
Stawki ujęte w liście są stawkami dopuszczalnymi (uwzględniającymi wartość brutto wydatku), co nie oznacza automatycznego akceptowania przez oceniających 

stawek założonych w budżecie. 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. W przypadku przekroczenia ww. stawki 

Beneficjent jest zobowiązany do zawarcia we wniosku o dofinansowanie uzasadnienia zaistniałej sytuacji. Jeśli koszt nie został ujęty w katalogu istnieje 

możliwość odniesienia się do ceny podobnej kategorii kosztowej.

Lista najczęściej finansowanych towarów i usług

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)                                 

Konkurs zamknięty  nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16 

Lista została przygotowana na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 - 2020,  Wytycznych 

Programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020, Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych RPO WM  oraz przeprowadzonego rozeznania rynku na terenie Województwa Mazowieckiego. 

Lista nie stanowi katalogu zamkniętego.

Uwaga! Koszty zatrudnienia personelu projektu należy weryfikować z uwzględnieniem m.in. wielkości projektu, złożoności działań, liczebności grupy docelowej, 

rodzaju wykonywanej pracy, zaangażowania czasowego, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego kadry. Projektodawca powinien zawrzeć we 

wniosku o dofinansowanie wyczerpujące uzasadnienie przyjętych stawek oraz dysponować dokumentacją, w oparciu o którą zostały ustalone (np. analizami 

finansowymi).

W odniesieniu do kosztów personelu zaangażowanego w zarządzanie i obsługę projektu oraz pozostałe koszty administracyjne – z uwagi na fakt 

zakwalifikowania ich do kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem, na etapie wyboru projektów istotne jest przede wszystkim zweryfikowanie czy koszty te nie 

zostały ujęte w kosztach bezpośrednich, celem zapewnienia braku podwójnego finansowania wydatków w projekcie.



Rodzaj wydatku

Wynagrodzenie prowadzącego zajęcia 

(umowa zlecenie): 

• Rozwijające uzdolnienia,

• Kółka zainteresowań,

• Warsztaty,

• Laboratoria,

• Zajęcia informatyczne,

• Zajęcia wyrównawcze.

Rodzaj wydatku
Kwota maksymalna 

brutto/jednostka miary
Uzasadnienie

Wyjazd edukacyjny 4 000/ grupa
Cena zawiera przejazd do 300 km, bilety wstępu, opiekuna, przewodnika dla 

grupy 50 dzieci.

Standard

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli - stawka zgodna z Kartą Nauczyciela, w przypadku gdy nie 

obowiązuje Kata Nauczyciela stawka zgodna z cenami rynkowymi.

WSPARCIE KIEROWANE DO UCZNIÓW

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZE, INNE FORMY ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA, ORGANIZACJA KÓŁEK ZAINTERESOWAŃ, WARSZTATÓW, 

LABORATORIÓW

ZAJĘCIA ORGANIZOWANE POZA SZKOŁĄ

Uzasadnienie

PRACOWNIA wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych

Rodzaj wydatku



1. liczba zestawów laboratoryjnych (doświadczalnych) zakupionych w 

ramach wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych jest 

zależna od wielkości szkoły lub placówki systemu oświaty, mierzonej liczbą 

uczniów, a także liczby grup zadaniowych, które będą realizowały 

doświadczenia. Co do zasady, jeden zestaw laboratoryjny jest przewidziany 

dla grupy zadaniowej liczącej od 2 do 5 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji 

na lata 2014-2020 szczegółowy katalog wyposażenia pracowni lub 

warsztatów szkolnych został opracowany przez MEN i jest udostępniony za 

pośrednictwem strony internetowej www.koweziu.edu.pl.

3. wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych powinno 

być dostosowane do potrzeb ich użytkowników, w tym wynikających z 

niepełnosprawności;                                                                                                                                              

4. zakupione wyposażenie powinno być dostosowane do odpowiedniego 

etapu edukacyjnego i zakresu realizacji podstawy programowej kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół (podstawowego lub 

rozszerzonego).                                                                                                 

Uzasadnienie

biała tablica metalowa

biała tablica z naniesioną siecią 

kwadratową

komputer

Rodzaj wydatku

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w ust. 7 pkt 4 wskazuje, 

że organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do 

zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy m. in. wyposażenie 

szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 

realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych 

zadań statutowych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w 

sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i 

nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz 

programów nauczania na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. — Karta Nauczyciela zarządza, co następuje:

§ 2. 1. Szkoły powinny być wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt 

umożliwiające realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych. 

2. Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, o których mowa w ust. 1, 

powinno umożliwiać realizację szkolnego zestawu programów nauczania, a 

w przedszkolu — przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

§ 3. Nauczycielowi przysługuje nieodpłatnie wyposażenie w materiały 

niezbędne do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków 

nauczyciela, stosownie do specyfiki danej szkoły. Szczegółowy wykaz 

materiałów ustala dyrektor szkoły.

§ 4. 1. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują także:

1)  podstawy programowe obowiązujące dla danego typu szkoły i etapu 

edukacyjnego;

2)  programy nauczania objęte szkolnym zestawem programów nauczania;

3)  podręczniki niezbędne do realizacji szkolnego zestawu programów 

nauczania;

4)  czasopisma metodyczne związane z nauczanymi przedmiotami i 

prowadzonymi zajęciami.

2. Decyzję o zakupie do zbiorów biblioteki szkolnej podręczników i czasopism 

metodycznych podejmuje dyrektor szkoły, uwzględniając zapotrzebowanie 

zgłoszone przez nauczycieli.

