrodzenia eksperta ds. zdrowia zależy w znacznej mierze od konkretnej osoby 
– jej wiedzy i doświadczenia. Warto mieć również na uwadze, że koszt zatrudnienia eksperta 
merytorycznego w projekcie pozakonkursowym w ramach V Osi Priorytetowej PO WER 
powinien zależeć w dużej mierze od oczekiwań związanych ze stażem pracy i dorobkiem 
naukowym danego eksperta w odniesieniu do poziomu skomplikowania zadań 

http://www.moja-pensja.pl/zarobki/768,ile-zarabia-Specjalista-organizacji-i-zarz%C4%85dzania-w-ochronie-zdrowia
http://www.moja-pensja.pl/zarobki/768,ile-zarabia-Specjalista-organizacji-i-zarz%C4%85dzania-w-ochronie-zdrowia
http://www.moja-pensja.pl/zarobki/768,ile-zarabia-Specjalista-organizacji-i-zarz%C4%85dzania-w-ochronie-zdrowia
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ile-zarabiaja-specjalisci-3117750.html
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wykonywanych w danym projekcie. Nieco inaczej stawki takie będą kształtować się zatem w 
przypadku prostego doradztwa czy konsultacji dokumentów, a jeszcze inaczej w przypadku 
opracowania artykułu, ekspertyzy czy założeń do projektu aktu prawnego.   

NAZWA STANOWISKA MAKSYMALNA WARTOŚĆ 
MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA  

MEDIANA MIESIĘCZNEGO 
WYNAGRODZENIA  

Specjalista ds. organizacji i 
zarządzania w ochronie  zdrowia 

3 100 zł 2 600 (lub 3 4582) zł 

 

3.1.4.WYNAGRODZENIE ANALITYKA BAZ DANYCH 

Analityk danych zajmuje się gromadzeniem i analizowaniem danych wykorzystywanych w 
ramach projektu. Do jego obowiązków należy także przygotowywanie i doskonalenie 
strategii działania projektodawcy. Analityk danych dostarcza też wskazówek, jakie decyzje 
podejmować aby zagwarantować sukces realizowanych działań. Zazwyczaj jest to ekspert 
zewnętrzny zatrudniany w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie beneficjenta, 
związane ze specyfika realizowanego projektu. W związku z barkiem kwalifikowalności 
wydatków w zakresie ewaluacji na poziomie projektów wdrażanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020, rola analityka baz danych w procesie monitorowania postępu 
rzeczowego w realizacji projektu może stać się znacząco ważniejsza niż dotychczas. 

Zgodnie z raportem, opublikowanym na stronie internetowej: 
http://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-analityk-baz-danych, miesięczne 
wynagrodzenie całkowite (mediana) na tym stanowisku wynosi 4 992 zł. Co drugi analityk 
baz danych otrzymuje pensję od 3 780 do 7 045 zł brutto. 25% najgorzej wynagradzanych 
analityków baz danych zarabia poniżej 3 780 ZŁ brutto. Na zarobki powyżej 7 045 zł brutto 
może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych analityków baz danych.  

 

 
 

NAZWA STANOWISKA MAKSYMALNA WARTOŚĆ 
MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA  

MEDIANA MIESIĘCZNEGO 
WYNAGRODZENIA  

Analityk baz danych 7 045 zł 4 992 zł 

 

 

                                                           
2 Zgodnie z raportem, opublikowanym w serwisie internetowym: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ile-zarabiaja-
specjalisci-3117750.html  

http://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-analityk-baz-danych
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ile-zarabiaja-specjalisci-3117750.html
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ile-zarabiaja-specjalisci-3117750.html
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3.2.INNE STAWKI CZĘSTO WYSTĘPUJĄCE W PROJEKTACH 

Wydatki najczęściej wskazywane we wnioskach o dofinansowanie projektów 
pozakonkursowych, nie należące do wydatków specyficznych są najczęściej związane z 
organizacją przez beneficjentów różnego typu wydarzeń ważnych z punktu widzenia 
realizacji projektu, takich jak: wynajem sal konferencyjnych, nocleg, catering, druk,  
specyficznymi, w projektach pozakonkursowych PO WER, utworzenie strony internetowej 
projektu oraz zwrot kosztów dojazdu na miejsce spotkania/szkolenia/warsztatu/ konferencji.   

