
  

 

 

Zestawienie standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach 

konkursu pn. „Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty”, 

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. Trener do 
realizacji szkoleń 
dla dyrektorów 
szkół/placówek 
oświatowych) 
Wariant A  
 
 
 

1. Wykształcenie wyższe magisterskie. 

2. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla kadry 
kierowniczej systemu oświaty  
 tj. dyrektorzy szkół/placówek, pracownicy jednostek 
samorządu terytorialnego z zakresu zarządzania 
oświatą/ diagnozowania systemu 
oświaty/finansowania oświaty/zarządzania 
strategicznego, procesowego wspomagania 
szkół/placówek, co najmniej 550 godzin 
dydaktycznych w ciągu ostatnich 5 lat, w tym 
minimum 40% godzin zrealizowanych szkoleń dla 
dyrektorów szkół/placówek oświatowych 

3. Doświadczenie w zakresie opracowywania 
programów/scenariuszy adresowanych do kadry 
kierowniczej systemu oświaty ( tj. zarówno dla 
dyrektorów szkół/placówek jak i pracowników 
jednostek samorządu terytorialnego JST) w ciągu 
ostatnich 3 lat (autor/ współautor takich 
programów/ scenariuszy). Wskazane programy/ 
scenariusze szkoleń, powinny liczyć, co najmniej 20 
godzin dydaktycznych 

4. Doświadczenie w zakresie przygotowywania 
publikacji/ artykułów/analiz/ 
opracowań/materiałów szkoleniowych 
adresowanych do dyrektorów szkół i/lub  
pracowników jednostek samorządu terytorialnego 
(autor/współautor) w ciągu ostatnich 3 lat. 

5. Doświadczenie w zakresie realizacji doradztwa dla 
dyrektorów szkół i/lub  pracowników jednostek 
samorządu terytorialnego (doradztwo i/lub 
coaching) w ciągu ostatnich 3 lat. 

243,75 zł/ godzina 
umowa 
cywilnoprawna 
8 935,50 zł/ 
umowa o pracę 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 
brutto” 
miesięcznie 

  2. Trener do 
realizacji szkoleń 
dla pracowników 
jednostek 
samorządu 
terytorialnego 

1. Wykształcenie wyższe magisterskie. 

2. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla kadry 
kierowniczej systemu oświaty  
 tj. dyrektorzy szkół/placówek, pracownicy jednostek 
samorządu terytorialnego  
z zakresu zarządzania oświatą/ diagnozowania 

250,00 zł/ godzina 
umowa 
cywilnoprawna 
8 935,50 zł/ 
umowa o pracę 
 

W 
przypadku 
umowy o 
pracę koszt 
„brutto 



Wariant B systemu oświaty/finansowania oświaty/zarządzania 
strategicznego, procesowego wspomagania 
szkół/placówek,  
co najmniej 550 godzin dydaktycznych w ciągu 
ostatnich 5 lat, w tym minimum 40% godzin 
zrealizowanych szkoleń dla pracowników jednostek 
samorządu terytorialnego. 

3.  Doświadczenie w zakresie opracowywania 
programów/scenariuszy adresowanych  
do kadry kierowniczej systemu oświaty ( tj. zarówno 
dla dyrektorów szkół/placówek jak i pracowników 
jednostek samorządu terytorialnego JST) w ciągu 
ostatnich 3 lat (autor/ współautor takich 
programów/ scenariuszy). Wskazane programy/ 
scenariusze szkoleń, powinny liczyć, co najmniej 20 
godzin dydaktycznych.  

4. Doświadczenie w zakresie przygotowywania 
publikacji/ artykułów/analiz/ 
opracowań/materiałów szkoleniowych 
adresowanych do dyrektorów szkół i/lub  
pracowników jednostek samorządu terytorialnego 
(autor/współautor) w ciągu ostatnich 3 lat. 

5. Doświadczenie w zakresie realizacji doradztwa dla 
dyrektorów szkół i/lub  pracowników jednostek 
samorządu terytorialnego (doradztwo i/lub 
coaching)w ciągu ostatnich 3 lat. 

brutto” 
miesięcznie 

 


