
Zestawienie standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach 

konkursu Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację 

praktycznej nauki zawodu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

Działanie 2.15 (stanowiącego podstawę do oceny prawidłowości konstruowania budżetu 

projektu weryfikowanego przez Instytucję Pośredniczącą MEN (IP MEN) 

 

L.p. Towar/ usługa Standard – warunki 
kwalifikowania wydatku na 

etapie oceny projektów 

Maksymalna cena 
rynkowa 

Dodatkowe 
zalecenia 

  1. Ekspert ds. opracowania 
modelowego programu 
realizacji praktycznej nauki 
zawodu (branża fryzjersko-
kosmetyczna) 
 
 

Minimum dwuletnie 
doświadczenie, po 2012r. 
na stanowisku nauczyciela 
kształcenia zawodowego 
praktycznego w zasadniczej 
szkole zawodowej 
/technikum /szkole 
policealnej lub kierownika 
kształcenia praktycznego 
lub instruktora praktycznej 
nauki zawodu, w 
zawodzie/zawodach 
wchodzących w skład danej 
branży  

132,67 zł/ 1 
godzina umowa 
cywilnoprawna 
 
4470,78 zł/ 1 etat - 
umowa o pracę 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 

  2. Ekspert ds. opracowania 
modelowego programu 
realizacji praktycznej nauki 
zawodu (branża chemiczno-
ceramiczno-szklarska) 
 

Minimum dwuletnie 
doświadczenie, po 2012r. 
na stanowisku nauczyciela 
w zasadniczej szkole 
zawodowej /technikum 
/szkole policealnej lub 
instruktora praktycznej 
nauki zawodu, w 
zawodzie/zawodach 
wchodzących w skład danej 
branży  

147,92 zł/ 1 
godzina umowa 
cywilnoprawna 
 
4860,01 zł/ 1 etat - 
umowa o pracę 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 

  3. Ekspert ds. opracowania 
modelowego programu 
realizacji praktycznej nauki 
zawodu (branża 
poligraficzno-fotograficzna) 
 
 
 

Minimum dwuletnie 
doświadczenie, po 2012r. 
na stanowisku nauczyciela 
w zasadniczej szkole 
zawodowej /technikum 
/szkole policealnej lub 
instruktora praktycznej 
nauki zawodu, w 
zawodzie/zawodach 
wchodzących w skład danej 
branży  

152,27 zł/ 1 
godzina umowa 
cywilnoprawna 
 
4820,01 zł/ 1 etat - 
umowa o pracę 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 



  4. Ekspert ds. opracowania 
modelowego programu 
realizacji praktycznej nauki 
zawodu (branża drzewno-
meblarska) 

Minimum dwuletnie 
doświadczenie, po 2012r. 
na stanowisku nauczyciela 
w zasadniczej szkole 
zawodowej /technikum 
/szkole policealnej lub 
instruktora praktycznej 
nauki zawodu, w 
zawodzie/zawodach 
wchodzących w skład danej 
branży  

145,83 zł/ 1 
godzina umowa 
cywilnoprawna 
 
4603,85 zł/ 1 etat - 
umowa o pracę 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 

  5. Ekspert ds. opracowania 
modelowego programu 
realizacji praktycznej nauki 
zawodu (branża 
ekonomiczno-
administracyjno-biurowa) 
 
 

Minimum dwuletnie 
doświadczenie, po 2012r. 
na stanowisku nauczyciela 
w zasadniczej szkole 
zawodowej /technikum 
/szkole policealnej lub 
instruktora praktycznej 
nauki zawodu, w 
zawodzie/zawodach 
wchodzących w skład danej 
branży  

149,41 zł/ 1 
godzina umowa 
cywilnoprawna 
 
4820,71 zł/ 1 etat - 
umowa o pracę 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 

  6. Ekspert ds. opracowania 
modelowego programu 
realizacji praktycznej nauki 
zawodu (branża 
transportowo-spedycyjno-
logistyczna) 
 
 

Minimum dwuletnie 
doświadczenie, po 2012r. 
na stanowisku nauczyciela 
w zasadniczej szkole 
zawodowej /technikum 
/szkole policealnej lub 
instruktora praktycznej 
nauki zawodu, w 
zawodzie/zawodach 
wchodzących w skład danej 
branży  

168,85 zł/ 1 
godzina umowa 
cywilnoprawna 
 
4897,90 zł/ 1 etat - 
umowa o pracę 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 