3.2.1.SALA KONFERENCYJNA/SZKOLENIOWA  

Koszt wynajęcia sali szkoleniowej/konferencyjnej wraz ze sprzętem multimedialnym 
(projektor, laptop, nagłośnienie, sprzęt do telekonferencji) zależy m.in. od liczby uczestników 
wydarzenia i powinien wynosić: 

1) w przypadku spotkania dla 20 osób - od 530,00 do 1 080,00 zł; 

2) w przypadku spotkania dla 60 osób - od 640,00 do 1 205,40 zł; 

3) w przypadku spotkania dla 100 osób – od 940,00 do 2460,00 zł;  

4) w przypadku spotkania dla 250 osób – od 2 460,00 do 9 840,00 zł. 

Potwierdza to wycena, dokonana na podstawie danych dostępnych na portalu 
www.konferencje.pl. Ww. wyliczenia potwierdzają informacje z portalu www.konferencje.pl, 
zgodnie z którymi wynajęcie przeciętnej wielkości sali konferencyjnej (dla ok. 60 osób) na 1 
dzień (8 godz.), z kinowym ustawieniem, wraz z podstawowym wyposażeniem (ekran, 
projektor, laptop, flipchart, nagłośnienie) w centralnej Polsce (Warszawa, Łódź) kosztuje ok. 
1 200 zł. Jest to jednakże koszt uśredniony dla hoteli i obiektów mieszczących się głównie w 
dużych miastach: Warszawie i Łodzi, gdzie często organizowane są ogólnokrajowe 
konferencje i szkolenia zazwyczaj organizowane są w Polsce centralne, gdyż usytuowanie to 
zapewnia porównywalną odległość w dojeździe dla uczestników z całego kraju. 

Print-screen’y znajdują się w Załączniku 2. Poniżej zestawienie najczęściej stosowanych 
stawek (wartości: maksymalna i średnia). 

 

RODZAJ WYDATKU STAWKA ZA 
WYNAJĘCIE SALI 

DLA 20 OSÓB 

STAWKA ZA 
WYNAJĘCIE SALI 

DLA 60 OSÓB 

STAWKA ZA 
WYNAJĘCIE SALI 
DLA 100 OSÓB 

STAWKA ZA 
WYNAJĘCIE SALI 
DLA 250 OSÓB 

Koszt maksymalny 1 080 zł 1 205,40 zł 2 460 zł 9 840 zł 

Koszt średni 805 zł 922,7 zł 1 700 zł 6 150 zł 

 

3.2.2.NOCLEG 

Koszt noclegu stanowi wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką 
realizowanego projektu, przy czym  możliwość zagwarantowania noclegu dotyczy 
uczestników, którzy posiadają miejsce zamieszkania w miejscowości innej niż ta 
miejscowość, w której odbywa się szkolenie, a także 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 

http://www.konferencje.pl/
http://www.konferencje.pl/
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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, chyba że nie ma dostępnego dojazdu 
publicznymi środkami transportu. 