W konkursie zamkniętym  nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16, do którego 

załącznikiem jest niniejszy dokument, kwalifikowane są jedynie koszty 

wyposażenia bezpośrednio związanego z nauczeniem eksperymentalnym, a 

więc wykraczającego poza podstawowe wyposażenie szkoły lub placówki.

Standard wyposażenia pracowni matematycznych, określony w niniejszym 

dokumencie, ma charakter katalogu otwartego, tzn. w każdym przypadku 

Komisja Oceny Projektów na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie 

będzie dokonywać oceny zasadności ponoszenia i kwalifikowania 

poszczególnych pozycji. Należy również podkreślić, że zakup wyposażenia 

wymaga od Wnioskodawcy uprzedniego przeprowadzenia diagnozy potrzeb, 

uwzględniającej inwentaryzację posiadanego wyposażenia (ze szczególnym 

uwzględnieniem sprzętu zakupionego ze środków UE we wcześniejszych 

perspektywach finansowych i wciąż używanego) i zatwierdzaną przez organ 

prowadzący oraz zapewnić zgodność proponowanego w projekcie wsparcia z 

przeprowadzoną diagnozą.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach wyposażenia szkolnych pracowni 

przedmiotów przyrodniczych obejmuje:

• podstawowe wyposażenie pracowni (wagi, szafy laboratoryjne itp.);

• sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń, eksperymentów, obserwacji 

(przyrządy pomiarowe, przyrządy optyczne, szkło laboratoryjne, szkiełka 

mikroskopowe itp.), w tym narzędzia TIK wraz z odpowiednimi aplikacjami 

tematycznymi;

• odczynniki lub substancje chemiczne;  

• środki czystości;  

• pomoce dydaktyczne (środki trwałe, mapy, atlasy, roczniki statystyczne itp.).

WYPOSAŻENIE PRACOWNI MATEMATYCZNEJ – SZKOŁA PODSTAWOWA

Sprzęty stałe



drukarka ze skanerem

rzutnik

duża tablica interaktywna

komplet magnetycznych 

przyrządów tablicowych (linijka, 

ekierki, kątomierz, cyrkiel)

zestaw plansz dydaktycznych

szafka na podręczną biblioteczkę 

matematyczną 

pakiet MATEMATYKA – SZKOŁA 

PODSTAWOWA (klasy 4 – 6)

(Matematyka dla klasy 4-6)

magnetyczne jabłka – ułamki 

magnetyczne pizze – ułamki

zestaw do pomiarów masy, 

temperatury, długości (do pracy w 

grupach)

zestaw do kształtowania pojęć 

związanych z czasem

taśmy miernicze

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w ust. 7 pkt 4 wskazuje, 

że organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do 

zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy m. in. wyposażenie 

szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 

realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych 

zadań statutowych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w 

sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i 

nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz 

programów nauczania na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. — Karta Nauczyciela zarządza, co następuje:

§ 2. 1. Szkoły powinny być wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt 

umożliwiające realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych. 

2. Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, o których mowa w ust. 1, 

powinno umożliwiać realizację szkolnego zestawu programów nauczania, a 

w przedszkolu — przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

§ 3. Nauczycielowi przysługuje nieodpłatnie wyposażenie w materiały 

niezbędne do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków 

nauczyciela, stosownie do specyfiki danej szkoły. Szczegółowy wykaz 

materiałów ustala dyrektor szkoły.

§ 4. 1. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują także:

1)  podstawy programowe obowiązujące dla danego typu szkoły i etapu 

edukacyjnego;

2)  programy nauczania objęte szkolnym zestawem programów nauczania;

3)  podręczniki niezbędne do realizacji szkolnego zestawu programów 

nauczania;

4)  czasopisma metodyczne związane z nauczanymi przedmiotami i 

prowadzonymi zajęciami.

2. Decyzję o zakupie do zbiorów biblioteki szkolnej podręczników i czasopism 

metodycznych podejmuje dyrektor szkoły, uwzględniając zapotrzebowanie 

zgłoszone przez nauczycieli.

W konkursie zamkniętym  nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16, do którego 

załącznikiem jest niniejszy dokument, kwalifikowane są jedynie koszty 

wyposażenia bezpośrednio związanego z nauczeniem eksperymentalnym, a 

więc wykraczającego poza podstawowe wyposażenie szkoły lub placówki.

Standard wyposażenia pracowni matematycznych, określony w niniejszym 

dokumencie, ma charakter katalogu otwartego, tzn. w każdym przypadku 

Komisja Oceny Projektów na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie 

będzie dokonywać oceny zasadności ponoszenia i kwalifikowania 

poszczególnych pozycji. Należy również podkreślić, że zakup wyposażenia 

wymaga od Wnioskodawcy uprzedniego przeprowadzenia diagnozy potrzeb, 

uwzględniającej inwentaryzację posiadanego wyposażenia (ze szczególnym 

uwzględnieniem sprzętu zakupionego ze środków UE we wcześniejszych 

perspektywach finansowych i wciąż używanego) i zatwierdzaną przez organ 

prowadzący oraz zapewnić zgodność proponowanego w projekcie wsparcia z 

przeprowadzoną diagnozą.

Sprzęty stałe

Programy multimedialne

Zestawy do przeprowadzania doświadczeń/ 

eksperymentów/ obserwacji



termometry

magnetyczna oś liczbowa

szkieletowe modele ostrosłupów i 

graniastosłupów

zastaw modeli brył rozkładanych z 

siatkami

biblioteczka matematyczna:

- zbiory zadań

- ciekawa literatura pomocnicza do 

nauki matematyki

- czasopisma

Uzasadnienie

biała tablica metalowa

biała tablica z naniesionym układem 

współrzędnych i siecią kwadratową; 

duża tablica interaktywna

komputer

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w ust. 7 pkt 4 wskazuje, 

że organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do 

zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy m. in. wyposażenie 

szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 

realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych 

zadań statutowych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w 

sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i 

nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz 

programów nauczania na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. — Karta Nauczyciela zarządza, co następuje:

§ 2. 1. Szkoły powinny być wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt 

umożliwiające realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych. 

2. Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, o których mowa w ust. 1, 

powinno umożliwiać realizację szkolnego zestawu programów nauczania, a 

w przedszkolu — przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

§ 3. Nauczycielowi przysługuje nieodpłatnie wyposażenie w materiały 

niezbędne do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków 

nauczyciela, stosownie do specyfiki danej szkoły. Szczegółowy wykaz 

materiałów ustala dyrektor szkoły.

§ 4. 1. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują także:

1)  podstawy programowe obowiązujące dla danego typu szkoły i etapu 

edukacyjnego;

2)  programy nauczania objęte szkolnym zestawem programów nauczania;

3)  podręczniki niezbędne do realizacji szkolnego zestawu programów 

nauczania;

4)  czasopisma metodyczne związane z nauczanymi przedmiotami i 

prowadzonymi zajęciami.

2. Decyzję o zakupie do zbiorów biblioteki szkolnej podręczników i czasopism 

metodycznych podejmuje dyrektor szkoły, uwzględniając zapotrzebowanie 

zgłoszone przez nauczycieli.

W konkursie zamkniętym  nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16, do którego 

załącznikiem jest niniejszy dokument, kwalifikowane są jedynie koszty 

wyposażenia bezpośrednio związanego z nauczeniem eksperymentalnym, a 

więc wykraczającego poza podstawowe wyposażenie szkoły lub placówki.

Standard wyposażenia pracowni matematycznych, określony w niniejszym 

dokumencie, ma charakter katalogu otwartego, tzn. w każdym przypadku 

Komisja Oceny Projektów na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie 

będzie dokonywać oceny zasadności ponoszenia i kwalifikowania 

poszczególnych pozycji. Należy również podkreślić, że zakup wyposażenia 

wymaga od Wnioskodawcy uprzedniego przeprowadzenia diagnozy potrzeb, 

uwzględniającej inwentaryzację posiadanego wyposażenia (ze szczególnym 

uwzględnieniem sprzętu zakupionego ze środków UE we wcześniejszych 

perspektywach finansowych i wciąż używanego) i zatwierdzaną przez organ 

prowadzący oraz zapewnić zgodność proponowanego w projekcie wsparcia z 

przeprowadzoną diagnozą.

Sprzęty stałe

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w ust. 7 pkt 4 wskazuje, 

że organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do 

zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy m. in. wyposażenie 

szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 

realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych 

zadań statutowych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w 

sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i 

nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz 

programów nauczania na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. — Karta Nauczyciela zarządza, co następuje:

§ 2. 1. Szkoły powinny być wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt 

umożliwiające realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych. 

2. Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, o których mowa w ust. 1, 

powinno umożliwiać realizację szkolnego zestawu programów nauczania, a 

w przedszkolu — przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

§ 3. Nauczycielowi przysługuje nieodpłatnie wyposażenie w materiały 

niezbędne do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków 

nauczyciela, stosownie do specyfiki danej szkoły. Szczegółowy wykaz 

materiałów ustala dyrektor szkoły.

§ 4. 1. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują także:

1)  podstawy programowe obowiązujące dla danego typu szkoły i etapu 

edukacyjnego;

2)  programy nauczania objęte szkolnym zestawem programów nauczania;

3)  podręczniki niezbędne do realizacji szkolnego zestawu programów 

nauczania;

4)  czasopisma metodyczne związane z nauczanymi przedmiotami i 

prowadzonymi zajęciami.

2. Decyzję o zakupie do zbiorów biblioteki szkolnej podręczników i czasopism 

metodycznych podejmuje dyrektor szkoły, uwzględniając zapotrzebowanie 

zgłoszone przez nauczycieli.

W konkursie zamkniętym  nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16, do którego 

załącznikiem jest niniejszy dokument, kwalifikowane są jedynie koszty 

wyposażenia bezpośrednio związanego z nauczeniem eksperymentalnym, a 

więc wykraczającego poza podstawowe wyposażenie szkoły lub placówki.

Standard wyposażenia pracowni matematycznych, określony w niniejszym 

dokumencie, ma charakter katalogu otwartego, tzn. w każdym przypadku 

Komisja Oceny Projektów na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie 

będzie dokonywać oceny zasadności ponoszenia i kwalifikowania 

poszczególnych pozycji. Należy również podkreślić, że zakup wyposażenia 

wymaga od Wnioskodawcy uprzedniego przeprowadzenia diagnozy potrzeb, 

uwzględniającej inwentaryzację posiadanego wyposażenia (ze szczególnym 

uwzględnieniem sprzętu zakupionego ze środków UE we wcześniejszych 

perspektywach finansowych i wciąż używanego) i zatwierdzaną przez organ 

prowadzący oraz zapewnić zgodność proponowanego w projekcie wsparcia z 

przeprowadzoną diagnozą.

Rodzaj wydatku

Zestawy do przeprowadzania doświadczeń/ 

eksperymentów/ obserwacji

Pomoce dydaktyczne (modele/ zbiory zadań, 

literatura matematyczna itp.)

