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REGULACJE OGÓLNE 

Dokument Minimalny standard usług i katalog stawek  określa zarówno katalog zadań 

możliwych do realizacji w ramach projektu, minimalne standardy usług, które mają być 

dostarczone w ramach projektu jak i zastosowanie cen rynkowych do określonych 

kategorii kosztów w projekcie. 

Wymagania dotyczące standardu usług oraz katalogu stawek stanowić będą elementy 

oceny wniosku oraz  obowiązywały będą beneficjenta na etapie realizacji i rozliczania 

projektu. 

Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług określa najczęściej występujące 

koszty w projektach finansowanych z EFS w ramach programu regionalnego.  

Przyjęcie dopuszczalnej stawki nie oznacza, że będzie ona akceptowana w każdym 

budżecie – przy ocenie będą brane pod uwagę takie czynniki jak: specyfika projektu, 

stopień złożoności projektu, wielkość grupy docelowej, miejsce realizacji projektu. 

Oceniający każdorazowo zobowiązani są do weryfikacji kosztów zgodnie z zasadą 

efektywnego zarządzania finansami. 

W przypadku przekroczenia ww. stawki Beneficjent jest zobowiązany do zawarcia 

we wniosku o dofinansowanie / wniosku o płatność uzasadnienia zaistniałej sytuacji. 

Jeśli koszt nie został ujęty w katalogu, istnieje możliwość odniesienia się do ceny 

podobnej kategorii kosztowej. 

Minimalny standard usług i katalog stawek nie stanowi katalogu zamkniętego i możliwe 

jest ujmowanie w budżecie projektu kosztów w nim niewskazanych. W przypadku 

wystąpienia w budżecie projektu kosztu spoza katalogu, oceniający każdorazowo 

zobowiązani są do dokonania oceny tego kosztu z perspektywy efektywności 

i racjonalności kosztowej, w tym spełniania odpowiedniej relacji nakład – rezultat. 

Wydatki, które nie zostały w nim ujęte powinny być zgodne z cenami rynkowymi oraz 

powinny spełniać zasady kwalifikowalności wydatków określone w Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020. 
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Katalog ten jest obowiązkowym narzędziem oceny racjonalności i efektywności kosztów. 

Koszty zatrudnienia personelu projektu należy weryfikować z uwzględnieniem 

m.in. wielkości projektu, złożoności działań, liczebności grupy docelowej, rodzaju 

wykonywanej pracy, zaangażowania czasowego, kwalifikacji, kompetencji 

i doświadczenia zawodowego kadry. Projektodawca powinien zawrzeć we wniosku 

wyczerpujące uzasadnienie przyjętych stawek oraz dysponować dokumentacją, 

w oparciu o którą zostały ustalone (np. analizami finansowymi). 

W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną lub pomoc de minimis, udzielaną 

w ramach realizacji projektu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa 

wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące  

w momencie udzielania wsparcia. 

Dokument Minimalny standard usług i katalog stawek dotyczy realizacji usług 

asystenckich nad osobami z niepełnosprawnością oraz opiekuńczych nad osobami 

niesamodzielnymi świadczonymi w społeczności lokalnej.  

Wsparcie powinno być realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, obowiązującymi od dnia 

09.01.2018 r. 

Z uwagi na regionalny charakter RPO WD 2014-2020  realizacja usług w ramach 

projektu musi odbywać się na obszarze województwa dolnośląskiego. 

Istnieje możliwość realizacji formy wsparcia towarzyszącego, będącego elementem 

uzupełniającym projektu zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu. 

W trakcie realizacji projektu w uzasadnionych sytuacjach za zgodą IOK możliwe jest: 

a) wprowadzenie wydatków, które na etapie oceny kryterium były niemożliwe 

do dofinansowania; 

b) dokonanie zmiany wysokości kosztów przypadających na jednego uczestnika 

projektu, 



5 
 

c) zmiana projektu polegającą na odstępstwie od zapisów Regulaminu 

w zakresie standardu usług oraz katalogu dopuszczalnych stawek. 

Powyżej wskazane zmiany projektu powinny wynikać: 

a) ze zmiany przepisów regulujących realizację projektu i ich interpretacji, 

b) z zamówień udzielanych w ramach projektu realizowanych zgodnie 

z zasadami określonymi w wytycznych,   

c) z braku na rynku ofert mieszczących się w stawkach zaakceptowanych przez 

IOK, 

d) z sytuacji nieprzewidzianych przez IOK na etapie Regulaminu konkursu. 

STANDARYZACJA USŁUG 

I .  Usługi asystenckie i opiekuńcze - zasady ogólne  

Usługi asystenckie i opiekuńcze obejmują następujące typy operacji: 

a) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu 

zamieszkania; 

b) usługi asystenckie skierowane do osób z niepełnosprawnością; 

c) tworzenie miejsc i świadczenie w społeczności lokalnej usług opiekuńczych 

oraz bytowych w placówkach całodobowego pobytu;  

d) tworzenie miejsc i świadczenie usług opiekuńczych w ramach placówek 

zapewniających dzienną opiekę nad osobami niesamodzielnymi (np. dzienne 

domy pomocy, kluby seniora). 

Usługi asystenckie mogą być świadczone wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami 

natomiast usługi opiekuńcze mogą być świadczone wyłącznie dla osób 

niesamodzielnych. 

Finansowanie usług asystenckich lub usług opiekuńczych ma na celu umożliwienie 

opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego. 

Wsparcie w ramach projektu nie może spowodować: 
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a) zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług asystenckich lub 

opiekuńczych przez beneficjenta oraz  

b) zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania przez 

beneficjentów usług asystenckich lub opiekuńczych ze środków innych 

niż europejskie.  

