
 

 

Załącznik nr 8 Standaryzacja wydatków w ramach konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/16 

 

Zestawienie cen rynkowych i określenie standardu wydatków w projektach konkursowych realizowanych  

w ramach Działania 2.2 RPOWP w województwie podlaskim 

 

Zgodnie z zapisami rozdziału 8.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy – Instytucja Pośrednicząca RPOWP 2014-2020 

przygotowała dokument dotyczący zestawienia standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej 

finansowanych wydatków, który jest częścią regulaminu konkursu. Tworząc budżet projektu należy pamiętać 

o celach EFS i RPOWP 2014-2020. EFS wspiera dążenie do wysokiego poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości 

miejsc pracy, poprawę dostępu do rynku pracy oraz mobilność geograficzną i zawodową pracowników.  

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. Aplikując o środki należy posługiwać się zaproponowanym 

standardem, niemniej należy mieć na uwadze fakt stale zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. W tym celu 

również Zestawienie będzie aktualizowane/dopasowywane do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. 

Wszelkie koszty związane z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb dzieci, zakupem wyposażenia i pomocy 

dydaktycznych, które nie zostały ujęte w katalogu, powinny zostać należycie oszacowane, być zgodne  

z cenami rynkowymi oraz spełniać zasady kwalifikowalności. Ponadto, planując wydatki, należy mieć na 

uwadze, iż ww. koszty powinny spełniać standardy zawarte w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. poz. 235, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal,  

w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925), rozporządzeniu Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna  

w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368). Należy 

pamiętać, że projekty powinny finansować usługi o standardzie zbliżonym do usług powszechnie dostępnych, 

komercyjnych. Nie będzie zasadne finansowanie działań dodatkowych, zawyżających standard bez analizy 

szczegółowych potrzeb grupy docelowej. Zaproponowane koszty usługi/projektu na uczestnika będą 

porównywane z kosztem podobnej usługi dostępnej na rynku komercyjnym.  

Stawki
1
 ujęte w katalogu są stawkami maksymalnymi (uwzględniającymi wartość brutto wydatku), co jednak 

nie oznacza automatycznego akceptowania przez oceniających założonych kosztów na ich maksymalnym 

poziomie. Określenie stawek maksymalnych nie zwalnia członków Komisji Oceny Projektów z weryfikacji 

zasadności i racjonalności wszystkich wydatków, również tych mieszczących się poniżej maksymalnego 

poziomu kosztu ustalonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Przyjęcie stawki maksymalnej nie 

                                                           
1
 Maksymalne stawki zostały określone na podstawie danych uzyskanych z rozeznania rynku (wyliczone w następujący sposób: 

średnia cena rynkowa z badania rynku zaokrąglona do pełnych złotych) oraz określone na podstawie projektów przyjętych do 

realizacji w ramach Działania 2.2 RPOWP 2014-2020. 



oznacza, że będzie ona akceptowana w każdym projekcie, ponieważ podczas oceny będą brane pod uwagę 

takie czynniki jak np. stopień złożoności projektu, wielkość grupy docelowej, wielkość zespołu projektowego. 

Fakt wskazania z przedstawionego zestawienia stawki we wniosku o dofinasowanie nie może być podstawą 

beneficjenta do uzasadnienia wydatku uznanego za niekwalifikowalny na etapie zatwierdzania wniosku o 

płatność i/lub kontroli (w przypadku gdy wystąpią podstawy do uznania wydatków za niekwalifikowalne). 

Należy pamiętać, że Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku będzie weryfikował zasadność i racjonalność na 

poziomie całego projektu, zadań, poszczególnych wydatków, w kontekście wszystkich projektów 

realizowanych przez beneficjenta oraz w kontekście  potencjału finansowego, kadrowego i technicznego 

beneficjenta.  