WYPOSAŻENIE PRACOWNI MATEMATYCZNEJ – GIMNAZJUM



drukarka ze skanerem

rzutnik

komplet magnetycznych 

przyrządów tablicowych (linijka, 

ekierki, kątomierz, cyrkiel)

zestaw plansz dydaktycznych

szafka na podręczną biblioteczkę 

matematyczną 

pakiet MATEMATYKA – 

GIMNAZJUM – klasy 1-3)

program do nauki geometrii 

Zestawy do przeprowadzania doświadczeń/ 

eksperymentów/ obserwacji

Pakiet do nauki rachunku 

prawdopodobieństwa

kalkulatory proste dla uczniów (35 

szt.)

szkieletowe modele ostrosłupów i 

graniastosłupów

zastaw modeli brył rozkładanych z 

siatkami

zestaw do porównywania objętości

Pomoce dydaktyczne (modele/ zbiory zadań, 

literatura matematyczna itp.)

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w ust. 7 pkt 4 wskazuje, 

że organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do 

zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy m. in. wyposażenie 

szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 

realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych 

zadań statutowych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w 

sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i 

nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz 

programów nauczania na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. — Karta Nauczyciela zarządza, co następuje:

§ 2. 1. Szkoły powinny być wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt 

umożliwiające realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych. 

2. Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, o których mowa w ust. 1, 

powinno umożliwiać realizację szkolnego zestawu programów nauczania, a 

w przedszkolu — przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

§ 3. Nauczycielowi przysługuje nieodpłatnie wyposażenie w materiały 

niezbędne do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków 

nauczyciela, stosownie do specyfiki danej szkoły. Szczegółowy wykaz 

materiałów ustala dyrektor szkoły.

§ 4. 1. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują także:

1)  podstawy programowe obowiązujące dla danego typu szkoły i etapu 

edukacyjnego;

2)  programy nauczania objęte szkolnym zestawem programów nauczania;

3)  podręczniki niezbędne do realizacji szkolnego zestawu programów 

nauczania;

4)  czasopisma metodyczne związane z nauczanymi przedmiotami i 

prowadzonymi zajęciami.

2. Decyzję o zakupie do zbiorów biblioteki szkolnej podręczników i czasopism 

metodycznych podejmuje dyrektor szkoły, uwzględniając zapotrzebowanie 

zgłoszone przez nauczycieli.

W konkursie zamkniętym  nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16, do którego 

załącznikiem jest niniejszy dokument, kwalifikowane są jedynie koszty 

wyposażenia bezpośrednio związanego z nauczeniem eksperymentalnym, a 

więc wykraczającego poza podstawowe wyposażenie szkoły lub placówki.

Standard wyposażenia pracowni matematycznych, określony w niniejszym 

dokumencie, ma charakter katalogu otwartego, tzn. w każdym przypadku 

Komisja Oceny Projektów na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie 

będzie dokonywać oceny zasadności ponoszenia i kwalifikowania 

poszczególnych pozycji. Należy również podkreślić, że zakup wyposażenia 

wymaga od Wnioskodawcy uprzedniego przeprowadzenia diagnozy potrzeb, 

uwzględniającej inwentaryzację posiadanego wyposażenia (ze szczególnym 

uwzględnieniem sprzętu zakupionego ze środków UE we wcześniejszych 

perspektywach finansowych i wciąż używanego) i zatwierdzaną przez organ 

prowadzący oraz zapewnić zgodność proponowanego w projekcie wsparcia z 

przeprowadzoną diagnozą.

Sprzęty stałe

Programy multimedialne



modele brył obrotowych

przyrząd do demonstracji 

powstawania brył obrotowych

biblioteczka matematyczna:

- zbiory zadań

- ciekawa literatura pomocnicza do 

nauki matematyki

- czasopisma

Uzasadnienie

duża tablica kredowa

duża, biała tablica z nakładką 

magnetyczną z naniesionym 

układem współrzędnych i siecią 

kwadratową

modele brył: graniastosłupów, 

ostrosłupów, brył obrotowych 

Pomoce dydaktyczne (modele/ zbiory zadań, 

literatura matematyczna itp.)

WYPOSAŻENIE PRACOWNI MATEMATYCZNEJ – Szkoły ponadgimnazjalne zawodowe – T i ZSZ

Wyposażenie w tradycyjne pomoce i środki 

poglądowe w nauczaniu matematyki:

Rodzaj wydatku

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w ust. 7 pkt 4 wskazuje, 

że organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do 

zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy m. in. wyposażenie 

szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 

realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych 

zadań statutowych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w 

sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i 

nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz 

programów nauczania na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. — Karta Nauczyciela zarządza, co następuje:

§ 2. 1. Szkoły powinny być wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt 

umożliwiające realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych. 

2. Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, o których mowa w ust. 1, 

powinno umożliwiać realizację szkolnego zestawu programów nauczania, a 

w przedszkolu — przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

§ 3. Nauczycielowi przysługuje nieodpłatnie wyposażenie w materiały 

niezbędne do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków 

nauczyciela, stosownie do specyfiki danej szkoły. Szczegółowy wykaz 

materiałów ustala dyrektor szkoły.

§ 4. 1. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują także:

1)  podstawy programowe obowiązujące dla danego typu szkoły i etapu 

edukacyjnego;

2)  programy nauczania objęte szkolnym zestawem programów nauczania;

3)  podręczniki niezbędne do realizacji szkolnego zestawu programów 

nauczania;

4)  czasopisma metodyczne związane z nauczanymi przedmiotami i 

prowadzonymi zajęciami.

2. Decyzję o zakupie do zbiorów biblioteki szkolnej podręczników i czasopism 

metodycznych podejmuje dyrektor szkoły, uwzględniając zapotrzebowanie 

zgłoszone przez nauczycieli.