Usługi będące przedmiotem niniejszego konkursu mogą być realizowane wyłącznie 

przez podmioty prowadzące w swojej działalności statutowej usługi danego rodzaju. IOK 

dopuszcza podmioty prowadzące w swojej działalności statutowej usługi społeczne lub 

podmioty prowadzące w swojej działalności statutowej usługi społeczne i zdrowotne. 

Usługi zdrowotne nie mogą być jednakże realizowane i finansowane w ramach projektu. 

Wsparcia jest udzielane zgodnie z „Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi 

przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych 

społeczności” i dokumentem „Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia 

od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności – 

zestaw narzędzi”. 

Decyzja o przyznaniu osobie niesamodzielnej lub jej opiekunom usług asystenckich lub 

opiekuńczych jest poprzedzona każdorazowo indywidualną oceną sytuacji materialnej 

i życiowej (rodzinnej i zawodowej) danej osoby niesamodzielnej oraz opiekunów 

faktycznych tej osoby. Indywidualna ocena sytuacji oraz potrzeb osoby niesamodzielnej 

oraz jej opiekuna musi być udokumentowana i możliwa do weryfikacji w trakcie kontroli 

projektu. 

Wsparcie w postaci usług opiekuńczych/asystenckich jest adresowane w pierwszej 

kolejności do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód 

nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie 

gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej. 

Usługi w ramach projektu mogą być świadczone bezpłatnie uczestnikowi projektu. 

IOK dopuszcza częściową lub całkowitą odpłatność za usługi asystenckie 

lub opiekuńcze. W takim przypadku beneficjent przedstawia we wniosku 

o dofinansowanie zasady odpłatności, które muszą być zgodne z zasadami dotychczas 



7 
 

stosowanymi przez beneficjenta. Zasady odpłatności uzależnione są w szczególności 

od sytuacji materialnej osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych, rodzaju 

usługi i specyfiki grupy docelowej. Stosowanie odpłatności w projekcie musi być 

zaplanowane we wniosku o dofinansowanie projektu, przy czym odpłatności te stanowią 

wyłącznie wkład własny w projekcie. Odpłatność nie dotyczy osób których dochód 

przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie 

gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej, chyba że uchwała rady gminy stanowi inaczej.  

W przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, zasady odpłatności są określone w Rozporządzeniu Ministra  

Zakres wsparcia i wymiar godzinowy usług asystenckich i opiekuńczych powinien być 

określony w kontrakcie trójstronnym zawartym pomiędzy osobą  z niepełnosprawnością/ 

osobą niesamodzielną, asystentem/ opiekunem i beneficjentem/partnerem. 

Finansowanie ze środków EFS w ramach danego projektu miejsc świadczenia usług 

opiekuńczych i asystenckich stworzonych przez danego beneficjenta trwa nie dłużej 

niż 3 lata. Termin ten odnosi się do finansowania ogółu usług opiekuńczych/ 

asystenckich w projekcie, a nie do okresu finansowania pojedynczych usług 

świadczonych w projekcie. Oznacza to okres od rozpoczęcia finansowania pierwszej 

usługi opiekuńczej lub asystenckiej w projekcie do zakończenia finansowania ostatniej 

usługi opiekuńczej lub asystenckiej w projekcie, bez względu na ewentualne przerwy 

w świadczeniu tych usług.  

Beneficjent zobowiązany jest zachować trwałość miejsc świadczenia usług asystenckich 

i opiekuńczych utworzonych w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji 

co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. Trwałość jest 

rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług. Powyższe 

oznacza, że w przypadku wystąpienia popytu na usługę Beneficjent musi być gotowy 

do  świadczenia usługi oferowanej w ramach projektu. W przypadku niewystąpienia 

popytu na usługę nie ma konieczności zatrudnienia kadry, jednak w przypadku 

wystąpienia popytu (zgłoszenia się po usługę) kadra ta musi być zatrudniona, 

a tym samym usługa uruchomiona. Aktualna informacja dotycząca liczby miejsc 
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oferowanych przez podmiot po projekcie w okresie trwałości musi być obowiązkowo 

opublikowana na stronie internetowej Beneficjenta. 

I I .  Usługi opiekuńcze  

Usługi opiekuńcze są świadczone dla osób niesamodzielnych. 

Wsparcie dla usług opiekuńczych prowadzi każdorazowo do zwiększenia liczby miejsc 

świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych 

usługami świadczonymi w społeczności lokalnej przez danego beneficjenta w stosunku 

do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.  

Obowiązek zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych oraz liczby osób 

objętych usługami nie dotyczy wsparcia dla usług opiekuńczych świadczonych przez 

opiekunów faktycznych. 

Zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych odbywa się poprzez: 

a) zwiększenie liczby opiekunów faktycznych świadczących usługi 

niestacjonarnie/w miejscu zamieszkania lub 

b) tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej 

w formie: 

 stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego lub 

 stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego w placówkach, 

w których realizowane są usługi społeczne świadczone w społeczności 

lokalnej. 

Miejsca krótkookresowego pobytu służą przede wszystkim poprawie dostępu do usług 

opiekuńczych w zastępstwie za opiekunów faktycznych. 

Miejsca świadczenia usług opiekuńczych mogą być tworzone zarówno w nowych 

podmiotach, jak i w podmiotach już istniejących. Obowiązek zwiększania liczby osób 

objętych usługami nie oznacza zakazu jednoczesnego wsparcia osób dotychczas 

obejmowanych usługami przez beneficjenta. 