  7. Ekspert ds. opracowania 
modelowego programu 
realizacji praktycznej nauki 
zawodu (branża skórzano-
obuwnicza) 
 
 
 

Minimum dwuletnie 
doświadczenie, po 2012r. 
na stanowisku nauczyciela 
w zasadniczej szkole 
zawodowej /technikum 
/szkole policealnej lub 
instruktora praktycznej 
nauki zawodu, w 
zawodzie/zawodach 
wchodzących w skład danej 
branży  

148,64 zł/ 1 
godzina umowa 
cywilnoprawna 
 
4756,37 zł/ 1 etat - 
umowa o pracę 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 



  8. Ekspert ds. opracowania 
modelowego programu 
realizacji praktycznej nauki 
zawodu (branża 
włókienniczo-odzieżowa) 
 

Minimum dwuletnie 
doświadczenie, po 2012r. 
na stanowisku nauczyciela 
w zasadniczej szkole 
zawodowej /technikum 
/szkole policealnej lub 
instruktora praktycznej 
nauki zawodu, w 
zawodzie/zawodach 
wchodzących w skład danej 
branży  

147,50 zł/ 1 
godzina umowa 
cywilnoprawna 
 
4839,40 zł/ 1 etat - 
umowa o pracę 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 

  9. Ekspert ds. opracowania 
modelowego programu 
realizacji praktycznej nauki 
zawodu (branża budowlana) 
 
 

Minimum dwuletnie  
doświadczenie, po 2012r. 
na stanowisku nauczyciela 
w zasadniczej szkole 
zawodowej /technikum 
/szkole policealnej lub 
instruktora praktycznej 
nauki zawodu, w 
zawodzie/zawodach 
wchodzących w skład danej 
branży  

177,50 zł/ 1 
godzina umowa 
cywilnoprawna 
 
4941,52 zł/ 1 etat - 
umowa o pracę 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 

  10. Ekspert ds. opracowania 
modelowego programu 
realizacji praktycznej nauki 
zawodu (branża drogowa i 
inżynieryjno-instalacyjna) 
 
 
 

Minimum dwuletnie 
doświadczenie, po 2012r. 
na stanowisku nauczyciela 
w zasadniczej szkole 
zawodowej /technikum 
/szkole policealnej lub 
instruktora praktycznej 
nauki zawodu, w 
zawodzie/zawodach 
wchodzących w skład danej 
branży  

180,57 zł/ 1 
godzina umowa 
cywilnoprawna 
 
5329,20 zł/ 1 etat - 
umowa o pracę 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 

  11. Ekspert ds. opracowania 
modelowego programu 
realizacji praktycznej nauki 
zawodu (branża elektryczno-
elektroniczna i 
energetyczna) 
 
 

Minimum dwuletnie 
doświadczenie, po 2012r. 
na stanowisku nauczyciela 
w zasadniczej szkole 
zawodowej /technikum 
/szkole policealnej lub 
instruktora praktycznej 
nauki zawodu, w 
zawodzie/zawodach 
wchodzących w skład danej 
branży  

159,69 zł/ 1 
godzina umowa 
cywilnoprawna 
 
5233,69 zł/ 1 etat - 
umowa o pracę 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 



  12. Ekspert ds. opracowania 
modelowego programu 
realizacji praktycznej nauki 
zawodu (branża 
teleinformatyczna) 
 
 
 

Minimum dwuletnie  
doświadczenie, po 2012r. 
na stanowisku nauczyciela 
w zasadniczej szkole 
zawodowej /technikum 
/szkole policealnej lub 
instruktora praktycznej 
nauki zawodu, w 
zawodzie/zawodach 
wchodzących w skład danej 
branży  

174,53 zł/ 1 
godzina umowa 
cywilnoprawna 
 
4873,07 zł/ 1 etat - 
umowa o pracę 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 

  13. Ekspert ds. opracowania 
modelowego programu 
realizacji praktycznej nauki 
zawodu (branża artystyczna) 
 
 
 

Minimum dwuletnie 
doświadczenie, po 2012r. 
na stanowisku nauczyciela 
w zasadniczej szkole 
zawodowej /technikum 
/szkole policealnej lub 
instruktora praktycznej 
nauki zawodu, w 
zawodzie/zawodach 
wchodzących w skład danej 
branży  

140,77 zł/ 1 
godzina umowa 
cywilnoprawna 
 
4986,16 zł/ 1 etat - 
umowa o pracę 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 