W konkursie zamkniętym  nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16, do którego 

załącznikiem jest niniejszy dokument, kwalifikowane są jedynie koszty 

wyposażenia bezpośrednio związanego z nauczeniem eksperymentalnym, a 

więc wykraczającego poza podstawowe wyposażenie szkoły lub placówki.

Standard wyposażenia pracowni matematycznych, określony w niniejszym 

dokumencie, ma charakter katalogu otwartego, tzn. w każdym przypadku 

Komisja Oceny Projektów na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie 

będzie dokonywać oceny zasadności ponoszenia i kwalifikowania 

poszczególnych pozycji. Należy również podkreślić, że zakup wyposażenia 

wymaga od Wnioskodawcy uprzedniego przeprowadzenia diagnozy potrzeb, 

uwzględniającej inwentaryzację posiadanego wyposażenia (ze szczególnym 

uwzględnieniem sprzętu zakupionego ze środków UE we wcześniejszych 

perspektywach finansowych i wciąż używanego) i zatwierdzaną przez organ 

prowadzący oraz zapewnić zgodność proponowanego w projekcie wsparcia z 

przeprowadzoną diagnozą.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w ust. 7 pkt 4 wskazuje, 

że organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do 

zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy m. in. wyposażenie 

szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 

realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych 

zadań statutowych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w 

sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i 

nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz 

programów nauczania na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. — Karta Nauczyciela zarządza, co następuje:

§ 2. 1. Szkoły powinny być wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt 

umożliwiające realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych. 

2. Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, o których mowa w ust. 1, 

powinno umożliwiać realizację szkolnego zestawu programów nauczania, a 

w przedszkolu — przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

§ 3. Nauczycielowi przysługuje nieodpłatnie wyposażenie w materiały 

niezbędne do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków 

nauczyciela, stosownie do specyfiki danej szkoły. Szczegółowy wykaz 

materiałów ustala dyrektor szkoły.

§ 4. 1. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują także:

1)  podstawy programowe obowiązujące dla danego typu szkoły i etapu 

edukacyjnego;

2)  programy nauczania objęte szkolnym zestawem programów nauczania;

3)  podręczniki niezbędne do realizacji szkolnego zestawu programów 

nauczania;

4)  czasopisma metodyczne związane z nauczanymi przedmiotami i 

prowadzonymi zajęciami.

2. Decyzję o zakupie do zbiorów biblioteki szkolnej podręczników i czasopism 

metodycznych podejmuje dyrektor szkoły, uwzględniając zapotrzebowanie 

zgłoszone przez nauczycieli.

W konkursie zamkniętym  nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16, do którego 

załącznikiem jest niniejszy dokument, kwalifikowane są jedynie koszty 

wyposażenia bezpośrednio związanego z nauczeniem eksperymentalnym, a 

więc wykraczającego poza podstawowe wyposażenie szkoły lub placówki.

Standard wyposażenia pracowni matematycznych, określony w niniejszym 

dokumencie, ma charakter katalogu otwartego, tzn. w każdym przypadku 

Komisja Oceny Projektów na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie 

będzie dokonywać oceny zasadności ponoszenia i kwalifikowania 

poszczególnych pozycji. Należy również podkreślić, że zakup wyposażenia 

wymaga od Wnioskodawcy uprzedniego przeprowadzenia diagnozy potrzeb, 

uwzględniającej inwentaryzację posiadanego wyposażenia (ze szczególnym 

uwzględnieniem sprzętu zakupionego ze środków UE we wcześniejszych 

perspektywach finansowych i wciąż używanego) i zatwierdzaną przez organ 

prowadzący oraz zapewnić zgodność proponowanego w projekcie wsparcia z 

przeprowadzoną diagnozą.



przybory tablicowe (cyrkiel, ekierka, 

linijka, kątomierz)

plansze, tablice i wykresy itp.

kalkulatory 

szafka z podręczną biblioteczką    ( 

zbiory zadań, podręczniki, tablice 

matematyczne, literatura 

matematyczna).

komputer multimedialny wraz z 

oprogramowaniem CD ROM, kartą 

muzyczną i sieciową 

instalacja lokalnej sieci 

komputerowej z dostępem do 

Internetu

projektor multimedialny (rzutnik)

wizualizer cyfrowy

ekran

okna wyposażone w rolety do 

zaciemniania pracowni.

Wyposażenie w tradycyjne pomoce i środki 

poglądowe w nauczaniu matematyki:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w ust. 7 pkt 4 wskazuje, 

że organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do 

zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy m. in. wyposażenie 

szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 

realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych 

zadań statutowych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w 

sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i 

nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz 

programów nauczania na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. — Karta Nauczyciela zarządza, co następuje:

§ 2. 1. Szkoły powinny być wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt 

umożliwiające realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych. 

2. Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, o których mowa w ust. 1, 

powinno umożliwiać realizację szkolnego zestawu programów nauczania, a 

w przedszkolu — przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

§ 3. Nauczycielowi przysługuje nieodpłatnie wyposażenie w materiały 

niezbędne do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków 

nauczyciela, stosownie do specyfiki danej szkoły. Szczegółowy wykaz 

materiałów ustala dyrektor szkoły.

§ 4. 1. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują także:

1)  podstawy programowe obowiązujące dla danego typu szkoły i etapu 

edukacyjnego;

2)  programy nauczania objęte szkolnym zestawem programów nauczania;

3)  podręczniki niezbędne do realizacji szkolnego zestawu programów 

nauczania;

4)  czasopisma metodyczne związane z nauczanymi przedmiotami i 

prowadzonymi zajęciami.

2. Decyzję o zakupie do zbiorów biblioteki szkolnej podręczników i czasopism 

metodycznych podejmuje dyrektor szkoły, uwzględniając zapotrzebowanie 

zgłoszone przez nauczycieli.