W ramach opieki instytucjonalnej nie są tworzone nowe miejsca świadczenia usług 

opiekuńczych ani nie są utrzymywane dotychczas istniejące miejsca świadczenia usług 
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opiekuńczych. Istnieje możliwość wsparcia dla osób będących w opiece instytucjonalnej, 

w celu przejścia tych osób do opieki realizowanej w ramach usług świadczonych 

w społeczności lokalnej, o ile przyczynia się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia 

usług opiekuńczych w postaci usług świadczonych w społeczności lokalnej. 

Podmioty prowadzące opiekę instytucjonalną mają możliwość sfinansowania działań 

pozwalających na rozszerzenie oferty o prowadzenie usług świadczonych 

w społeczności lokalnej, o ile przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia 

usług w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi 

w społeczności lokalnej. 

A.  Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania  

Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania są osoby niesamodzielne. 

Pomoc może być przyznana: 

a) osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej – to jest osobę samotnie gospodarującą, 

niepozostającą w związku małżeńskim i nieposiadającą wstępnych 

ani zstępnych - która jest  pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania 

własnych uprawnień, zasobów i możliwości;  

b) osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – to jest osobę prowadzącą 

jednoosobowe gospodarstwo domowe - gdy wspólnie niezamieszkujący 

małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując 

swe uprawnienia, zasoby i możliwości; 

c) osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, 

zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby 

i możliwości. 

Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania obejmuje 

w szczególności:  

a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności 

związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem 



10 
 

lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, 

czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym 

utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości 

odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie 

niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności 

dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw 

urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności 

dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc 

przy przemieszczaniu się); 

b) opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, 

pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek 

z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy 

ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, 

układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji); 

c) pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne 

wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji 

medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki 

środowiskowej; 

d) zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające 

nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami 

z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, 

ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, 

czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej). 

Zakres wsparcia i wymiar godzinowy usług opiekuńczych jest określany indywidualnie 

w kontrakcie trójstronnym. Kontrakt trójstronny jest zawarty pomiędzy osobą 

niesamodzielną (lub jej opiekunem prawnym), osobą świadczącą usługi opiekuńcze oraz 

podmiotem realizującym usługi opiekuńcze. Dopuszcza się podpisanie kontraktu przez 

opiekuna faktycznego osoby niesamodzielnej, jeżeli stan zdrowia tej osoby nie pozwala 

na świadome zawarcie kontraktu, a nie ma ona opiekuna prawnego.  

Usługa opiekuńcza jest świadczona w miejscu pobytu osoby niesamodzielnej, 

z uwzględnieniem bliskiego otoczenia.  
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Organizacja świadczenia usług opiekuńczych uwzględnia podmiotowość osoby 

niesamodzielnej, w tym respektowanie prawa do poszanowania i ochrony godności, 

intymności, w szczególności w przypadku czynności o charakterze opieki higienicznej 

i pielęgnacji oraz poczucia bezpieczeństwa i ochrony dóbr osobistych. 

Organizacja świadczenia usług opiekuńczych, w tym organizacja przestrzeni, 

uwzględnia jak najwyższy stopień bezpieczeństwa zarówno osoby niesamodzielnej, 

jak i osoby świadczącej usługi. Jeśli konieczne jest np. dźwiganie osoby 

unieruchomionej, osobie świadczącej usługi opiekuńcze powinien być zapewniony 

sprzęt wspomagający lub pomoc drugiej osoby. 

Podmiot realizujący usługi opiekuńcze zobowiązany jest do zapewnienia 

nieprzerwanego i właściwego pod względem jakości procesu świadczenia usług przez 

7 dni w tygodniu, poprzez właściwe ustalenie z osobami świadczącymi usługi 

opiekuńcze godzin oraz zleconego wymiaru i zakresu usług.  

Usługi opiekuńcze są świadczone przez osoby, które spełniają wymogi dotyczące 

kwalifikacji lub kompetencji, o których mowa poniżej oraz zostały zapoznane z zakresem 

obowiązków w formie pisemnej.  

Usługa opiekuńcza jest świadczona przez: 

a) osobę, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: 

opiekun środowiskowy, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarz, 

opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu 

pomocy społecznej, a także ukończyła szkolenie; 

b) osobę, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym 

zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna 

faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej 

usługi, w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej. 

W przypadkach, w których z różnych względów ograniczony jest dostęp do usług 

świadczonych przez pielęgniarkę środowiskową, a osoba korzystająca z usług 

opiekuńczych nie jest w stanie przyjmować leków samodzielnie, zasadne jest 

zapewnienie w składzie kadry świadczącej usługi opiekuńcze osoby/osób, które 

posiadają uprawnienia do podawania leków, w tym insuliny. 
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Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych podlega indywidualnemu 

dokumentowaniu w postaci papierowej lub elektronicznej i obejmuje w szczególności:  

a) indywidualny zakres usług opiekuńczych – wykaz czynności opiekuńczych, 

sporządzany przez podmiot realizujący usługi opiekuńcze;  

b) indywidualny plan wsparcia i pracy z osobą niesamodzielną – opracowywany 

przez osobę świadczącą usługę opiekuńczą we współpracy z podmiotem 

realizującym usługi i osobą niesamodzielną (lub jej opiekunem faktycznym 

lub prawnym), gdy okres świadczenia usług przekracza 3 miesiące, 

zawierający w szczególności cele pracy oraz zadania wspierająco-

aktywizujące (podtrzymanie umiejętności samoobsługowych, sprawności 

i aktywności osoby uprawnionej oraz zapobieganie negatywnym skutkom 

jej niesamodzielności); 

c) dziennik czynności opiekuńczych – zawierający ewidencję wykonania 

zleconych czynności opiekuńczych prowadzoną na bieżąco przez osobę 

świadczącą usługi opiekuńcze, obejmującą datę, rodzaj wykonanej 

czynności, ewentualne spostrzeżenia i uwagi oraz podpis osoby dokonującej 

wpisu. 

