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Wprowadzenie 

 

 

„Katalog Regionalnych Stawek Rynkowych” zawiera zestawienie maksymalnych 

dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (w tym wynagrodzeń), obowiązujących dla 

konkursów i naborów ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Katalog ten jest otwarty, tzn. obejmuje 

tylko przykładowe rodzaje kosztów. 

W katalogu określono maksymalne stawki dla najczęściej występujących kosztów 

w projektach finansowanych z EFS. „Katalog Regionalnych Stawek Rynkowych dotyczących 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” 

opracowano zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, a także w oparciu o rozeznanie cen rynkowych, 

sporządzonych przez WUP (IP) w Rzeszowie na podstawie dostępnych źródeł, w tym stron 

internetowych, Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dotychczasowych pozycji występujących 

w budżetach wniosków o dofinansowanie projektów w ramach EFS. Wysokość stawek 

ustalona została na bazie stawek rynkowych przy założeniu, że ich wartość maksymalna nie 

powinna być wyższa niż średnie ceny rynkowe zawarte w katalogu. Stawki ujęte w katalogu 

są stawkami maksymalnymi, co oznacza, że stawki w budżecie nie powinny przekraczać ich 

wysokości.  

W przypadku umieszczenia w budżecie projektu, stawki przekraczającej maksymalną 

dopuszczalną stawkę, projektodawca zobowiązany jest do uzasadnienia przyjętej 

w budżecie stawki oraz przedstawienia sposobu wyliczenia jej wysokości. 

Stawki ujęte w katalogu są stawkami dopuszczalnymi, co nie oznacza automatycznego 

akceptowania pozycji budżetowych oraz ich wysokości, przez oceniających projekt 

(członków KOP). 

Z uwagi na specyfikę każdego projektu, proces weryfikowania i oceny budżetu musi być 

ściśle powiązany z: 

• zawartością merytoryczną projektu, jego założeniami, celem, 

• złożonością działań,  

• stopniem odpowiedzialności i zakresu zadań zespołu projektowego, w tym zwłaszcza 

personelu zarządzającego,  

• specyfiką, wielkością i zróżnicowaniem grupy docelowej, do której kierowane są 

formy wsparcia, 

• wartością finansową projektu, okresem jego realizacji, 

• rodzajem i jakością pomocy (np. dydaktycznych) związanych z oferowanymi formami 

wsparcia, oceną zaplecza technicznego oraz kadry biorącej udział w realizacji działań 

projektowych, 

• rezultatami i wskaźnikami przewidzianymi do osiągnięcia w projekcie.  
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Informacje zawarte w katalogu powinny być wykorzystywane przy opracowywaniu budżetu 

projektu i weryfikowaniu jego prawidłowości pod kątem racjonalności i efektywności 

wydatków, ich kwalifikowalności i zasadności, a także spójności z przedstawionymi 

w projekcie działaniami. Zatem zaplanowane w budżecie wydatki powinny odpowiadać 

działaniom, te zaś muszą wynikać z pogłębionej diagnozy sytuacji problemowej.  

Katalog Regionalnych Stawek Rynkowych stanowi załącznik do Regulaminu Konkursu i jest 

dostępny dla Wnioskodawców i Oceniających. 

 

 

Lp

. 
Nazwa szkolenia 

 

Liczba godzin 

Dopuszczalna stawka od osoby  

(w PLN brutto) 

1.  
Cieśla szalunkowy 280 3100 

2.  
Drwal – operator pilarki 130 1430 

3. 3

. 

Kurs spawania spoinami 

pachwinowymi blach i rur oraz 

spoinami czołowymi blach w met. 

MAG 

257 3750 

4.  

Kierowca operator wózków 

jezdniowych podnośnikowych z 

wymianą butli gazowych (wózki 

prowadzone i zdalnie sterowane, 

wózki podnośnikowe, 

podnośnikowe specjalizowane ze 

zmiennym wysięgiem) I, II, III 

WJO 

67 740 

5.  
Kurs spawania met. MAG I, II 

stopień 

I stopień 145 godzin 

II stopień 112 godzin 
2100 

2240 

6.  

Kurs spawania met. TIG 141 

spoinami pachwinowymi blach i 

rur, oraz spawanie czołowe blach 

i rur z rozszerzeniem na stal 

nierdzewną 

270 4500 

7.  
Kurs spawania met. TIG I, II 

stopień 

I stopień 103 godziny 

II stopień 102 godziny 
2200 

2700 
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8. 4

. 

Kurs wizażu (z egzaminem 

czeladniczym)  

110 3200 

9. 5

. 

Kurs kierowcy wózków 

jezdniowych 

67 520 

10. 8
. 

Kurs kwalifikacji wstępnej 

przyśpieszonej do kat. C 

140 2420 

11. 9
. 

Kurs prawa jazdy kat. C+E, 

kwalifikacja wstępna 

przyśpieszona dla prawa jazdy 

kat. C i C+E
1
 

185 5230 

12.  

Kurs prawa jazdy kat. C oraz 

kwalifikacji wstępnej 

przyśpieszonej dla prawa jazdy 

kat. C 

190 4370 

13.  

Kurs prawa jazdy kat. D (po kat. 

B) oraz kwalifikacji wstępnej 

przyspieszonej dla prawa jazdy 

kat. D 

220 6160 

14. 1
0

. 

Lakiernik samochodowy 105 1400 

15. 1
3

. 

Monter instalacji i urządzeń 

sanitarnych (z egzaminem 

czeladniczym)  

150 2400 

16. 1
5

. 

Monter urządzeń energii 

odnawialnej
2
 

12 3900 

                                                           
1

 Do cen kursów prawa jazdy należy doliczyć kwoty odpłatności za badania lekarskie zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się 

o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. (Dz. U. z 2014 r. Poz. 949) oraz badania psychologiczne 

(dla właściwych kategorii) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań 

psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób 

wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. Poz. 937). 

Ceny podane za wymienione rodzaje kategorii prawa jazdy nie zawierają opłat egzaminacyjnych, które są 

zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 

r.  w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia 

związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dziennik Ustaw z 2014 r. Poz. 974 z dn. 24 lipca 

2014 r.) 

 
2 Program szkolenia jest zgodny, w części teoretycznej i praktycznej, z zakresem programowym zawartym 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania 

certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz. U. z 2014 

r. poz 505). Zaświadczenie wydane pod koniec szkolenia upoważnia do udziału w egzaminie państwowym na 

certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych przeprowadzanego przez Urzędu Dozoru Technicznego.  
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17. 1
6

. 

Obsługa i konserwacja żurawi 

przenośnych (HDS) i podestów 

ruchomych montowanych na 

pojeździe   

75 1500 

18. 1
7

. 

Operator koparko-ładowarki kl. 

III wszystkie typy 

176 1580 

19. 1
8

. 

Operator obrabiarek sterowanych 

numerycznie 

140 1820 

20. 2
0

. 

Posadzkarz-glazurnik 230 2530 

21. 2
7

. 

Technolog robót 

wykończeniowych 

w budownictwie 

170 2880 

 

22. 2
8

. 

Uprawnienia elektroenergetyczne 

SEP do 1 KV (grupa I) w zakresie 

eksploatacji i dozoru 

30 540 

 

 


