
                    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 5

Kategoria kosztu Opis wydatku Jednostka miary dopuszczalna stawka

Stypendia dla uczniów

Wysokość stypendium dla ucznia za odbycie kształcenia praktycznego w ramach grantu nie może 

przekroczyć 60% średniego wynagrodzenia (brutto) za paracę w województwie świętokrzyskim. 

Wysokość stypendium wyliczana na podstawie aktualnych danych GUS. Okres realizacji kształcenia 

praktycznego w ramach grantu wynosi  min. 40 % z przypadającej liczby godzin na zajęcia praktyczne w 

wymiarze 735 - zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie ramowych 

planów nauczania dla publicznych szkół przekierowanych do przedsiębiorstw w odniesieniu do jednego 

ucznia.

godz. do 14zł /h

Koszty dojazdu

Koszty związane z odbywaniem kształcenia praktycznego w ramach grantu w odniesieniu do jednego 

ucznia (koszty dojazdu). 

Koszty dojazdu są kwalifikowane jedynie w przypadku uczestniczenia we wsparciu lub działaniach 

realizowanych poza miejscem zamieszkania. Koszty podróży rozliczane są na podstawie rzeczywiście 

poniesionych kosztów jako refundacja wydatku faktycznie poniesionego. Wydatki powinny być 

udokumentowane. Akceptowana jest podróż zbiorowymi środkami transportu publicznego, chyba że z 

powodu systemu środków transportu na danym terenie są uzasadnione powody dla innej formy 

podróży, jednak powinny to być wyjątkowe sytuacje. Zalecany jest również, o ile to możliwe, zakup 

biletów podróży z możliwością zwrotu lub wymiany (np. w zakresie zmiany terminu podróży lub 

nazwiska osoby podróżującej) na wypadek nieoczekiwanych sytuacji. 

Wydatek kwalifikowalny do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego 

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 wysokości cen biletu środkami 

transportu publicznego na danej trasie

dzień do 80zł/dzień

1 nocleg za 2 osoby w

 pokoju 2- osobowym 
do 160 zł

1 nocleg za 1 osobę w

 pokoju 1 - osobowym 
do 120 zł

Koszty badań wstępnych lekarskich

Koszt niezbędnych badań lekarskich w przeliczeniu na jednego ucznia kształcenia praktycznego. Koszt 

przeprowadzenia badania lekarskiego musi być porównywalny do tego typu usług dostępnych na rynku. 

Zakres przeprowadzonych badań lekarskich musi być zgodny z minimalnymi wymaganiami badań 

określonych przepisami prawnymi i adekwatny do miejsca odbywania kształcenia praktycznego oraz 

zakresu przewidzianych obowiązków. Zakres badań lekarskich niezbędnych dla danego stanowiska 

pracy powinien zostać uzgodniony z instytucją przyjmującą ucznia na kształcenie praktyczne. 

os.
do 350 zł

Koszty ubezpieczenia

Koszty ubezpieczenia NNW w odniesieniu do jednego ucznia.

Koszty związane z wykupieniem polisy ubezpieczeniowej NNW (od następstw nieszczęśliwych 

wypadków) dla ucznia są kosztem kwalifikowalnym, na cały okres trwania kształcenia praktycznego. 
os. do 200zł/os. 

Koszty wynagrodzenia opiekuna kształcenia praktycznego  u pracodawcy powinny uwzględniać jedną z 

poniższych opcji: - refundacja nie więcej niż 5000,00 zł w przypadku zwolnienia od świadczenia pracy 

przez pracodawcę;    refundacja miesięcznego kosztu wynagrodzenia opiekuna po stronie pracodawcy 

nie powinna przekraczac kosztu brutto za godzinę opieki nad uczestnikiem praktyk, zgodny z kosztami 

ponoszonymi przez pracodawcę w przeliczeniu na godzinę pracy zatrudnionego pracownika.

opiekun

do 5 000 zł

Dopuszcza się możliwość zatrudnienia przez przedsiębiorców osób będących na emeryturze, 

posiadających  doświadczenie w danej branży na warunkach zgodnych z przepisami prawa i 

regulaminem pracy w danym przedsiębiorstwie. Koszt wynagrodzenia opiekuna po stronie pracodawcy 

nie powinien przekraczać kosztu brutto za godzinę opieki nad uczestnikiem praktyk, zgodny z kosztami 

ponoszonymi przez pracodawcę w przeliczeniu na godzinę pracy zatrudnionego pracownika.

godz.

do 35 zł 

Koszty szkolenia przygotowawczego BHP Koszty związane ze szkoleniem BHP  ucznia kształcenia praktycznego. osoba
do 350 zł

Koszty przygotowania stanowiska (odzież, 

obuwie itp.) 