Świadczenie usług opiekuńczych podlega monitoringowi i okresowej ewaluacji podmiotu 

realizującego usługę opiekuńczą.  

B. Specjal istyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania  

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania obejmują usługi 

dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub 

niepełnosprawności i wykonywane są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 

zawodowym. 

W przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania stosuje się 

zasady minimalnych wymagań świadczenia usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania, spośród wskazanego poniżej zakresu specjalistycznych usług 

opiekuńczych. 
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Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania obejmuje obok 

usług opiekuńczych:  

a) pielęgnację jako wspieranie procesu leczenia, w tym:  

 pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, 

 uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań 

diagnostycznych, 

 pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, 

 pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków 

ubocznych ich stosowania, 

 w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmianę opatrunków, pomoc 

w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów 

ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny, 

 pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, 

 pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych; 

b) rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu 

w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: 

 zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji 

ruchowej lub fizjoterapii, 

 współpracę ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-

pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego 

do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych 

usług opiekuńczych. 

Specjalistyczna usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania jest realizowana w oparciu 

o indywidualny plan pracy z osobą objętą usługami. 

Specjalistyczna usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania jest świadczona przez 

osobę, która spełnia łącznie następujące warunki: 

a) spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej 

z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych; 
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b) posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej; 

c) posiada zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań 

do wykonywania pracy w ramach świadczenia specjalistycznych usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania. 

Wymagania wskazane powyżej nie dotyczą specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki 

Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. 

C. Dzienny dom pomocy 

Dzienny domy pomocy (DDP) jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób 

niesamodzielnych, zapewniającym całodzienne usługi opiekuńcze, specjalistyczne 

usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej.  

Organizacja DDP oraz zakres i poziom świadczonych w nim usług uwzględnia 

w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa uczestników 

zajęć oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. 

W ramach prowadzonej działalności DDP oferuje swoim podopiecznym 

w szczególności: 

a) zaspokojenie potrzeb życiowych, m.in. poprzez zapewnienie miejsca 

do bezpiecznego i godnego spędzania czasu;  

a) usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny 

osobistej; 

b) dwa posiłki w siedzibie DDP, w miarę potrzeb na wynos lub w formie dowozu 

do miejsca zamieszkania; 

c) umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, 

muzycznych i wspierających ruchowo;  

d) dostęp do książek i środków przekazu, organizowanie imprez kulturalnych, 

rekreacyjnych i towarzyskich;  

e) pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności 

życiowej; 
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f) pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych 

sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego np. udzielania 

pomocy w kontaktach z placówkami służby zdrowia i urzędami. 

Liczba miejsc w DDP jest nie większa niż 30. 

DDP funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin 

dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin.  

W wyjątkowych przypadkach liczba dni i godzin funkcjonowania DDP może zostać 

dostosowana do lokalnych potrzeb. DDP może prowadzić hostel. 

W zakresie wymogów o charakterze infrastrukturalnym budynek DDP spełnia wymogi: 

a) jest dostosowany do potrzeb osób korzystających z usług; 

b) posiada co najmniej: 2 pokoje dziennego pobytu (do terapii grupowej, 

rehabilitacji i wypoczynku), jadalnię (może być urządzona w pokoju 

dziennego pobytu), kuchenkę pomocniczą (lub aneks kuchenny urządzony 

w pokoju dziennego pobytu), jedno pomieszczenie do prowadzenia terapii 

indywidualnej oraz pokój do wypoczynku; 

c) udostępnione są co najmniej 2 łazienki, z których jedna jest dostosowana 

do potrzeb osób z niepełnosprawnością z możliwością kąpieli lub prysznica. 

W domu do 30 osób stale pracują co najmniej 3 osoby, w tym dwóch opiekunów. 

Pozostali specjaliści zatrudniani są w miarę potrzeb, z zastrzeżeniem, że personel 

świadczący usługi opiekuńcze musi spełniać wymagania określone poniżej. 

DDP może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób 

niebędących uczestnikami, tj. na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie dla osób 

wymagających całodobowej opieki oraz osób oczekujących na miejsce w domu pomocy 

społecznej.  

Dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z zaburzeniami psychicznymi 

powinien stale pracować nie mniej niż jeden opiekun na dwóch uczestników. 

Usługa opiekuńcza jest świadczona przez: 
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a) osobę, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: 

opiekun środowiskowy, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarz, 

opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu 

pomocy społecznej, a także ukończyła szkolenie;  

b) osobę, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym 

zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna 

faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej 

usługi, w tym w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy 

przedmedycznej. 

D. Klub seniora 

Klub seniora to miejsce spotkań osób starszych. Przeciwdziała osamotnieniu 

i marginalizacji seniorów. W klubach seniora wsparciem obejmowane są osoby 

niesamodzielne. 

W klubie seniora możliwe jest prowadzenie zajęć mających na celu: 

a) zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej 

(m.in. rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań); 

b) zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym; 

c) działalność prozdrowotną (m.in. edukacja zdrowotna, spotkania z lekarzami), 

kulturalna (wyjścia do kina, czy teatru) i edukacyjna (m.in. nauka obsługi 

komputera, korzystania z Internetu); 

d) prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej poprzez organizację zajęć 

sportowych np. nordic walking, zorganizowane zajęcia w ramach stref 

aktywności rodzinnej, aerobik, aqua – aerobik itp.; 

e) tworzenie grup samopomocowych, których członkowie będą wzajemnie się 

wspierać w trudnościach życia codziennego; 

f) poradnictwo prawne realizowane poprzez udzielanie seniorom informacji 

o obowiązujących przepisach z zakresu m.in. prawa rodzinnego 

i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów; 

g) poradnictwo psychologiczne realizowane poprzez proces diagnozowania, 

profilaktyki i terapii; 
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h) poradnictwo rodzinne obejmujące funkcjonowanie rodziny. 