Nocleg jest ponadto wydatkiem kwalifikowalnym tylko w obiekcie noclegowym/hotelu  o 
standardzie maksymalnie 3* i co do zasady zapewniany jest w pokojach 2-osobowych 
(nocleg w pokojach 1-osobowych jest kwalifikowalny tylko w uzasadnionych przypadkach). 
Nocleg powinien obejmować również przynajmniej śniadanie, ale istnieje możliwość 
szerszego zakresu usługi, o ile mieści się w określonej cenie rynkowej i jest to uzasadnione 
celami projektu. W przypadku obiektu o standardzie 3*, wydatek związany z noclegiem 2 
osób w pokoju 2-osobowym nie powinien przekroczyć kwoty 360 zł, a dla 1 osoby w 
pokoju 1-osobowym - 250 zł.  W obiektach hotelarskich o niższym standardzie niż 3* (np.  
pensjonatach, hostelach, motelach itd.) analogiczne wydatki wynoszą 260 zł (2 osoby w 
pokoju 2-osobowym) oraz 120 zł (1 osoba w pokoju 1-osobowym). Cena rynkowa powinna 
być jednakże uzależniona od rodzaju oferowanej usługi i musi być niższa, jeśli finansowany 
jest mniejszy zakres usługi (np. nocleg w pokoju 3-osobowym). 

Jednocześnie dokonano dodatkowo własnej wyceny na podstawie danych dostępnych na 
portalach: www.konferencje.pl (serwis wybrano ze względu na fakt, gdyż często nocleg 
wiąże się z udziałem w konferencji/szkoleniu) oraz www.booking.com (popularny 
ogólnoświatowy portal hotelarski).  

Zgodnie z danymi z serwisu www.konferencje.pl koszt pokoju jednoosobowego w centrum 
Polski (Warszawa, Łódź) to ok. 250-280 zł (średnio: 265 zł), a dwuosobowego – 300-320 zł 
(średnio: 310 zł). Zgodnie z danymi z serwisu www.booking.com, cena noclegu była w 
centrum Warszawy w hotelu o standardzie 3* wahała się od 370 (hotel Metropol) do 410 zł 
(hotel Gromada Warszawa Centrum). Średni koszt noclegu w tego typu hotelu wynosi zatem 
390 zł. Jeśli chodzi o hotele/obiekty o standardzie 2* ceny kształtowały się w przedziale: od 
150 do 206 zł – a zatem średni koszt noclegu w tego typu hotelu wynosi ok. 175 zł. Należy 
jednak zaznaczyć, że ww. stawiki dotyczą centrum Warszawy, zatem można uznać je za 
maksymalne w skali kraju. Dlatego też, przy ocenie kwalifikowalności tego rodzaju wydatków 
w projektach pozakonkursowych w ramach V Osi Priorytetowej PO WER należy kierować się 
stawkami oszacowanymi przez IZ PO WER 

Print screen’y wybranych wycen znajdują się w Załączniku 3.  

Poniżej zestawienie najczęściej stosowanych stawek (wartość maksymalna), wg standardu 
określonego przez IZ.  

RODZAJ WYDATKU NOCLEG W 
OBIEKCIE O 

STANDARDZIE 3* 
DLA 2 OSÓB W 

POKOJU 2-
OSOBOWYM 

NOCLEG W 
OBIEKCIE O 

STANDARDZIE 3*, 
DLA 1 OSOBY W 

POKOJU 1-
OSOBOWYM 

NOCLEG W 
OBIEKCIE O 

STANDARDZIE 2*, 
DLA 2 OSÓB W 

POKOJU 2-
OSOBOWYM 

NOCLEG W 
OBIEKCIE O 

STANDARDZIE 2*, 
DLA 1 OSOBY W 

POKOJU 1-
OSOBOWYM 

Koszt maksymalny – 
wg danych z IZ  

360 zł 250 zł 260 zł 120 zł 

Koszt maksymalny  
– rozeznanie rynku 

IP 

410 zł 206 zł 

 

http://www.konferencje.pl/
http://www.booking.com/
http://www.konferencje.pl/
http://www.booking.com/
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3.2.3.CATERING 

Przerwa kawowa stanowi wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką 
realizowanego projektu i 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. 
Przerwa kawowa powinna obejmować kawę, herbatę, wodę, mleko, plus dodatki, takie jak: 
cukier, cytryna, 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. Cena rynkowa takiej usługi powinna być uzależniona od  rodzaju oferowanej 
usługi i być niższa, jeśli finansowany jest mniejszy zakres usługi (np. kawa, herbata, woda, 
mleko, cukier, cytryna bez drobnych słonych lub słodkich przekąsek) oraz nie powinna 
przekraczać kwoty 15 zł / osobę za dzień szkoleniowy. 