W konkursie zamkniętym  nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16, do którego 

załącznikiem jest niniejszy dokument, kwalifikowane są jedynie koszty 

wyposażenia bezpośrednio związanego z nauczeniem eksperymentalnym, a 

więc wykraczającego poza podstawowe wyposażenie szkoły lub placówki.

Standard wyposażenia pracowni matematycznych, określony w niniejszym 

dokumencie, ma charakter katalogu otwartego, tzn. w każdym przypadku 

Komisja Oceny Projektów na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie 

będzie dokonywać oceny zasadności ponoszenia i kwalifikowania 

poszczególnych pozycji. Należy również podkreślić, że zakup wyposażenia 

wymaga od Wnioskodawcy uprzedniego przeprowadzenia diagnozy potrzeb, 

uwzględniającej inwentaryzację posiadanego wyposażenia (ze szczególnym 

uwzględnieniem sprzętu zakupionego ze środków UE we wcześniejszych 

perspektywach finansowych i wciąż używanego) i zatwierdzaną przez organ 

prowadzący oraz zapewnić zgodność proponowanego w projekcie wsparcia z 

przeprowadzoną diagnozą.

Wyposażenie medialne pracowni 

matematycznej



System do przeprowadzania testów

Interaktywne urządzenia przenośne 

- tablety

Tablica interaktywna wraz z 

oprogramowaniem 

Tablica kopiująca

Standard

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w ust. 7 pkt 4 wskazuje, 

że organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do 

zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy m. in. wyposażenie 

szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 

realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych 

zadań statutowych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w 

sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i 

nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz 

programów nauczania na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. — Karta Nauczyciela zarządza, co następuje:

§ 2. 1. Szkoły powinny być wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt 

umożliwiające realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych. 

2. Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, o których mowa w ust. 1, 

powinno umożliwiać realizację szkolnego zestawu programów nauczania, a 

w przedszkolu — przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

§ 3. Nauczycielowi przysługuje nieodpłatnie wyposażenie w materiały 

niezbędne do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków 

nauczyciela, stosownie do specyfiki danej szkoły. Szczegółowy wykaz 

materiałów ustala dyrektor szkoły.

§ 4. 1. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują także:

1)  podstawy programowe obowiązujące dla danego typu szkoły i etapu 

edukacyjnego;

2)  programy nauczania objęte szkolnym zestawem programów nauczania;

3)  podręczniki niezbędne do realizacji szkolnego zestawu programów 

nauczania;

4)  czasopisma metodyczne związane z nauczanymi przedmiotami i 

prowadzonymi zajęciami.

2. Decyzję o zakupie do zbiorów biblioteki szkolnej podręczników i czasopism 

metodycznych podejmuje dyrektor szkoły, uwzględniając zapotrzebowanie 

zgłoszone przez nauczycieli.

W konkursie zamkniętym  nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16, do którego 

załącznikiem jest niniejszy dokument, kwalifikowane są jedynie koszty 

wyposażenia bezpośrednio związanego z nauczeniem eksperymentalnym, a 

więc wykraczającego poza podstawowe wyposażenie szkoły lub placówki.

Standard wyposażenia pracowni matematycznych, określony w niniejszym 

dokumencie, ma charakter katalogu otwartego, tzn. w każdym przypadku 

Komisja Oceny Projektów na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie 

będzie dokonywać oceny zasadności ponoszenia i kwalifikowania 

poszczególnych pozycji. Należy również podkreślić, że zakup wyposażenia 

wymaga od Wnioskodawcy uprzedniego przeprowadzenia diagnozy potrzeb, 

uwzględniającej inwentaryzację posiadanego wyposażenia (ze szczególnym 

uwzględnieniem sprzętu zakupionego ze środków UE we wcześniejszych 

perspektywach finansowych i wciąż używanego) i zatwierdzaną przez organ 

prowadzący oraz zapewnić zgodność proponowanego w projekcie wsparcia z 

przeprowadzoną diagnozą.
Wyposażenie dodatkowe 

PRACOWNIA wyposażenie  w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania 

Rodzaj wydatku



1. zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji 

na lata 2014-2020 szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych oraz narzędzi 

TIK został opracowany przez MEN i jest udostępniony za pośrednictwem 

strony internetowej www.koweziu.edu.pl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. maksymalna wartość wsparcia finansowego na zakup pomocy 

dydaktycznych i narzędzi TIK w szkole lub placówce systemu oświaty, objętej 

wsparciem wynosi: 

- dla szkół lub placówek systemu oświaty do 300 uczniów lub słuchaczy 

– 140 000 zł, 

- dla szkół lub placówek systemu oświaty od 301 uczniów lub słuchaczy 

– 200 000 zł; 

3. wartość wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi 

TIK w zespołach szkół lub placówek systemu oświaty, o których mowa w art. 

62 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, jest uzależniona od liczby szkół lub 

placówek systemu oświaty tworzących zespół.

Rodzaj wydatku
Kwota maksymalna 

brutto/jednostka miary
Uzasadnienie

Sala wykładowa 90 zł/ godz. Stawka rozumiana jako godzina zegarowa

Pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK powinny być dostosowane do potrzeb ich 

użytkowników, w tym wynikających z niepełnosprawności. Mogą to być: - 

urządzenia cyfrowe oraz sprzęt informatyczny, w tym mobilny, 

- narzędzia cyfrowe, cyfrowe programy i aplikacje wspomagające nauczanie oraz 

dydaktyczne serwisy internetowe, również wykorzystywane w pracy z uczniami z 

niepełnosprawnościami oraz w kształceniu informatycznym; 

- narzędzia cyfrowe wykorzystywane do wprowadzania nowych metod nauczania; 

- narzędzia cyfrowe wykorzystywane w zakresie bezpieczeństwa w 

cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego lub 

innych mobilnych narzędzi mających funkcje komputera; 

- wykorzystywanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie; 

- wydatki dot. administracji wewnętrznej infrastruktury sieciowo-usługową szkoły 

lub placówki systemu oświaty (komputerową i bezprzewodową).