Wykształcenie nie stanowi zasadniczego kryterium naboru kandydatów na osoby  

prowadzące klub seniora. Wymagane jest, by odbyły one co najmniej 20-godzinny kurs 

przygotowujący do prowadzenia takiej działalności.  

Świadczenie usług opiekuńczych w klubie seniora podlega monitoringowi i okresowej 

ewaluacji podmiotu realizującego usługi opiekuńcze. 

I I I .  Usługi asystenckie  

Usługi asystenckie są świadczone dla osób z niepełnosprawnościami, w tym 

w szczególności zaliczonych do umiarkowanego lub znacznego stopnia 

niepełnosprawności. W przypadku niepełnoletniej osoby z niepełnosprawnością (ucznia 

lub dziecka w wieku przedszkolnym), wolę skorzystania ze wsparcia asystenta wyraża 

jej opiekun prawny.   

Wsparcie dla usług asystenckich prowadzi każdorazowo do zwiększenia liczby miejsc 

świadczenia usług asystenckich w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych 

usługami świadczonymi w społeczności lokalnej przez danego beneficjenta w stosunku 

do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Obowiązek 

zwiększania liczby osób objętych usługami nie oznacza zakazu jednoczesnego wsparcia 

osób dotychczas obejmowanych usługami przez beneficjenta. 

Wsparcie dla usług asystenckich odbywa się poprzez zwiększanie liczby asystentów 

funkcjonujących w ramach nowych podmiotów lub podmiotów istniejących.  

Istnieje możliwość wsparcia w postaci usług asystenckich dla osób przebywających 

w opiece instytucjonalnej w celu ich przejścia do usług świadczonych w społeczności 

lokalnej. 

Usługa asystencka obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu 

podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego 

funkcjonowania:      

a) społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, 

do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych 



18 
 

miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć 

kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenie na język migowy),  

b) zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, 

podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach 

i zajęciach), 

c) edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek 

oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych 

i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki). 

Zakres wsparcia, sposób świadczenia i wymiar godzinowy usługi asystenckiej oraz 

prawa osoby z niepełnosprawnością są określone w kontrakcie trójstronnym, zawartym 

pomiędzy osobą z niepełnosprawnością (lub jej opiekunem prawnym), asystentem 

i podmiotem realizującym wsparcie w postaci usługi asystenckiej. Dopuszcza się 

podpisanie kontraktu przez opiekuna faktycznego osoby z niepełnosprawnością, jeżeli 

stan zdrowia tej osoby nie pozwala na świadome zawarcie kontraktu, a nie ma ona 

opiekuna prawnego. 

Usługa asystencka jest świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający 

rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby 

z niepełnosprawnością.  

Usługa asystencka może zakładać elementy usług opiekuńczych o charakterze 

towarzyszącym. Asystent nie może wykonywać czynności medycznych oraz zadań 

z zakresu rehabilitacji zdrowotnej, jeżeli nie ma do tego wymaganych uprawnień 

i odpowiedniego przygotowania medycznego.  

Usługa asystencka jest świadczona przez: 

a) asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) – warunkiem zatrudnienia AON 

jest ukończone kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 

2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach; 

b) asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) – warunkiem 

zatrudnienia kandydata jako AOON jest uzyskanie pozytywnej opinii 
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psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz 

kompetencji społecznych: 

 podstawowych: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, 

zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, 

motywacja do pracy; 

 pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu 

z innymi, umiejętność zachowań asertywnych; 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa, AOON mogą zostać kandydaci: 

 posiadający minimum roczne doświadczenie w realizacji usług 

asystenckich, w tym zawodowe (potwierdzone na podstawie umowy o 

pracę, umowy cywilno-prawnej, umowy o realizację stażu/praktyki 

zawodowej, świadectwa pracy itp.), wolontariackie (potwierdzone umową o 

wolontariacie) lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna 

faktycznego (na podstawie oświadczenia kandydata). Wnioskodawca 

może wymagać dodatkowo innych dokumentów, potwierdzających 

doświadczenie kandydata, o ile informacja o rodzajach wymaganych 

dokumentów wraz z uzasadnieniem zostanie zawarta w zatwierdzonym  

wniosku o dofinansowanie; 

 bez adekwatnego doświadczenia, którzy odbyli minimum 60-godzinne 

szkolenie asystenckie. Szkolenie składa się z minimum 20 godzin części 

teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, 

udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego 

oraz z minimum 40 godzin części praktycznej w formie przyuczenia 

do pracy np. praktyki, wolontariat. 

Wykształcenie zawodowe nie stanowi zasadniczego kryterium naboru kandydatów 

do pracy na stanowisku AOON. 

Świadczenie usług asystenckich podlega indywidualnemu dokumentowaniu w postaci 

papierowej lub elektronicznej i obejmuje w szczególności dziennik czynności usług 

asystenckich - zawierający ewidencję wykonania czynności usług asystenckich, 
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prowadzony na bieżąco przez AON lub AOON, obejmujący datę, rodzaj wykonywanej 

czynności, ewentualne spostrzeżenia i uwagi oraz podpis osoby dokonującej wpisu.  

Świadczenie usług asystenckich podlega monitoringowi i okresowej ewaluacji podmiotu 

realizującego usługę asystencką. 

