
  

 

Zestawienie standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach 

konkursu pn. Tworzenie e-podręczników i rozwijanie e-materiałów dydaktycznych 

towarzyszących istniejącym e-podręcznikom - abstrakty lekcji w języku angielskim oraz 

konkursu pn. Opracowanie e-materiałów dydaktycznych umożliwiających przeprowadzenie 

multimedialnych lekcji z przedmiotów w zakresie rozszerzonym dla szkół 

ponadpodstawowych kończących się egzaminem maturalnym, realizowanych w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10 (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. Grafik/ Autor 
animacji 
 
 
 

Osoba posiadająca minimum trzyletnie 
doświadczenie przy tworzeniu prac 
graficznych dla kursów 
multimedialnych lub/i posiadająca 
wyższe wykształcenie na kierunku 
grafiki komputerowej lub pokrewnym 

135,77 zł/ godzina 
umowa 
cywilnoprawna 
10941,90 zł/ 
umowa o pracę 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 

  2. Programista 
html5/ flash 

Osoba posiadająca minimum trzyletnie 
doświadczenie w tworzeniu kursów 
multimedialnych; pracująca przy 
przedsięwzięciach dla dzieci i 
dorosłych i posiadająca wykształcenie 
wyższe na kierunku informatyka lub 
pokrewnym 

159,08 zł/ godzina 
umowa 
cywilnoprawna 
11569,20 zł/ 
umowa o pracę 
 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 

  3. Scenarzysta 
kursów e-
learning/ autor 
scenariuszy, 
ćwiczeń 
interaktywnych 

Osoba posiadająca minimum 
dwuletnie doświadczenie w pracy przy 
tworzeniu scenariuszy kursów 
dydaktycznych dla dzieci i dorosłych, 
posiadająca wykształcenie wyższe na 
kierunku polonistyka lub pokrewnym.  

120,38 zł/ godzina 
umowa 
cywilnoprawna 
9556,80  zł/ 
umowa o pracę 
 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 

  4. Tester 
oprogramowania  

Osoba posiadająca minimum 
dwuletnie doświadczenie na 
stanowisku związanym z weryfikacją 
jakościową dydaktycznych materiałów 
multimedialnych 

97,00 zł/ godzina 
umowa 
cywilnoprawna 
8134,00 zł/ 
umowa o pracę 
 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 

  5. Metodyk danego 
przedmiotu1 

Osoba posiadająca minimum 
dwuletnie doświadczenie na 
stanowisku związanym z pracą 

136,15 zł/ godzina 
umowa 
cywilnoprawna 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 

                                                           
1 Fizyki, chemii, biologii, geografii, j. polskiego, historii, filozofii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, 
informatyki. 



metodyka i wykształcenie wyższe 
kierunkowe 

8950,90 zł/ 
umowa o pracę 
 

„brutto 
brutto” 

  6. Metodyk języka 
angielskiego do 
tłumaczenia 
opracowanych 
abstraktów 

Osoba posiadająca minimum 
dwuletnie doświadczenie na 
stanowisku związanym z pracą 
metodyka i wykształcenie wyższe w 
zakresie języka angielskiego 

133,85 zł/ godzina 
umowa 
cywilnoprawna 
8950,90 zł/ 
umowa o pracę 
 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 

 7. Autor treści e-
materiału 

Osoba posiada minimum dwuletnie 
doświadczenie z zakresu tworzenia e-
materiałów oraz posiadająca 
umiejętności w zakresie korzystania z 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych w stopniu 
pozwalających na tworzeniu 
multimedialnych treści edukacyjnych 

130,15 zł/ godzina 
umowa 
cywilnoprawna 
10252,40 zł/ 
umowa o pracę 
 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 

  8. Redaktor treści 
e-materiału 

Osoba posiadająca minimum 
dwuletnie doświadczenie redaktorskie 
oraz posiadająca umiejętność 
tworzeniu multimedialnych treści 
edukacyjnych 

98,23 zł/ godzina 
umowa 
cywilnoprawna 
8402,90 zł/ 
umowa o pracę 
 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 

  9. Lektor (filmy, 
audiobooki) 

Osoba posiadająca minimum 
dwuletnie doświadczenie w zakresie 
świadczenia usług lektorskich (min. 15 
udokumentowanych nagrań, w jakości 
studyjnej w okresie ostatnich dwóch 
lat) 

121,38 zł/ za 
przeczytanie 
tekstu na A4 
standaryzowanego 
maszynopisu tj. 
1800 znaków ze 
spacjami 

 

10. Autor 
zdjęć/Fotoedytor 

Osoba posiadająca minimum 
dwuletnie doświadczenie na 
stanowisku Autor zdjęć/ Fotoedytor w 
obszarze edukacyjnym (możliwe 
również zaangażowanie osoby, która 
świadczyła usługi zasadzie wolnego 
zawodu) 

128,92 zł/ godzina 
umowa 
cywilnoprawna 
9138,70 zł/ 
umowa o pracę 
 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 

11. Dźwiękowiec/ 
Realizator 
dźwięku 

Osoba posiadająca minimum 
dwuletnie doświadczenie w pracy w 
studio dźwiękowym przy nagrywaniu i 
montowaniu oraz rozpowszechnianiu 
materiałów dźwiękowych (w tym 
umiejętności synchronizacji montażu 
dźwięku z obrazem) – realizacja min. 
10 audiobooków o czasie nie krótszym 
niż 1 godzina w tym w ramach pracy 
nagranie materiału lektorskiego, 
dogranie dźwięków tła oraz muzyki tła 

129,31 zł/ godzina 
umowa 
cywilnoprawna 
9221,90 zł/ 
umowa o pracę 
 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 

12. Montażysta 
animacji 

Osoba posiadająca minimum 
dwuletnie doświadczenie w pracy przy 
obróbce i montażu animacji (filmów 

154,46 zł/ godzina 
umowa 
cywilnoprawna 

W 
przypadku 
umowy o 



animowanych) - w tym umiejętności 
synchronizacji obrazu z dźwiękiem – 
min. 10 animacji nie krótszych niż 5 
min. każda   

10294,70 zł/ 
umowa o pracę 
 

pracę koszt 
„brutto 
brutto” 

13. Specjalista 
WCAG 2.0 

Osoba posiadająca wiedzę z zakresu 
WCAG 2.0 i adaptacji materiałów 
dydaktycznych dla osób ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi oraz 
minimum dwuletnie doświadczenie w 
zakresie audytów dostępności 
serwisów internetowych dla osób z 
niepełnosprawnościami (min. 15 
udokumentowanych audytów) 

162,79 zł/ godzina 
umowa 
cywilnoprawna 
10677,27 zł/ 
umowa o pracę 
 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 

14. Prawnik – 
specjalność 
prawo autorskie 

Osoba z uprawnieniami radcy 
prawnego lub adwokata oraz 
minimum trzyletnim doświadczeniem 
w prawie własności intelektualnej  

281,62 zł/ godzina 
umowa 
cywilnoprawna 
13967,60 zł/ 
umowa o pracę 
 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 

15. Korektor  Osoba posiadająca minimum 
dwuletnie doświadczenie w zakresie 
pracy z tekstem (min. 30 oddanych 
tekstów/ opracowań po korekcie). 
Preferowana będzie osoba z 
dyplomem uczelni wyższej o kierunku 

humanistycznym lub filologicznym.  

101,23 zł/ godzina 
umowa 
cywilnoprawna 
7864,60 zł/ 
umowa o pracę 
 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 

 

 

 

 