Zgodnie z zapisami ww. dokumentu lunch/obiad/kolacja może stanowić wydatek 
kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego projektu, a także obejmuje 
dwa dania (zupa i drugie danie) oraz napój, przy czym istnieje możliwość szerszego zakresu 
usługi, o ile mieści się w określonej cenie rynkowej, a w przypadku lunchu/obiadu 
dodatkowo wydatek jest kwalifikowalny, o ile wsparcie dla tej samej grupy osób w danym 
dniu trwa co najmniej 6 godzin lekcyjnych (tj. 6 x 45 minut), natomiast w przypadku kolacji - 
o ile finansowana jest usługa noclegowa. Jednocześnie Instytucja Zarządzająca zaleca, aby 
wydatek ten był uzależniony od  rodzaju oferowanej usługi i był niższy, jeśli finansowany jest 
mniejszy zakres usługi (np. obiad składający się tylko z drugiego dania i napoju) i nie 
przekraczał 35 zł za osobę.  

Jednocześnie dokonano dodatkowo wyceny na podstawie danych dostępnych na portalu: 
http://www.cennik-uslug.pl/gastronomia/ceny-catering. Zgodnie z danymi zamieszczonymi 
w portalu, których ostatnia aktualizacja odbyła się w kwietniu 2014 r. (w oparciu o ceny w 
miastach: Bydgoszcz, Gdynia, Gdańsk, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław) uśredniona 
kwota za catering firmowy w odniesieniu do pozycji „lunche i przerwy obiadowe” to 37,5 zł 
(od 15 do 60 zł) za osobę. Z kolei w przypadku „przerwy kawowej” uśredniona kwota 
wynosiła 18,5 zł (od 8 do 29 zł) za osobę. Razem całość usługi gastronomicznej mieści się 
zatem przeciętnie w kwocie 56,2 zł / osobę. 

Print-screen’y dla ww. wyliczeń IP znajdują się w Załączniku 4. Poniżej zestawienie stawek 
(wartość maksymalna). 

RODZAJ WYDATKU LUNCH / 1 OSOBĘ – 
DANE IZ 

PRZERWA 
KAWOWA / 1 

OSOBĘ – DANE IZ  

LUNCH / 1 OSOBĘ – 
DANE IP 

PRZERWA 
KAWOWA / 1 

OSOBĘ – DANE IP 

Koszt maksymalny – 
dane IZ 

35 zł 15 zł 60 zł 29 zł 

Koszt średni 
(rozeznanie rynku – 

IP) 

brak brak 37,5 zł 18,5 zł 

 

3.2.4.DRUK 

W odniesieniu do materiałów szkoleniowych i publikacji dokonanie wyceny jest bardzo 
trudne ze względu na fakt, iż pod uwagę należy wziąć wiele zmiennych. Z tego względu 

http://www.cennik-uslug.pl/gastronomia/ceny-catering
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wycenę należy przeprowadzić dla każdej publikacji indywidualnie. Orientacyjnie poniżej 
wskazano ceny zamieszczono na stronie www.ekspersowa-drukarnia.pl: 

 książka A2, 200 stron, środek druk czarno biały, okładka kolorowa, papier  
300 g foliowana, (100 sztuk) – uśredniona cena 25,75 zł (od 7 do 44,50 zł) za sztukę;  

 broszura A-5, 32 strony, środek czarno biały (niższa cena), środek kolorowy (cena 
wyższa- wskazana jako max.), okładka kolorowa 250g. lub 200 g., 300 sztuk – 
uśredniona cena 20,38 zł (od 1,95 do 38,8 zł) za sztukę; 

Print-screen ww. wyliczeń znajduje się w Załączniku 4. Poniżej zestawienie stawek (wartość 
średnia oraz maksymalna). 