IV. Wsparcie towarzyszące  

W ramach wsparcia towarzyszącego elementem uzupełniającym projektu mogą być 

następujące typy operacji:  

a) wolontariat opiekuńczy, sąsiedzkie usługi opiekuńcze i inne formy 

samopomocowe na rzecz osób niesamodzielnych – jako element 

kompleksowego projektu; 

b) usługi pozwalające osobom niesamodzielnym na w miarę możliwości 

samodzielne funkcjonowanie, w tym działania zwiększające mobilność, 

autonomię i bezpieczeństwo tych osób (np. likwidowanie barier 

architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków, 

sfinansowanie tworzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego 

(zwiększającego samodzielność osób) i sprzętu pielęgnacyjnego 

(niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi), sfinansowanie 

wyposażenia lub zakupu tego sprzętu, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka 

wsparcia) – jako element kompleksowego projektu); 

c) wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych,  

np. teleopieki,  systemów przywoławczych – jako element kompleksowego 

projektu; 

d) działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami 

niesamodzielnymi (jako element kompleksowego projektu) poprzez: 

 kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana 

doświadczeń dla opiekunów faktycznych, w tym m.in. zwiększających 

ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, 

 poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji 

umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których 
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korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki 

i odciążenia opiekunów faktycznych, 

e) szkolenie asystentów/ kandydatów na asystentów osób 

z niepełnosprawnościami oraz opiekunów/ kandydatów na opiekunów osób 

niesamodzielnych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług – jako 

element kompleksowego projektu. 

A.  Sąsiedzkie usługi opiekuńcze  

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze to rozwiązanie, dzięki któremu osoby niesamodzielne 

mogą korzystać z pomocy świadczonej przez osoby blisko zamieszkujące. Obejmują 

wspieranie osoby niesamodzielnej i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach 

domowych i życiowych, w szczególności: 

a) pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów;  

b) pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków;  

c) pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym; 

d) pomoc w praniu odzieży i bielizny;  

e) pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym 

kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, 

towarzyszenie na spacerach; 

f) informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia 

lub sytuacjach kryzysowych;  

g) odwiedziny w szpitalu. 

Usługi sąsiedzkie są świadczone z częstotliwością uzależnioną od potrzeb osoby 

niesamodzielnej. W nagłych przypadkach usługi mogą być świadczone w nocy 

(np. nagłe zachorowanie lub złe samopoczucie).  

Kandydat nie musi posiadać kwalifikacji wymaganych w usługach opiekuńczych, 

ale powinien być osobą zaufaną, zdolną do pracy na rzecz osoby niesamodzielnej 

i pozostającą w codziennym kontakcie z podopiecznym. Oceny kandydata dokonuje 

projektodawca w uzgodnieniu z osobą niesamodzielną lub jej opiekunem 

faktycznym/prawnym. 
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Osobą świadczącą sąsiedzkie usługi opiekuńcze zostaje kandydat, który odbył minimum 

8-godzinne przygotowanie z zakresu realizacji usługi (np. przestrzegania zasad 

etycznych, zasad współżycia społecznego, dbałości o dobro osoby niesamodzielnej, 

w tym o jej mienie). 

Warunki wykonywania sąsiedzkiej usługi opiekuńczej określa kontrakt trójstronny 

zawarty pomiędzy osobą niesamodzielną lub jej opiekunem prawnym, osobą 

świadczącą sąsiedzkie usługi opiekuńcze i podmiotem realizującym sąsiedzkie usługi 

opiekuńcze. Dopuszcza się podpisanie kontraktu przez opiekuna faktycznego osoby 

niesamodzielnej, jeżeli stan zdrowia tej osoby nie pozwala na świadome zawarcie 

kontraktu, a nie ma ona opiekuna prawnego. Kontrakt określa w szczególności zakres 

czynności oraz formę wynagrodzenia za nie lub funkcjonowania na zasadach 

wolontariatu. 

B. Szkolenie asystentów, opiekunów oraz kandydatów 

na asystentów i  opiekunów  

W ramach kompleksowych projektów z zakresu świadczenia usług opiekuńczych 

i asystenckich możliwe jest szkolenie asystentów/ kandydatów na asystentów osób 

z niepełnosprawnościami oraz opiekunów/ kandydatów na opiekunów osób 

niesamodzielnych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług. 

W przypadku, gdy Wnioskodawca planuje realizację szkoleń dla asystentów/ 

kandydatów na asystentów osób z niepełnosprawnościami oraz opiekunów/ kandydatów 

na opiekunów osób niesamodzielnych, powinien w opisie grupy docelowej wykazać jako 

uczestników projektu odpowiednio osoby zawodowo świadczące usługi opiekuńcze  

lub asystenckie lub kandydatów do świadczenia tych usług.  

W ramach projektu możliwa jest realizacja szkoleń przede wszystkim w zakresie: 

a) wyposażenie kandydatów na asystentów i opiekunów w wiedzę 

i umiejętności niezbędne do podjęcia zatrudnienia, w wymiarze 

nie mniejszym niż określony w opisie poszczególnych form wsparcia; 

b) nabywanie przez asystentów i opiekunów nowych kompetencji, wiedzy 

i umiejętności związanych z wykonywanymi obowiązkami; 



23 
 

c) nabywanie i rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych, niezbędnych 

w związku z wykonywaniem pracy asystenta lub opiekuna (np. organizacja 

czasu pracy, radzenie sobie ze stresem, postępowanie w sytuacjach 

konfliktowych);  

d) superwizja, warsztaty i szkolenia przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu. 

Ocena niezbędności szkoleń w kontekście usług asystenckich/opiekuńczych 

świadczonych w projekcie dokonywana jest w ramach oceny merytorycznej projektu, 

na podstawie uzasadnienia zawartego we wniosku o dofinansowanie. 

KATALOG STAWEK CEN TOWARÓW I USŁUG 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (rozdz. 8.3, pkt. 9) z dnia 19 lipca 2017 r. 

