
Załącznik nr 10

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

cena rynkowa

Dodatkowe 

zalecenia

  1. Autor przykładowego programu 

nauczania dla danego zawodu, 

uwzględniającego współpracę 

szkół zawodowych z wyższymi w 

jego realizacji

1. Wykształcenie wyższe magisterskie lub wykszkałcenie wyższe kierunkowe (w danym zawodzie lub pokrewnym).

2. Doświadczenie w opracowywaniu programów nauczania dla danego zawodu/grupy branżowej  (w okresie ostatnich 2 lat opracowanie minimum 1 

programu nauczania dla danego zawodu/grupy branżowej).

3. Minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku nauczyciela kształcenia zawodowego w zawodzie wchodzącym w skład danej grupy branżowej lub jej 

części.

4. Doświadczenie zawodowe w wybranym zawodzie oraz wiedza praktyczna i znajomość zagadnień z danej grupy branżowej (m.in. znajomość podstaw 

programowych w danym zawodzie, znajomość standardów wymagań dla zawodów z danej branży, wiedza na temat specjalizacji w danym zawodzie). 

5. Doświadczenie we współpracy z organizacją branżową lub pracodawcą właściwym dla danego zawodu.                                                                6. Znajomość 

funkcjonowania kształcenia zawodowego oraz rynku pracy.                                                                      

7. Znajomość przepisów prawa oświatowego, w tym w szczególności w zakresie kształcenia zawodowego, klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, 

oraz przepisów dotyczących podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz ramowych planów nauczania w szkołach publicznych danego typu.

127,05 zł/ 1 

godzina umowa 

cywilnoprawna

5 811,72 zł/ 1 

etat - umowa o 

pracę

W przypadku 

umowy o 

pracę koszt 

„brutto 

brutto”

  2. Autor przykładowej organizacji 

zajęć dla uczniów z 

wykorzystaniem bazy 

dydaktycznej szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe lub szkół 

wyższych

1. Wykształcenie wyższe magisterskie lub wykszkałcenie wyższe kierunkowe (w danym zawodzie lub pokrewnym).

2. Doświadczenie w organizacji kształcenia w szkołach publicznych (w okresie ostatnich 2 lat organizacja kształcenia w minimum 1 szkole publicznej).

3. Doświadczenie zawodowe w wybranym zawodzie oraz wiedza praktyczna i znajomość zagadnień z danej grupy branżowej (m.in. znajomość podstaw 

programowych w danym zawodzie, znajomość standardów wymagań dla zawodów z danej branży, wiedza na temat specjalizacji w danym zawodzie). 

4. Minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku nauczyciela kształcenia zawodowego w zawodzie wchodzącym w skład danej grupy branżowej lub jej 

części.

5. Doświadczenie we współpracy z organizacją branżową lub pracodawcą właściwym dla danego zawodu.                                                                6. Znajomość 

funkcjonowania kształcenia zawodowego oraz rynku pracy.                                                                        

7. Znajomość przepisów prawa oświatowego, w tym w szczególności w zakresie kształcenia zawodowego, organizacji kształcenia w szkołach publicznych 

danego typu, klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz przepisów dotyczących podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz ramowych 

planów nauczania w szkołach publicznych danego typu.

113,27 zł/ 1 

godzina umowa 

cywilnoprawna

5 444,00 zł/ 1 

etat - umowa o 

pracę

W przypadku 

umowy o 

pracę koszt 

„brutto 

brutto”

  3. Autor propozycji działań 

mających na celu zapoznawanie 

uczniów i nauczycieli kształcenia 

zawodowego z nowymi 

technikami/technologiami 

stosowanymi w danej 

branży/zawodzie

1. Wykształcenie wyższe magisterskie lub wykszkałcenie wyższe kierunkowe (w danym zawodzie) i/lub tytuł Mistrza w wytypowanym zawodzie.

2. Doświadczenie w opracowywaniu propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi 

technikami/technologiami stosowanymi w danym zawodzie/branży (w okresie ostatnich 2 lat opracowanie minimum 1 propozycji działań tego typu).

3. Doświadczenie zawodowe w wybranym zawodzie oraz wiedza praktyczna i znajomość zagadnień z danej grupy branżowej, w tym w szczególności wiedza 

na temat najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych wykorzystywanych w szkolnictwie wyższym w odniesieniu do wybranego 

zawodu/grupy branżowej (ponadto m.in. znajomość podstaw programowych w danym zawodzie, znajomość standardów wymagań dla zawodów z danej 

branży, wiedza na temat specjalizacji w danym zawodzie). 

4. Doświadczenie we współpracy z publiczną lub niepubliczną szkołę z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzącą kształcenie w zawodach ujętych w 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub z publiczną/niepubliczną uczelnią prowadzącą kształcenie na kierunkach studiów o profilu praktycznym 

odpowiadających zawodom z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 

5. Doświadczenie we współpracy z organizacją branżową lub pracodawcą właściwym dla danego zawodu.     

6. Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej na uczelni prowadzącej kształcenie na kierunkach studiów o profilu praktycznym 

odpowiadających zawodom z danej grupy branżowej lub jej części. 

7. Znajomość funkcjonowania kształcenia zawodowego oraz rynku pracy.                                                                        

8. Znajomość przepisów prawa oświatowego, w tym w szczególności w zakresie kształcenia zawodowego, klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, 

oraz przepisów dotyczących podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz ramowych planów nauczania w szkołach publicznych danego typu.