RODZAJ WYDATKU KSIĄŻKA (RAPORT) BROSZURA 

Koszt średni 25,75 zł 20,38 zł 

Koszt maksymalny 44,50 zł 38,80 zł 

 

3.2.5.UTWORZENIE STRONY WWW 

Wyceny dokonano na podstawie danych dostępnych na następujących stronach 
internetowych wskazanie jednego obowiązującego standardu w zakresie zakupu projektu i 
serwisu strony internetowej jest trudne, gdyż zależy od specyfiki projektu i preferencji 
(potrzeb) projektodawcy. Ceny maksymalne mogą dochodzić nawet do 30 tys. zł. Dlatego, 
jeżeli chodzi o podstawowy zakres usługi dotyczący opracowania projektu graficznego 
strony, wykonania strony zawierającej uzupełnionej o kilka podstron, z CMS, formularzem 
kontaktowym i projektem logo, dodatkowo w wersji mobilnej i z usługą pomocy technicznej 
to można wskazać na następujące przykładowe koszty:  

1. http://www.siset.pl/tworzenie-stron-internetowych-cennik/ - od 899 zł; 

2. http://www.kozubek.info/cennik/koszt-stworzenia-strony-internetowej.html - 800 zł 

3. http://projektowaniestroncennik.pl/ - 800 zł 

Zatem można przyjąć, iż koszt utworzenia dobrze zaprojektowanej i rozbudowanej strony 
internetowej dla projektodawcy to wydatek rzędu ok. 20 400 zł. 

Dodatkowo utrzymanie strony i jej administrowanie to koszt rzędu 150 - 300 zł/miesiąc (a 
więc średnio: 225 zł). 

Print-screen’y dla ww. wyliczeń znajdują się w Załączniku 5.  Poniżej pokazano zestawienie 
stawek (wartość maksymalna i średnia) dla ww. rodzaju wydatku. 

RODZAJ WYDATKU 
UTWORZENIE STRONY 

INTERNETOWEJ 

UTRZYMANIE I 
ADMINISTRACJA 

STRONY / MIESIĘCZNIE 
RAZEM / ROK 

Koszt maksymalny 40 000 zł 300 zł 43 600 zł 

Koszt średni dla wersji 
rozbudowanej 

20 400 zł 225 zł 23 100 zł 

Koszt średni dla wersji 
podstawowej 

833 zł 225 zł 3 533 zł 

http://www.ekspersowa-drukarnia.pl/
http://www.siset.pl/tworzenie-stron-internetowych-cennik/
http://www.kozubek.info/cennik/koszt-stworzenia-strony-internetowej.html
http://projektowaniestroncennik.pl/
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3.2.6.SZKOLENIE E-LEARNINGOWE (ZAKUP PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ) 

Nauczanie w formie e-learning, stanowi doskonałe uzupełnienie, a niejednokrotnie nawet 
alternatywę dla szkolnictwa tradycyjnego. Umożliwia naukę na bardzo wysokim poziomie, 
dostępną w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie. Wykorzystanie specjalnie do tego 
przygotowanych materiałów dydaktycznych takich jak teksty, pliki dźwiękowe, filmy, 
animacje, ćwiczenia interaktywne oraz dowolnych innych materiałów multimedialnych 
sprawia, że nauczanie na odległość staje się efektywne, a także jest przyjemne dla uczących 
się. Co istotne - ta forma edukacji pozwala na praktycznie natychmiastową weryfikację 
zdobytej wiedzy. Wykorzystanie   platformy   umożliwia   prowadzenie zdalnego   nauczania   
za   pośrednictwem Internetu.  System   testów   wiedzy   umożliwia   skuteczną ocenę   
stopnia   opanowania   materiału, a   sposób prezentacji   wyników   pozwala   na   bieżąco   
śledzić postęp   trwającego   badania, a dzięki mechanizmowi   ankiet   informacyjnych   
możliwe   jest   prowadzenie sondaży lub analiz statystycznych. 