Instytucja Pośrednicząca określiła ceny rynkowe w zakresie najczęściej pojawiających 

się wydatków w danej grupie realizowanych projektów tzw. minimalny standard usług 

i katalog stawek (w tym wynagrodzeń) w ramach projektów konkursowych, 

finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

2014-2020 w ramach Działania 9.1 A Aktywna integracja dla projektów realizowanych 

na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego 

poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób przebywających                    

w Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Ośrodkach Kuratorskich, 

Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii                         

i ich rodzin.  

Maksymalna dopuszczalna cena została wyliczona w sposób następujący: średnia cena 

rynkowa uzyskana z badania rynku (minimum 10 ofert), następnie kwota zaokrąglona 

w górę do pełnych złotych (przy kwotach od 1,00 zł do 99,00 zł), do pełnych dziesiątek 

złotych (przy kwotach od 100,00 zł do 999,00 zł) lub do pełnych setek złotych 

(przy kwotach od 1 000,00 zł). Wskazane maksymalne ceny są cenami brutto. 
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I .  Sprzęt komputerowy i inny  

Rodzaj wydatku Jednostka 
Maksymalny dopuszczalny koszt  

(w złotych brutto) 

Komputer lub laptop 

z systemem operacyjnym 

i oprogramowaniem 

sztuka 3 900,00 zł 

Drukarka sztuka 820,00 zł 

Projektor/rzutnik sztuka 2 300,00 zł 

Urządzenie wielofunkcyjne sztuka 1 600,00 zł 

Niszczarka sztuka 1 500,00 zł 

Flipchart sztuka 330,00 zł 

Tablica suchościeralna sztuka 360,00 zł 

Wydatki te co do zasady nie powinny być kwalifikowalne w ramach projektów, chyba, 

że jest to niezbędny sprzęt do realizacji konkretnego zakresu merytorycznego danego 

zadania. Niezbędność tych zakupów wynika np. ze specyfiki wsparcia oferowanego 

w projekcie, wielkości grupy docelowej, a konieczność zakupu tego sprzętu została 

uzasadniona we wniosku o dofinansowanie.  

Wnioskodawca decydując się na realizację projektu powinien posiadać urządzenia 

techniczne umożliwiające przeprowadzenie zaplanowanych form wsparcia.  

W wyjątkowych przypadkach, gdy Wnioskodawca nie posiada wystarczającego 

zaplecza technicznego i urządzenia te są niezbędne do prowadzenia zajęć, wydatek 

należy uznać za kwalifikowalny. 

Koszt komputera/laptopa obejmuje zakup systemu operacyjnego i oprogramowania 

Microsoft Office. Cena rynkowa powinna być uzależniona od rodzaju laptopa i jest 

niższa, jeśli finansowany jest mniejszy zakres (np. zakup laptopa z systemem 

operacyjnym, ale bez oprogramowania Microsoft Office). 
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Wyposażenie stanowiska pracy personelu projektu (z wyłączeniem personelu, który 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ujęty jest w kosztach pośrednich) jest 

kwalifikowalne w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków: 

a) Personel projektu, dla którego przeznaczone jest wyposażenie stanowiska 

pracy zatrudniony jest na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej 

½ etatu. W przypadku personelu projektu zaangażowanego na podstawie 

stosunku pracy w wymiarze poniżej ½ etatu lub na podstawie innych form 

zaangażowania, koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy 

personelu projektu są niekwalifikowane. 

b) Wydatki na wyposażenie stanowiska pracy mogą być uznane 

za kwalifikowane pod warunkiem ich bezpośredniego wskazania we wniosku 

o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem dla konieczności ich zakupu.  

I I .  Wynagrodzenie personelu merytorycznego  

Rodzaj wydatku Jednostka 
Maksymalna dopuszczalna stawka  

(całkowity koszt pracodawcy) 

Opiekun środowiskowy etat/godzina 

wysokość uzależniona od rodzaju 

świadczonej usługi, zakresu wsparcia 

oraz uwarunkowań danej lokalnej 

społeczności 

Asystent osoby 

niepełnosprawnej  
etat/godzina 

wysokość uzależniona od rodzaju 

świadczonej usługi, zakresu wsparcia 

oraz uwarunkowań danej lokalnej 

społeczności 

Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej 
etat/godzina 

wysokość uzależniona od rodzaju 

świadczonej usługi, zakresu wsparcia 

oraz uwarunkowań danej lokalnej 
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społeczności 

Opiekun osoby 

starszej/opiekun kwalifikowany 

w domu pomocy społecznej 

etat/godzina 

wysokość uzależniona od rodzaju 

świadczonej usługi, zakresu wsparcia 

oraz uwarunkowań danej lokalnej 

społeczności 

Pielęgniarz/opiekun medyczny etat/godzina 

wysokość uzależniona od rodzaju 

świadczonej usługi, zakresu wsparcia 

oraz uwarunkowań danej lokalnej 

społeczności 

Rehabilitant/fizjoterapeuta etat/godzina 

wysokość uzależniona od rodzaju 

świadczonej usługi, zakresu wsparcia 

oraz uwarunkowań danej lokalnej 

społeczności 

Poradnictwo, w tym 

specjalistyczne  
etat/godzina 

wysokość uzależniona od rodzaju 

świadczonej usługi, zakresu wsparcia 

oraz uwarunkowań danej lokalnej 

społeczności 

Psycholog/pedagog/terapeuta/ 

logopeda  
etat/godzina 

wysokość uzależniona od rodzaju 

świadczonej usługi, zakresu wsparcia 

oraz uwarunkowań danej lokalnej 

społeczności 

Pracownik socjalny  etat/godzina 

wysokość uzależniona od rodzaju 

świadczonej usługi, zakresu wsparcia 

oraz uwarunkowań danej lokalnej 

społeczności 

Kwoty zawierają koszty pracodawcy. Koszty specjalisty ds. rehabilitacji/fizjoterapii – 

kwalifikowalne w  przypadku osób z niepełnosprawnością. 