Koszty związane z przystosowaniem ubioru ucznia do stanowiska pracy, dotyczą zakupu odzieży 

roboczej, obuwia  itp.
osoba

do 2 000 zł

Koszty  stanowiska pracy (maszyny, 

symulatory itp.) 

Koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy w przedsiebiorstwie dla ucznia kształcenia 

praktycznego,  dotyczące zakupu sprzętu, + oświadczenie iż zakupiony sprzęt w trakcie realizacji grantu 

i po jego zakończeniu nie będzie wykorzystywany do działalności innej niż wskazanej w ustawie z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty

podmiot (przedsiębiorstwo)

do 50 000 zł

Warsztaty praktyczne dla nauczycieli - koszty dojazdu osoba do 80 zł/dzień

Warsztaty praktyczne dla nauczycieli - koszty 

ubezpieczenia
osoba do 200zł/os. 

Warsztaty praktyczne dla nauczycieli - koszty noclegu osoba do 120 zł/dzień

Koszt opiekuna prowadzącego warsztaty 

praktyczne
godz. do 150 zł

Materiały warsztatowe komplet
do 500 zł

Warsztaty z kompetencji kluczowych,

zajęcia dodatkowe dla uczniów

Wynagrodzenie trenera 

Materiały szkoleniowe komplet do 100zł 

Kursy zawodowe specjalistyczne dla uczniów Koszty dot. kursów zawodowych odpowiadające kier. kształcenia  osoba do 3000,00 zł

Inne koszty zgodne z cenami rynkowymi
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W tym koszty opiekuna praktyk, materiałów itp.

Koszty osoby prowadzącej warsztaty i niezbędne materiały zużywalne, do bezpośredniego 

wykonywania prac.

Powinny to być jednak materiały  ściśle powiązane z programem kształcenia i programem kształcenia 

praktycznego. Z uwagi na nieograniczony zakres kierunków kształcenia, które mogą być objęte grantem 

oraz nieograniczonym przekrojem miejsc odbywania kształcenia praktycznego (firmy z dowolnej branży 

oraz inne organizacje), nie ma możliwości określenia zamkniętego katalogu materiałów, które mogą być 

finansowane.  Zakup materiałów zużywalnych powinien być udokumentowany. 

*koszty nieprzewidziane w tabeli muszą być zgodne z  cenami rynkowymi.  

Refundacji podmiotowi przyjmującemu na kształcenie praktyczne,dodatku do wynagrodzenia opiekuna 

w sytuacji gdy nie został zwolniony od świadczenia pracy, w wysokości nieprzekraczającej 40% jego 

zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia wynikającego ze 

zwiększonego zakresu zadań oraz zgodnie z regulaminem pracy w danym przedsiębiorstwie. Wysokość 

wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin kształcenia praktycznego zrealizowanych 

przez uczniów. 

godz.

do 25 zł

Koszty opiekuna koształcenia praktycznego. Na 

jednego opiekuna kształcenia praktycznego nie może 

przypadać więcej niż 5 uczniów.

godz. do 80 zł

INNE KOSZTY (maksymalnie 30% wartości grantu) *m.in.

Koszty dot. warsztatów z kompetencji 

kluczowych ukierunkowane na konkretne granty. Zajęcia dodatkowe dla uczniów

KOSZTY UCZNIA

KOSZTY PRACODAWCY

Koszty zakwaterowania

W przypadku kosztów zakwaterowania ucznia poza miejscem zamieszkania, jest to koszt 

kwalifikowalny. Koszty poniesione w związku z zakwaterowaniem muszą być udokumentowane. 

Ponoszenie kosztów związanych z zakwaterowaniem jest możliwe w przypadku, gdy uczeń kształcenie 

praktyczne będzie odbywał  w odległości nie mniejszej niż 50 km od miejsca zamieszkania uczestnika 

kształcenia praktycznego. Przy określeniu odległości pomiędzy miejscami zamieszkania i miejscem 

odbywania kształcenia praktycznego bieże się pod uwagę najkrótszą odległość pomiędzy punktami.

- obejmuje ncleg w pokojach 2-osobowych (nocleg w pokojach 1-osobowych jest kwalifikowalny tylko w 

uzasadnionych przypadkach)

TABELA Z WYKAZEM MAKSYMALNYCH STAWEK (W PLN)
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