Zgodnie z informacjami dotyczącymi rozeznania rynku na stronie internetowej: 
http://oferia.pl/zlecenie/item472550-stworzenie-platformy-e-learningowej same koszty 
zakupu / utworzenia najprostszej platformy e-learning kształtuje się średnio już na poziomie 
od 1000 do 20 000 zł netto, natomiast skomplikowana i rozbudowana platforma może 
kosztować kilkaset tysięcy zł. Koszt rocznej dzierżawy powierzchni na serwerze w celu 
realizacji szkolenia e-learningowego to wydatek rzędu od 400 do 36 000 zł netto za rok 
(zgodnie z danymi z cennika, zamieszczonego na stronie internetowej: 
http://www.navigatorwiedzy.pl/www/doc/Cennik-NavigatorWiedzy.pdf oraz danymi na 
stronie internetowej:  http://platformae-learningowa.pl/cennik-cena-koszt-oferta-
cenowa/dzierzawa-wynajem-platformy-e-learningowej. 

Ceny samych szkoleń także zamykają się w szerokim przedziale, gdyż w znacznym stopniu 
zależą od zakresu i jakości opracowania dedykowanych szkoleniu materiałów e-
learningowych. W zależności od złożoności graficznej i objętości kursu on-line cena 
opracowania 1 slajdu szkolenia może wahać się pomiędzy 15 a 120 zł netto. Zakładając, że 
szkolenie maksymalnie liczy ok. 100 slajdów koszt opracowania samego szkolenia to mniej 
więcej 12 000 zł netto. Łącznie maksymalny koszt wykonania standardowego szkolenia on-
line z wykorzystaniem platformy e-learningowej nie powinien przekroczyć 83 640 zł brutto. 

Print-screen’y dla ww. wyliczeń znajdują się w Załączniku 6. Poniżej zestawienie stawek 
(koszt maksymalny). 

 

RODZAJ WYDATKU PLATFORMY E-LEARNINGOWA  
– MAKSYMALNY KOSZT NETTO 

PLATFORMA E-LEARNINGOWA – 
KOSZT BRUTTO 

Koszt maksymalny – utworzenie 
podstawowej wersji platformy 

20 000 zł  24 600 zł 

Koszt maksymalny -  użytkowanie 
przez rok 

36 000 zł 44 280 zł 

Koszt maksymalny za 100 slajdów -  
opracowanie szkolenia 

12 000 zł 14 760 zł 

RAZEM 68 000 zł 83 640 zł 

http://oferia.pl/zlecenie/item472550-stworzenie-platformy-e-learningowej%20same%20koszty%20zakupu%20/
http://oferia.pl/zlecenie/item472550-stworzenie-platformy-e-learningowej%20same%20koszty%20zakupu%20/
http://www.navigatorwiedzy.pl/www/doc/Cennik-NavigatorWiedzy.pdf
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3.2.7.ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU 

Refundacji może podlegać koszt dojazdu do wysokości opłat za środki transportu 
publicznego szynowego lub kołowego (a w przypadku podróży międzynarodowych także 
transportu lotniczego) zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym 
obszarze, a także - w przypadku korzystania ze środków transportu prywatnego (w 
szczególności samochodem lub taksówką) jako refundacja wydatku faktycznie poniesionego 
do ww. wysokości, jeżeli wydatek poniesiony został w związku z uzasadnionymi potrzebami 
grupy docelowej (np. koszty dojazdów dla osób niepełnosprawnych, bezrobotnych). Cena 
uzależniona powinna być od cenników operatorów komunikacji publicznej. 

3.3.ŚRODKI TRWAŁE 

Z uwagi na brak w ogóle wyszczególnienia tego typu kosztów we wnioskach o 
dofinansowanie dotychczas realizowanych 7 projektów pozakonkursowych w ramach V Osi 
Priorytetowej PO WER, w niniejszym Rozdziale przedstawiono jedynie wyniki w oparciu o:  

1) koszty wskazane w dokumencie pn. Analiza standardu i cen rynkowych najczęściej 
finansowanych wydatków w ramach PO WER3, zawierający m. in. tabelaryczne zestawienie 
cen dla wybranych kategorii wydatków, których poziom co do zasady nie powinien być 
przekraczany, opracowanym na podstawie danych pozyskanych z poszczególnych IP PO WER. 