W przypadku personelu merytorycznego istnieje możliwość wypłaty dodatku zgodnie 

z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
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Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Wynagrodzenia za pracę/stawka za godzinę pracy osób bezpośrednio świadczących 

usługi społeczne w projekcie nie mogą być niższe od minimalnego wynagrodzenia 

za pracę/minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.   Zapis   nie   dotyczy   osób świadczących 

usługi nieodpłatnie.  

I I I .  Catering, nocleg, zwrot kosztów dojazdu, stypendia, 

materiały szkoleniowe ,  inne 

Rodzaj wydatku jednostka 
Maksymalna dopuszczalna 

stawka na osobę 

Catering - przerwa kawowa zestaw 18,00 zł 

Catering – lunch/obiad/kolacja zestaw 34,00 zł 

Nocleg w kraju (koszt jednej 

doby) 
pokój 2-osobowy 190,00 zł  

Zwrot kosztów dojazdu ilość przejazdów 

Równowartość kosztu 

najtańszego środka transportu 

publicznego na danej trasie 

(cena uzależniona od cenników 

operatorów komunikacji 

publicznej) 

Zestaw szkoleniowy, tj. teczka, 

notes, długopis. 
komplet 29,00 zł 

Sala na poradnictwo, terapie, 

treningi, szkolenia/kursy 

dzień 8 (h) 

 
560,00 zł 
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Catering – przerwa kawowa – wydatek nie powinien być kwalifikowany, jeżeli forma 

wsparcia w ramach której ma być świadczona przerwa kawowa dla tej samej grupy osób 

w danym dniu trwa krócej niż 4 godziny lekcyjne. Zakres: standardowa przerwa kawowa 

(kawa, herbata, woda, ciastka, soki), przy czym istnieje możliwość szerszego zakresu 

usługi, o ile mieści się w określonej cenie rynkowej. Cena rynkowa powinna być 

uzależniona od rodzaju oferowanej usługi i jest niższa, jeśli finansowany jest mniejszy 

zakres usługi (np. kawa, herbata, woda, mleko, cukier cytryna bez drobnych lub słodkich 

przekąsek). 

Catering – lunch/obiad/kolacja – możliwość kwalifikowania wydatku powinna zostać 

ograniczona do projektów, w których wsparcie dla tej samej grupy osób w danym dniu 

trwa nie krócej niż  6  godzin lekcyjnych. Zakres: obejmuje dwa dania (zupa i drugie 

danie), przy czym istnieje możliwość szerszego zakresu usługi, o ile mieści się 

w określonej cenie rynkowej. Cena zestawu może ulec podwyższeniu w przypadku 

konieczności zakupu napoju (np. kompot, jeśli nie jest składową zestawu obiadowego). 

Cena rynkowa powinna być uzależniona od rodzaju oferowanej usługi i jest niższa, jeśli 

finansowany jest mniejszy zakres usługi (np. obiad składający się tylko z drugiego 

dania). 

Nocleg w kraju – obejmuje nocleg w miejscu noclegowym o standardzie maksymalnie 

hotelu 3* wraz ze śniadaniem, przy czym istnieje możliwość szerszego zakresu usługi, 

o ile mieści się w określonej cenie rynkowej i jest to uzasadnione celami projektu. 

Obejmuje nocleg, co do zasady w pokojach 2-osobowych (nocleg w pokojach 1-

 osobowych jest kwalifikowalny tylko w uzasadnionych przypadkach). Usługa powinna 

być zamawiana co do zasady w przypadku szkoleń, warsztatów oraz innych form 

wsparcia trwających co najmniej dwa dni. Jednocześnie możliwość zagwarantowania 

noclegu należy ograniczyć dla uczestników, którzy posiadają miejsce zamieszkania 

w miejscowości innej niż miejscowość, w której odbywa się realizacja wsparcia. 

W przypadku szkoleń, warsztatów, seminariów, istnieje możliwość poniesienia 

w projekcie ww. kosztu w sytuacji, gdy miejsce prowadzenia szkolenia, warsztatów oraz 

innych form wsparcia jest znacznie oddalone od miejsca zamieszkania osoby w nim 

uczestniczącej. Cena noclegu może zależeć również od dnia zameldowania, 

obowiązujących promocji itp. 
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Zestaw szkoleniowy - zakup materiałów uzależniony będzie dodatkowo od potrzeb 

i specyfiki szkoleniowej, warsztatowej, itp. Zestaw szkoleniowy może uwzględniać inne, 

niezbędne materiały szkoleniowe, np. kalendarz, ołówek, gumka. 

Sala powinna spełniać odpowiednie warunki socjalne oraz bhp, w tym uwzględniać 

niwelowanie barier architektonicznych w związku z udziałem w projekcie osób 

z niepełnosprawnościami. 

IV. Mechanizm racjonalnych usprawnień  

Rodzaj wydatku Jednostka 
Maksymalna dopuszczalna stawka 

na osobę 

Mechanizm racjonalnych 

usprawnień – projekty 

ogólnodostępne (mechanizm 

jest uruchamiany w trakcie 

realizacji projektu) 

osoba 12 000,00 zł 

Koncepcja uniwersalnego 

projektowania – projekty 

dedykowane 

osoba 

Zgodnie z rzeczywistymi potrzebami 

osób niepełnosprawnych 

zdiagnozowanymi na etapie 

przygotowania wniosku 

o dofinansowanie 

 