Kategoria kosztu/wydatku Opis wydatku 

Cena
2
 (cena, której 

poziom nie powinien co 

do zasady zostać 

przekroczony) 

meble i wyposażenie 

zestaw: stół + 4 krzesła dla dzieci  800,00 zł/komplet 

łóżeczko z materacem 

np. łóżeczko z drewna sosnowego, 

z regulacją wysokości leżyska i 

wyjmowanymi szczebelkami 

370,00 zł/szt. 

leżak z materacem 

np. łóżeczko ze stalową konstrukcją 

i tkaniną przepuszczającą 

powietrze 

200,00 zł/szt. 

komplet pościeli z kołdrą i poduszką 

komplet zawiera poszewkę na 

kołderkę, poszewkę na poduszkę, 

kołderkę, poduszkę 

90,00 zł/szt. 

szafa pościelowa  545,00 zł/szt. 

przewijak  600,00 zł/szt. 

regał szatniowy  570,00 zł/szt. 

zestaw mebli do sal 

np. szafka z dużymi półkami, szafka 

z dwiema przegrodami, szafka na 

skrzynie na kółkach,  skrzynia na 

kółkach, słupek na szuflady, drzwi 

do słupka, szuflada do szafy słupek, 

pojemnik drewniany 

3 177,00 zł/komplet 

krzesło do karmienia wielofunkcyjne  275,00 zł/szt. 

pufa  200,00 zł/szt. 

biurko 

np. wykonane z płyty laminowanej, 

wyposażone w szafkę i szufladę, 

obie zamykane na zamek 

435,00 zł/szt. 

szafa przelotowa 
np. ze stali nierdzewnej o wym. 

80x60x180cm 
3 150,00 zł/szt. 

tablica korkowa 

np. 90cm x 60cm 

 

46,00 zł/szt. 

wykładzina podłogowa (trudnozapalna) 

Zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie 

wymagań lokalowych i sanitarnych 

jakie musi spełniać lokal, w którym 

ma być prowadzony żłobek lub 

100,00 zł/m2 

                                                           
2 Ujęte w zestawieniu ceny są kwotami brutto. 



klub dziecięcy 

mata piankowa zabezpieczająca ściana/podłoga 399,00 zł/szt. 

osłonki na grzejniki 

np. 100 - 300 cm 

 

970,00 zł/szt. 

bramka zabezpieczająca 

np. drewniana 

 

400,00 zł/szt. 

zabezpieczenia meble/drzwi/gniazda elektryczne 
19,00 zł/70,00 zł/10,00 

zł/szt. 

apteczka 

Zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie 

wymagań lokalowych i sanitarnych 

jakie musi spełniać lokal, w którym 

ma być prowadzony żłobek lub 

klub dziecięcy 

100,00 zł/szt. 

gaśnica proszkowa 

Zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie 

wymagań lokalowych i sanitarnych 

jakie musi spełniać lokal, w którym 

ma być prowadzony żłobek lub 

klub dziecięcy 

110,00 zł/szt. 

organizacja placu zabaw 

piaskownica 
np. piaskownica drewniana z 

siedziskami o wym. 2x2m 
1 890,00 zł/szt. 

huśtawka wahadłowa 
np. huśtawka z dwoma siedziskami 

typu koszyk 
4 200,00 zł/szt. 

bujak sprężynowy  200,00 zł/szt. 

zjeżdzalnia np. wym. 120 x 47 x 72 cm 360,00 zł/szt. 

zabawki do piaskownicy 
np. taczka, łopatka, grabki, 

foremka, wiaderko z sitkiem, itp. 
40,00 zł/zestaw 

domek z ogródkiem np. o wym. 110 x 98 x 113 cm 900,00 zł/szt. 

stół piknikowy 
np. dla 6 dzieci, o wym. 90 x 90 x 

53,5 cm 
400,00 zł/szt. 

jeździk np. o wym. 82 x 44 x 82 cm 300,00 zł/szt. 

pomoce dydaktyczne 

maty edukacyjne  40,00 zł/szt. 

namioty, tunele  340,00 zł/85,00 zł/szt. 