  14. Ekspert ds. opracowania 
modelowego programu 
realizacji praktycznej nauki 
zawodu (branża 
mechaniczna- mechanika 
precyzyjna) 
 
 

Minimum dwuletnie 
doświadczenie, po 2012r. 
na stanowisku nauczyciela 
w zasadniczej szkole 
zawodowej /technikum 
/szkole policealnej lub 
instruktora praktycznej 
nauki zawodu, w 
zawodzie/zawodach 
wchodzących w skład danej 
branży  

164,59 zł/ 1 
godzina umowa 
cywilnoprawna 
 
5132,28 zł/ 1 etat - 
umowa o pracę 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 

  15. Ekspert ds. opracowania 
modelowego programu 
realizacji praktycznej nauki 
zawodu (branża 
mechaniczna – budowa 
maszyn, obróbka metali i 
tworzyw sztucznych) 
 

Minimum dwuletnie 
doświadczenie, po 2012r. 
na stanowisku nauczyciela 
w zasadniczej szkole 
zawodowej /technikum 
/szkole policealnej lub 
instruktora praktycznej 
nauki zawodu, w 
zawodzie/zawodach 
wchodzących w skład danej 
branży  

150,94 zł/ 1 
godzina umowa 
cywilnoprawna 
 
4845,46 zł/ 1 etat - 
umowa o pracę 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 



  16. Ekspert ds. opracowania 
modelowego programu 
realizacji praktycznej nauki 
zawodu (branża 
motoryzacyjna) 
 
 
 

Minimum dwuletnie 
doświadczenie, po 2012r. 
na stanowisku nauczyciela 
w zasadniczej szkole 
zawodowej /technikum 
/szkole policealnej lub 
instruktora praktycznej 
nauki zawodu, w 
zawodzie/zawodach 
wchodzących w skład danej 
branży  

152,50 zł/ 1 
godzina umowa 
cywilnoprawna 
 
5107,22 zł/ 1 etat - 
umowa o pracę 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 

  17. Ekspert ds. opracowania 
modelowego programu 
realizacji praktycznej nauki 
zawodu (branża górniczo-
wiertnicza) 
 
 

Minimum dwuletnie 
doświadczenie, po 2012r. 
na stanowisku nauczyciela 
w zasadniczej szkole 
zawodowej /technikum 
/szkole policealnej lub 
instruktora praktycznej 
nauki zawodu, w 
zawodzie/zawodach 
wchodzących w skład danej 
branży  

189,85 zł/ 1 
godzina umowa 
cywilnoprawna 
 
5272,98 zł/ 1 etat - 
umowa o pracę 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 

  18. Ekspert ds. opracowania 
modelowego programu 
realizacji praktycznej nauki 
zawodu (branża hutniczo-
odlewnicza) 
 
 
 

Minimum dwuletnie  
doświadczenie, po 2012r. 
na stanowisku nauczyciela 
w zasadniczej szkole 
zawodowej /technikum 
/szkole policealnej lub 
instruktora praktycznej 
nauki zawodu, w 
zawodzie/zawodach 
wchodzących w skład danej 
branży  

193,64 zł/ 1 
godzina umowa 
cywilnoprawna 
 
4976,67 zł/ 1 etat - 
umowa o pracę 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 

  19. Ekspert ds. opracowania 
modelowego programu 
realizacji praktycznej nauki 
zawodu (branża leśno-
ogrodnicza) 
 
 
 

Minimum dwuletnie 
doświadczenie, po 2012r. 
na stanowisku nauczyciela 
w zasadniczej szkole 
zawodowej /technikum 
/szkole policealnej lub 
instruktora praktycznej 
nauki zawodu, w 
zawodzie/zawodach 
wchodzących w skład danej 
branży  

154,58 zł/ 1 
godzina umowa 
cywilnoprawna 
 
4960,01 zł/ 1 etat - 
umowa o pracę 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 



  20. Ekspert ds. opracowania 
modelowego programu 
realizacji praktycznej nauki 
zawodu (branża rolno-
hodowlana) 
 
 
 

Minimum dwuletnie  
doświadczenie, po 2012r. 
na stanowisku nauczyciela 
w zasadniczej szkole 
zawodowej /technikum 
/szkole policealnej lub 
instruktora praktycznej 
nauki zawodu, w 
zawodzie/zawodach 
wchodzących w skład danej 
branży  