2) rozeznanie rynku w zakresie wartości kilku podstawowych i najczęściej występujących 
wydatków należących do tzw. środków trwałych (składnik rzeczowych aktywów 
przedsiębiorstwa o wartości > 350 zł). Wyceny dokonano na podstawie uśrednionych danych 
dostępnych na popularnych portalach (tzw. porównywarkach cen), takich jak: Ceneo.pl, 
Skapiec.pl czy Allegro.pl, uzupełnionych o dane przekazane przez inne IP PO WER. Z uwagi na 
dużą ilość podobnych produktów i ich cen średnią wyliczano jedynie z dwóch wartości 
skrajnych. W przypadku, gdy stawki stosowane przeciętnie przez wszystkie IP POWER są 
niższe niż te wynikające z rozeznania rynku wykonanego na potrzeby opracowania 
dokumentu rekomendowane jest stosowanie kosztów analogicznie do innych IP.  

3.3.1.URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE LASEROWE 

Zgodnie z dokumentem pn. Analiza standardu i cen rynkowych najczęściej finansowanych 
wydatków w ramach PO WER średnia kwota kosztów zakupu urządzenia wielofunkcyjnego w 
projektach IP wynosi 2 119,5 zł, natomiast limit cenowy można określić na poziomie 3 297 zł.  

Jednocześnie wg wyceny na podstawie danych dostępnych na stronie: 
http://www.skapiec.pl/cat/6/3.7/sort/price_r rozpiętość cenowa wynosi od 209,00 do 
51 496,20 zł (średnio: 25 852,60 zł). Jest to kwota znacznie wyższa niż stawka stosowana 
średnio przez IP PO WER, zatem rekomendowane jest stosowanie w tym zakresie wyliczeń 
wskazanych w Analizie standardu i cen rynkowych najczęściej finansowanych wydatków w 
ramach PO WER. 

3.3.2.RZUTNIK (PROJEKTOR) MULTIMEDIALNY 

Zgodnie z dokumentem pn. Analiza standardu i cen rynkowych najczęściej finansowanych 
wydatków w ramach PO WER średnia kwota kosztów zakupu rzutnika w projektach IP wynosi 
2411,3 zł, natomiast limit cenowy można określić na poziomie 3268 zł.  

                                                           
3 Analiza standardu i cen rynkowych najczęściej finansowanych wydatków w ramach PO WER, Maciej 
Muszyński, Warszawa 2016 r.  

http://www.skapiec.pl/cat/6/3.7/sort/price_r
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Jednocześnie wg wyceny na podstawie danych dostępnych na stronie: 
http://www.ceneo.pl/Projektory_i_sprzet_prezentacyjny koszt zakupu projektora 
multimedialnego rekomendowanego przez serwis wynosi od 279 do 3130 zł (średnio: 1704 
zł). Jest to kwota niższa niż stawka stosowana średnio przez IP PO WER, zatem do niej należy 
się stosować. 

3.3.3.LAPTOP  

Zgodnie z dokumentem pn. Analiza standardu i cen rynkowych najczęściej finansowanych 
wydatków w ramach PO WER średnia kwota zakupu laptopa w projektach IP wynosi 2562,4 
zł, natomiast limit cenowy można określić na poziomie 3349 zł.  

Jednocześnie wg wyceny na podstawie danych dostępnych na stronie: 
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=pd&string=laptop&bmatch=s0-ele-1-4-
0510&buyNew=1 koszt zakupu nowego laptopa wynosi od 580 do 24 136 zł (średnio: 12 358 
zł). Jest to kwota znacznie wyższa niż stawka stosowana średnio przez IP PO WER, zatem 
rekomendowane jest stosowanie w tym zakresie wyliczeń wskazanych w Analizie standardu i 
cen rynkowych najczęściej finansowanych wydatków w ramach PO WER. 