121,36 zł/ 1 

godzina umowa 

cywilnoprawna

5 557,04 zł/ 1 

etat - umowa o 

pracę

W przypadku 

umowy o 

pracę koszt 

„brutto 

brutto”

  4. Autor przykładowych form 

doskonalenia nauczycieli 

kształcenia zawodowego w 

danym zawodzie

1. Wykształcenie wyższe magisterskie lub wykszkałcenie wyższe kierunkowe (w danym zawodzie lub pokrewnym).

2. Doświadczenie w opracowywaniu  form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego w danym zawodzie (w okresie ostatnich 2 lat opracowanie 

przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego w minimum 1 zawodzie).

3. Doświadczenie zawodowe w wybranym zawodzie oraz wiedza praktyczna i znajomość zagadnień z danej grupy branżowej, w tym w szczególności 

znajomość możliwych form doskonalenia nauczycieli (ponadto m.in. znajomość podstaw programowych w danym zawodzie, znajomość standardów 

wymagań dla zawodów z danej branży, wiedza na temat specjalizacji w danym zawodzie). 

4. Doświadczenie we współpracy z organizacją branżową lub pracodawcą właściwym dla danego zawodu.                                                                5. 

Doświadczenie w zakresie kształcenia zawodowego lub rynku pracy. 

6. Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w zakresie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.                                                                  

7. Znajomość przepisów prawa oświatowego, w tym w szczególności w zakresie kształcenia zawodowego, klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, 

oraz przepisów określających możliwe formy doskonalenia nauczycieli, tj. rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia oraz Wytycznych Ministra 

Rozwoju i finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

129,23 zł/ 1 

godzina umowa 

cywilnoprawna

5 909,09 zł/ 1 

etat - umowa o 

pracę

W przypadku 

umowy o 

pracę koszt 

„brutto 

brutto”

  5. Ewaluator działań pilotażowych 1. Wykształcenie wyższe magisterskie.

2. Doświadczenie wprowadzeniu monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczości z działań pilotażowych.

3. Doświadczenie w opracowywaniu założeń badań ewaluacyjnych w zakresie działań pilotażowych.

4. Doświadczenie w opracowywaniau raportów, badań, analiz (w powyższych zakresach pkt. 2 i pkt. 3 w ostatnich 2 latach prowadzenie minimum 1 

działania pilotażowego uwzględniającego ewaluację i monitorowanie działań i kończącego się opracowaniem raportu i rekomendacji).                                                                                                                                                                                                                          

5. Znajomość przepisów prawa oświatowego, w tym w szczególności w zakresie kształcenia zawodowego, klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, 

oraz przepisów dotyczących podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz ramowych planów nauczania w szkołach publicznych danego typu.

127,92 zł/ 1 

godzina umowa 

cywilnoprawna

6 150,00 zł/ 1 

etat - umowa o 

pracę

W przypadku 

umowy o 

pracę koszt 

„brutto 

brutto”

  6. Autor przykładowego modelu 

współpracy szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe z 

uczelniami

1. Wykształcenie wyższe magisterskie lub wykszkałcenie wyższe kierunkowe (w danym zawodzie lub pokrewnym).

2. Doświadczenie zawodowe oraz wiedza praktyczna i znajomość zagadnień z danej grupy branżowej (m.in. znajomość podstaw programowych w danym 

zawodzie, znajomość standardów wymagań dla zawodów z danej branży, wiedza na temat specjalizacji w danym zawodzie). 

3. Doświadczenie we współpracy z publiczną lub niepubliczną szkołę z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzącą kształcenie w zawodach ujętych w 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub z publiczną/niepubliczną uczelnią prowadzącą kształcenie na kierunkach studiów o profilu praktycznym 

odpowiadających zawodom z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 

4. Doświadczenie we współpracy z organizacją branżową lub pracodawcami właściwymi dla zawodów z danej branży.                                                                5. 

Znajomość funkcjonowania kształcenia zawodowego oraz rynku pracy.                                                                        

6. Znajomość przepisów prawa oświatowego, w tym w szczególności w zakresie kształcenia zawodowego, klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, 

oraz przepisów dotyczących podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz ramowych planów nauczania w szkołach publicznych danego typu.

121,81 zł/ 1 

godzina umowa 

cywilnoprawna

6 079,58 zł/ 1 

etat - umowa o 

pracę

W przypadku 

umowy o 

pracę koszt 

„brutto 

brutto”

7. Ekspert/Recenzent 

przykładowych rozwiązań w 

zakresie współpracy szkół 

prowadzących kształcenie 

zawodowe z uczelniami (modelu 

współpracy)

1. Wykształcenie wyższe magisterskie lub wykszkałcenie wyższe kierunkowe (w danym zawodzie lub pokrewnym). 

2. Doświadczenie w przygotowywaniu materiałów merytorycznych, publikacji, opracowań z zakresu współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z 

uczelniami lub pracodawcami lub ich recenzji (w ostatnich 2 latach co najmniej 1 publikacja lub recenzja publikacji, opracowania z zakresu współpracy szkół 

prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami lub pracodawcami).

3. Znajomość przepisów prawa oświatowego, w tym w szczególności w zakresie kształcenia zawodowego, klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, 

oraz przepisów dotyczących podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz ramowych planów nauczania w szkołach publicznych danego typu.                    

150,38 zł/ 1 

godzina umowa 

cywilnoprawna

5 905,00 zł/ 1 

etat - umowa o 

pracę

W przypadku 

umowy o 

pracę koszt 

„brutto 

brutto”

Zestawienie standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach konkursu Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi  w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.15 (stanowiące podstawę do oceny prawidłowości konstruowania budżetu projektu ocenianego przez IP MEN)