150 zł/ 1 godzina 
umowa 
cywilnoprawna 
 
4826,67 zł/ 1 etat - 
umowa o pracę 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 

  21. Ekspert ds. opracowania 
modelowego programu 
realizacji praktycznej nauki 
zawodu (branża hotelarsko-
gastronomiczno-
turystyczna) 
 
 

Minimum dwuletnie 
doświadczenie, po 2012r. 
na stanowisku nauczyciela 
w zasadniczej szkole 
zawodowej /technikum 
/szkole policealnej lub 
instruktora praktycznej 
nauki zawodu, w 
zawodzie/zawodach 
wchodzących w skład danej 
branży  

153,13 zł/ 1 
godzina umowa 
cywilnoprawna 
 
5358,18 zł/ 1 etat - 
umowa o pracę 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 

  22. Ekspert ds. opracowania 
modelowego programu 
realizacji praktycznej nauki 
zawodu (branża spożywcza) 
 
 

Minimum dwuletnie 
doświadczenie, po 2012r. 
na stanowisku nauczyciela 
w zasadniczej szkole 
zawodowej /technikum 
/szkole policealnej lub 
instruktora praktycznej 
nauki zawodu, w 
zawodzie/zawodach 
wchodzących w skład danej 
branży  

139,64 zł/ 1 
godzina umowa 
cywilnoprawna 
 
4859,44 zł/ 1 etat - 
umowa o pracę 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 

  23. Ekspert ds. opracowania 
modelowego programu 
realizacji praktycznej nauki 
zawodu (branża ochrony 
zdrowia) 
 
 
 

Minimum dwuletnie 
doświadczenie, po 2012r. 
na stanowisku nauczyciela 
w zasadniczej szkole 
zawodowej /technikum 
/szkole policealnej lub 
instruktora praktycznej 
nauki zawodu, w 
zawodzie/zawodach 
wchodzących w skład danej 
branży  

163,46 zł/ 1 
godzina umowa 
cywilnoprawna 
 
5032,31 zł/ 1 etat - 
umowa o pracę 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 



  24. Ekspert ds. opracowania 
modelowego programu 
realizacji praktycznej nauki 
zawodu (branża pomocy 
społecznej) 
 
 
 

Minimum dwuletnie 
doświadczenie, po 2012r. 
na stanowisku nauczyciela 
w zasadniczej szkole 
zawodowej /technikum 
/szkole policealnej lub 
instruktora praktycznej 
nauki zawodu, w 
zawodzie/zawodach 
wchodzących w skład danej 
branży  

140,00 zł/ 1 
godzina umowa 
cywilnoprawna 
 
4793,34 zł/ 1 etat - 
umowa o pracę 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 

  25. Ekspert ds. opracowania 
modelowego programu 
realizacji praktycznej nauki 
zawodu (branża ochrony i 
bezpieczeństwa osób i 
mienia) 
 
 

Minimum dwuletnie 
doświadczenie, po 2012r. 
na stanowisku nauczyciela 
w zasadniczej szkole 
zawodowej /technikum 
/szkole policealnej lub 
instruktora praktycznej 
nauki zawodu, w 
zawodzie/zawodach 
wchodzących w skład danej 
branży  

138,57 zł/ 1 
godzina umowa 
cywilnoprawna 
 
4823,05 zł/ 1 etat - 
umowa o pracę 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 

26. Ekspert ds. opracowania 
kosztochłonności kształcenia 

Minimalne trzyletnie 
doświadczenie analityczne 
w modelach kalkulacyjnych 
kosztów w obszarze 
edukacji oraz udział w 
projektach badawczych 

163,08 zł/ 1 
godzina umowa 
cywilnoprawna 
 
5586,16 zł/ 1 etat - 
umowa o pracę 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 

27. Ekspert ds. opracowania 
zasad zapewnienia jakości 
kształcenia praktycznego 
realizowanego u 
pracodawców wraz z 
narzędziem ich weryfikacji 

Minimum dwuletnie 
doświadczenie, po 2012 r. 
na stanowisku nauczyciela 
kształcenia zawodowego 
lub instruktora praktycznej 
nauki zawodu lub 
kierownika kształcenia 
praktycznego, w 
zawodzie/zawodach 
wchodzących w skład danej 
branży  

175,00 zł/ 1 
godzina umowa 
cywilnoprawna 
 
5833,17 zł/ 1 etat - 
umowa o pracę 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 

 

 