wąż spacerowy  130,00 zł/szt. 

tablice edukacyjne  180,00 zł/szt. 

zestaw materiałów plastycznych 
np. kredki, plastelina, papier, 

wycinanki, farby,  itp. 
150,00 zł/zestaw 

dostosowanie/wyposażenie toalet dla dzieci (cena obejmuje zakup i montaż) 

nocnik 
np. z nóżkami antypoślizgowymi i 

grafiką 
23,00 zł/szt. 

bateria umywalkowa stojąca, jednouchwytowa 140,00 zł/szt. 

umywalka 
np. biała, wisząca, montowana do 

ściany, z przelewem 
160,00 zł/szt. 

zestaw ustępowy dla dzieci 

np. miska wc stojąca, spłuczka z 

funkcją stop, deska sedesowa w 

kolorze białym 

400,00 zł/szt. 



zestaw ustępowy dla dzieci ze stelażem 

np. stelaż do wc, miska wisząca, 

deska sedesowa, przycisk do 

stelaża 

1 271,00 zł/szt. 

brodzik np. o wymiarach 80x80 cm 411,00 zł/szt. 

podajnik na mydło  56,00 zł/szt. 

podajnik na ręczniki papierowe  72,00 zł/szt. 

pojemnik na papier toaletowy  49,00 zł/szt. 

półka na kubeczki 

np. półka ze sklejki i MDF-u z 

otworami na kubki i podwójnymi 

wieszakami na ręczniki 

135,00 zł/szt. 

szafka do przechowywania nocników  320,00 zł/szt. 

doposażenie /wyposażenie kuchni (cena obejmuje zakup i montaż) 

lodówka np. wys. 175cm 1 575,00 zł/szt. 

lodówka do przechowywania próbek 

żywności 

np. z ośmioma pojemnikami 

o pojemności 220 ml 
1 310,00 zł/szt. 

zmywarka gastronomiczna z 

wyparzaczem 
 5 600,00 zł/szt. 

kuchenka mikrofalowa 
np. 20 litrów, moc nie mniejsza niż 

700W 
270,00 zł/szt. 

czajnik elektryczny 
np. 1,5 litra, moc nie mniejsza niż 

1400W 
110,00 zł/szt. 

stół ze zlewem 
stół ze zlewem jednokomorowym z 

półką, o wym. 80x60x850 
1 085,00 zł/szt. 

modernizacja techniczna  

adaptacja pomieszczeń 

montaż okien 72,50 zł/mb 

montaż drzwi wewnętrznych 

(usługa) 
200,00 zł/szt. 

montaż drzwi zewnętrznych 

(usługa) 
400,00 zł/szt. 

montaż instalacji elektrycznej  

(materiał + usługa) 
55,00 zł/m2 

prace hydrauliczne  

(usługa + materiał) 
129,00 zł/mb. 

wykonanie podejść  

wodno – kanalizacyjnych (usługa + 

materiał) 

192,00 zł/szt. 

prace remontowe (m.in. 

malowanie, tynkowanie, 

szpachlowanie, położenie terakoty, 

glazury itp.) 

44,00 zł/m2 

Dotyczy tworzenia żłobków i klubów dziecięcych. 

 

Koszt utworzenia jednego miejsca opieki nad dzieckiem do lat 3 w ramach kwoty dofinansowania, na 

który składają się poszczególne koszty jednostkowe, nie może przekroczyć kwoty ogółem 40 000 zł, 

 

Koszt funkcjonowania jednego miejsca opieki nad dzieckiem do lat 3 w ramach kwoty dofinansowania 

 nie może przekroczyć kwoty ogółem 1 200 zł miesięcznie. Przy czym w przypadku pobierania opłat od 

rodziców miesięczny koszt funkcjonowania jednego miejsca opieki w ramach kwoty dofinansowania nie 

może przekroczyć kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 1 200 zł i opłatą wnoszoną przez rodzica.  

 

 

 