3.3.4.EKRAN PROJEKCYJNY 

Zgodnie z dokumentem pn. Analiza standardu i cen rynkowych najczęściej finansowanych 
wydatków w ramach PO WER średnia kwota zakupu ekranu w projektach wszystkich IP PO 
WER wynosi 444,5 zł, natomiast limit cenowy można określić na poziomie 500 zł. 

Jednocześnie wg wyceny na podstawie danych dostępnych na stronie: 
http://www.ceneo.pl/Ekrany_projekcyjne;szukaj-ekran+projekcyjny;PriceRange-1;0112-
1.htm koszt zakupu podstawowej wersji  projektora multimedialnego wynosi od 135,99 do 
1189 zł (średnio: 662,5 zł). Jest to kwota niższa niż stawka zastosowana średnio przez IP PO 
WER, zatem do niej należy się stosować. 

Print screen’y z poszczególnych wyszukań w ww. serwisach internetowych znajdują się w 
załączniku nr 7. Poniżej przedstawiono podsumowanie wydatków dotyczących zakupu 
analizowanych środków trwałych. 

 

RODZAJ WYDATKU URZĄDZENIE 

WIELOFUNKCYJNE 

LASEROWE 

RZUTNIK 

(PROJEKTOR) 

MULTIMEDIALNY 

LAPTOP EKRAN 

PROJEKCYJNY 

Koszt średni  2 119,5 zł 1704 zł 2562,4 zł 662,5 zł 

Koszt maksymalny 3 297 zł 3130 zł 3349 zł 1189 zł 

 

Materiał opracował: Michał Sułkowski 

 

Materiał zweryfikował:      Materiał zaakceptował:

http://www.ceneo.pl/Projektory_i_sprzet_prezentacyjny
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=pd&string=laptop&bmatch=s0-ele-1-4-0510&buyNew=1
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=pd&string=laptop&bmatch=s0-ele-1-4-0510&buyNew=1
http://www.ceneo.pl/Ekrany_projekcyjne;szukaj-ekran+projekcyjny;PriceRange-1;0112-1.htm
http://www.ceneo.pl/Ekrany_projekcyjne;szukaj-ekran+projekcyjny;PriceRange-1;0112-1.htm
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ZAŁĄCZNIK 1.ZRZUTY EKRANU DOTYCZĄCE WYNAGRODZEŃ PERSONELU PROJEKTU  

 

Nauczyciel akademicki (wykładowca) 
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Specjalista ds. szkoleń 
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Specjalista ds. organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia (ekspert merytoryczny projektu) 
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Analityk baz danych 
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ZAŁĄCZNIK 2.ZRZUTY EKRANU DOTYCZĄCE WYCENY KWOTY ZA WYNAJĘCIE SALI KONFERENCYJNEJ  
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ZAŁĄCZNIK 3.ZRZUTY EKRANU DOTYCZĄCE WYCENY WARTOŚCI NOCLEGÓW 
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ZAŁĄCZNIK 4.ZRZUT EKRANU DOTYCZĄCY WYCENY CATERINGU 
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ZAŁĄCZNIK 5.ZRZUTY EKRANU DOTYCZĄCE WYCENY DRUKU 
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ZAŁĄCZNIK 6.ZRZUTY EKRANU DOTYCZĄCE UTWORZENIA STRONY INTERNETOWEJ  
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ZAŁĄCZNIK 7.ZRZUTY EKRANU DOTYCZĄCE ZAKUPU PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ 
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ZAŁĄCZNIK 8.ZRZUTY EKRANU DOTYCZĄCE UTWORZENIA WYCENY SPRZĘTU 
 

Urządzenie wielofunkcyjne 
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Rzutnik (projektor) multimedialny 
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Laptop 
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Ekran 
 

 

 