*personel projektu niezbędny do realizacji zadań merytorycznych, z wyłączeniem personelu który zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ujęty jest w 

kosztach pośrednich.

KURSY I SZKOLENIA DOSKONALĄCE (W TYM PERSONEL SPECJALISTYCZNY*)

WSPARCIE KIEROWANE DO NAUCZYCIELI



Sala wykładowa komputerowa 120 zł/godz. Stawka rozumiana jako godzina zegarowa

Trener/wykładowca (umowa zlecenie) - 

uzyskiwanie/uzupełnienie kwalifikacji dla 

doradców edukacyjno-zawodowych

200 zł/godz. Stawka rozumiana jako godzina zegarowa

Zestaw szkoleniowy (np. teczka, notes, 

długopis, pendrive z materiałami 

szkoleniowymi)

50 zł/osoba

Rodzaj wydatku
Kwota maksymalna 

brutto/jednostka miary
Uzasadnienie

szkolenia doskonalące, warsztaty 500 zł/ usługa

kursy uzupełniające 2 000 zł/ usługa

USŁUGI  SZKOLENIOWE - SZKOLENIA, WARSZTATY, (STUDIA PODYPLOMOWE**)

**Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne lub szkolenia powinny umożliwić uzyskanie przygotowania pedagogicznego lub kwalifikacji do zajmowanego 

stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Zgodnie z wytycznymi, wartość wydatków związanych ze zleceniem usług merytorycznych w ramach projektu nie może przekraczać 30% wartości projektu.

Usługa zawiera wydatki związane z pełną organizacją i przeprowadzeniem 

szkolenia, m.in.  wynagrodzenie wykładowcy; wynajęcie/eksploatacja sal (w 

tym sali dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami); materiały 

szkoleniowe; podręczniki, sprzęt techniczny np. laptop, dojazdy wykonawcy 

do miejsca świadczenia usługi, noclegi, wyżywienie wykonawcy w miejscu 

realizacji usługi. Nie należy wykazywać odrębnie tych kosztów w budżecie.                                                                                                                                                         

**Studia podyplomowe powinny spełniać wymogi określone w 

rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 

2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela. Kwota zawiera wpisowe oraz opłatę za 

wszystkie semestry.     



studia podyplomowe 6 000 zł/ studia podyplomowe/ os.

Rodzaj wydatku

Przeprowadzenie diagnozy obszarów 

problemowych związanych z realizacją przez 

szkołę lub placówkę systemu oświaty zadań z 

zakresu kształtowania i rozwijania u uczniów 

lub słuchaczy kompetencji kluczowych 

niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych 

postaw/umiejętności (kreatywności, 

innowacyjności oraz pracy zespołowej)

Rodzaj wydatku
Kwota maksymalna 

brutto/jednostka miary
Uzasadnienie

Program wspomagania jest formą doskonalenia nauczycieli związaną z bezpośrednim wsparciem szkół lub placówek systemu oświaty. Realizacja programów 

wspomagania przebiega w zgodzie ze wszystkimi warunkami wskazanymi w SzOOP RPO WM na lata 2014-2020.

REALIZACJA PROGRAMÓW WSPOMAGANIA

Usługa zawiera wydatki związane z pełną organizacją i przeprowadzeniem 

szkolenia, m.in.  wynagrodzenie wykładowcy; wynajęcie/eksploatacja sal (w 

tym sali dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami); materiały 

szkoleniowe; podręczniki, sprzęt techniczny np. laptop, dojazdy wykonawcy 

do miejsca świadczenia usługi, noclegi, wyżywienie wykonawcy w miejscu 

realizacji usługi. Nie należy wykazywać odrębnie tych kosztów w budżecie.                                                                                                                                                         

**Studia podyplomowe powinny spełniać wymogi określone w 

rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 

2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela. Kwota zawiera wpisowe oraz opłatę za 

wszystkie semestry.     

TWORZENIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA - budowanie lub moderowanie sieci współpracy i samokształcenia

Projektodawca powinien zawrzeć we wniosku o dofinansowanie wyczerpujące uzasadnienia przyjętych stawek oraz dysponować dokumentacją, w oparciu o 

którą zostały ustalone. Planując koszty przedsięwzięcia należy kierować się następującymi zasadami: 

• niezbędności wydatków w kontekście osiągnięcia celu projektu,

• efektywności,

• racjonalności wydatku.

Uzasadnienie

Wg. obowiązujących stawek na rynku woj. mazowieckiego (szkoła powinna posiadać przynajmniej 5 ofert 

złożonych na daną usługę).



Wizyty studyjne 10 000 zł / szt.
Wydatek zawiera m.in. koszty przejazdu, catering, materiały, szkolenie, 

prelegenci, nocleg.

Działania sieciujące - spotkania 750 zł / spotkanie Wydatek zawiera m.in. catering, materiały, prelegenci.

