
Załącznik nr 13 - Zestawienie standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach projektu konkursowego  
pn. „Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla 

przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST)” 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10, stanowiącego podstawę do oceny prawidłowości 

konstruowania budżetu projektów weryfikowanych przez Instytucję Pośredniczącą MEN (IP MEN) 
 

 

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

oceny projektów 
Maksymalna cena 
rynkowa (brutto) 

Dodatkowe zalecenia 

1. Trener szkoleń dla JST 

Osoba musi posiadać: 

 wykształcenie wyższe magisterskie, 

 min. 6 lat doświadczenia zawodowego w pracy w 
szkole/ przedszkolu/placówce oświatowej/ 
placówce doskonalenia nauczycieli/ kuratorium 
oświaty/ jednostce samorządu terytorialnego na 
stanowisku związanym z realizacją zadań 
oświatowych i/lub współpraca z jednostką 
samorządu terytorialnego w obszarze oświaty, 

 doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla kadry 
kierowniczej systemu oświaty z zakresu zarządzania 
oświatą/diagnozowania systemu oświaty/ 
finansowania oświaty/zarządzania strategicznego, 
co najmniej 150 godzin dydaktycznych w ciągu 
ostatnich 5 lat, 

 doświadczenie w zakresie opracowywania 
programów/scenariuszy (co najmniej 20 godzin 
dydaktycznych) lub innych form doskonalenia 
adresowanych do przedstawicieli jednostek 
samorządu terytorialnego JST (różnego typu) w 
ciągu ostatnich 3 lat (bycie autorem/ współautorem 
takich programów),  

217,89 zł 

Koszt brutto za 1 godzinę 
pracy. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

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

oceny projektów 
Maksymalna cena 
rynkowa (brutto) 

Dodatkowe zalecenia 

 doświadczenie w prowadzeniu zajęć/ szkoleń (w tym 
z wykorzystaniem metod warsztatowych) dla 
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego 
w ciągu ostatnich 3 lat (nie można tu podać tych 
samych szkoleń, które są wymienione w punkcie 
dotyczącym szkoleń dla kadry kierowniczej systemu 
oświaty). 
 

2. 
Trener świadczący doradztwo 
dla przedstawicieli JST 

Osoba musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu 
doradztwa z zakresu kształtowania umiejętności 
przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania 
kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do 
poruszania się na rynku pracy, nauczania 
eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów 
(kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz 
metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.  
 
Ponadto osoba ta musi mieć:  

 wykształcenie wyższe magisterskie, 

 min. 6 lat doświadczenia zawodowego w pracy w 
szkole/przedszkolu/placówce oświatowej/ placówce 
doskonalenia nauczycieli/ kuratorium oświaty/ 
jednostce samorządu terytorialnego na stanowisku z 
realizacją zadań oświatowych i/lub współpraca z 
jednostką samorządu terytorialnego w obszarze 
oświaty, 

225,53 zł 
Koszt brutto za 1 godzinę 

pracy. 



 

 

 

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

oceny projektów 
Maksymalna cena 
rynkowa (brutto) 

Dodatkowe zalecenia 

 doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla kadry 
kierowniczej systemu oświaty z zakresu zarządzania 
oświatą/diagnozowania systemu oświaty/ 
finansowania oświaty/zarządzania strategicznego, 
co najmniej 150 godzin dydaktycznych w ciągu 
ostatnich 5 lat, 

 doświadczenie w zakresie opracowywania 
programów/scenariuszy (co najmniej 20 godzin 
dydaktycznych) lub innych form doskonalenia 
adresowanych do przedstawicieli jednostek 
samorządu terytorialnego JST (różnego typu) w 
ciągu ostatnich 3 lat (bycie autorem/ współautorem 
takich programów),  

 doświadczenie w prowadzeniu zajęć/ szkoleń (w tym 
z wykorzystaniem metod warsztatowych) dla 
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego 
w ciągu ostatnich 3 lat (nie można tu podać tych 
samych szkoleń, które są wymienione w punkcie 
dotyczącym szkoleń dla kadry kierowniczej systemu 
oświaty). 

 

 

 