Rodzaj wydatku
Kwota maksymalna 

brutto/jednostka miary
Uzasadnienie

Zwrot kosztów dojazdu 
Cena uzależniona od cenników 

operatorów komunikacji publicznej

Wydatek kwalifikowalny w związku z uzasadnionymi potrzebami grupy 

docelowej, jedynie w przypadku uczestniczenia we wsparciu oferowanym 

poza miejscem zamieszkania oraz w związku z uzasadnionymi potrzebami 

grupy docelowej (np. koszty dojazdów dla osób niepełnosprawnych, 

bezrobotnych). Zaleca się, aby podróż odbywała się publicznymi/zbiorowymi 

środkami transportu, z wyjątkiem gdy na danym terenie są uzasadnione 

powody dla innej formy podróży. 

Wydatek kwalifikowalny do wysokości opłat za środki transportu 

publicznego szynowego lub kołowego (w przypadku podróży 

międzynarodowych także transportu lotniczego) 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.

WYDATKI TOWARZYSZĄCE



Nocleg w kraju 

Hotel o maksymalnym standardzie 

3*: 360 zł/1 nocleg za 2 osoby w 

pokoju 2-osobowym, 250 zł/1 

nocleg za 1 osobę w pokoju 1-

osobowym.                                                                                 

Hotel o niższym standardzie niż 3* 

oraz pensjonat, motel, itd.: 260 zł/1 

nocleg za 2 osoby w pokoju 2-

osobowym, 120 zł/1 nocleg za 1 

osobę w 1-osobowym

Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką i celami 

realizowanego projektu. Usługa powinna być realizowana w przypadku 

szkoleń co najmniej dwudniowych. Nie ma możliwości kwalifikowania 

noclegu gdy uczestnik posiada miejsce zamieszkania w miejscowości, w 

której odbywa się szkolenie. 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 więcej niż 50 km, a jednocześnie zaczyna się przed godziną 

9.00 lub kończy się po godzinie 17.00 chyba że nie ma dostępnego dojazdu 

publicznymi środkami transportu. Obejmuje nocleg w miejscu noclegowym o 

standardzie maksymalnie 3* wraz ze śniadaniem, przy czym istnieje 

możliwość szerszego zakresu usługi, o ile mieści się w określonej cenie 

rynkowej i jest to uzasadnione celami projektu. Obejmuje nocleg co do 

zasady  w pokojach 2-osobowych (nocleg w pokojach 1 - osobowych jest 

kwalifikowalny tylko w uzasadnionych przypadkach).

Catering - przerwa kawowa 25 zł/osoba/dzień szkoleniowy

Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką i celami 

realizowanego projektu. Możliwość kwalifikowania jedynie w przypadku, gdy 

zajęcia trwają nie krócej niż 4 godziny lekcyjne dziennie. Obejmuje kawę, 

herbatę, wodę, mleko, 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.



Catering - przerwa kawowa i obiad 45 zł/osoba/dzień szkoleniowy

Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką i celami 

realizowanego projektu. W zakresie działań dla tej samej grupy osób, 

trwających powyżej 6 godzin lekcyjnych, dopuszczalne jest sfinansowanie 

wyżywienia obejmującego posiłek obiadowy.  Obejmuje dwa dania (zupa i 

drugie danie) oraz napój, przy czym istnieje możliwość szerszego zakresu 

usługi o ile mieści się w określonej cenie rynkowej. Możliwość 

kwalifikowania gdy zajęcia trwają nie krócej niż 6 godzin lekcyjnych dziennie. 

W przypadku kolacji wydatek kwalifikowalny, o ile finansowana jest usługa 

noclegowa.

ŚRODKI TRWAŁE****

CROSS - FINANCING***

***zgodnie z dokumentacją konkursową cross - financing może dotyczyć wyłącznie: infrastruktury (poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, 

na stałe przytwierdzone do nieruchomości), dostosowania lub adaptacji (prace remontowo - wykończeniowe) budynków i pomieszczeń. Zakup środków 

trwałych z wyjątkiem ww. nie stanowi wydatku w ramach cross - financingu.



Projekty związane z zakupem sprzętu lub infrastruktury  (w ramach cross-financingu) w szkołach i placówkach edukacyjnych będą finansowane wyłącznie, jeżeli 

zostanie zagwarantowana trwałość inwestycji z EFS. 

****Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 (sekcja 6.12.1): 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich 

projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu. Wydatki ponoszone na zakup środków trwałych oraz 

cross-financing powyżej dopuszczalnej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu są niekwalifikowalne.

W projektach związanych z wyposażeniem pracowni TIK oraz pracowni przedmiotowych (typ operacji 2 i 3) wartość wydatków poniesionych na zakup środków 

trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie 

może łącznie przekroczyć 30% wydatków projektu.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Wydatki poniesione na zakup środków trwałych wykorzystywanych w celu wspomagania procesu wdrażania projektu (np. rzutnik na szkolenia), co do zasady nie 

powinny być kwalifikowane w ramach projektów. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy sprzęt ten jest niezbędny do realizacji konkretnego zakresu merytorycznego 

danego zadania. Wówczas wydatki te mogą być kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one 

wykorzystywane na rzecz projektu. W tym przypadku stosuje się warunki i procedury określone w sekcji 6.12.2 Wytycznych.                                                                                                                                                             

Wyposażenie stanowiska pracy personelu projektu (z wyłączeniem personelu, który zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ujęty jest w kosztach 

pośrednich) jest kwalifikowalne w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

1. Osoba dla której przeznaczone jest wyposażenie zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej ½ etatu;

2. Wnioskodawca wskazał we wniosku o dofinansowanie, że nie posiada wystarczającego zaplecza technicznego – wyposażenia stanowiska pracy do realizacji 

projektu.

Zgodnie z Wytycznymi amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych) używanych na potrzeby personelu, o 

którym mowa w pkt 2 lit. a - d, rozdział 8.4 Wytycznych, stanowią koszty pośrednie projektu.


