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Katalog otwarty 
określający maksymalny 
poziom dla najczęściej 

powtarzających się 
kategorii kosztów

Weryfikacja przez IP 
zasadności i 

racjonalności wszystkich 
stawek

Skupienie działań 
przede wszystkim na 

wsparciu studentów w 
rozpoczęciu aktywności 

zawodowej.



Finansowanie zatrudnienia nowego doradcy 
zawodowego

• Finansowanie wynagrodzenia nowego doradcy musi przyczyniać 
się do zwiększenia liczby doradców w stosunku do stanu sprzed 
realizacji projektu.

• Liczba doradców mierzona jest wymiarem zatrudnienia doradców. 
Przykładowo: przed rozpoczęciem realizacji projektu Wnioskodawca 
zatrudniał dwie osoby na ¾ etatu (2 x ¾ = 1,5 etatu). W wyniku realizacji 
projektu jedna z osób pierwotnie zatrudnionych na ¾ etatu została 
zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy (3/4 + 1 = 1,75 etatu). Nastąpił 
wymagany w projekcie wzrost zatrudnienia doradców. W ramach projektu 
kwalifikowalne jest wynagrodzenie odpowiadające ¼ etatu.



Finansowanie zatrudnienia nowego doradcy 
zawodowego

• wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w 
rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. Preferowane 
wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: zarządzanie, 
prawo, psychologia, doradztwo zawodowe;

• co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie 
doradztwa zawodowego lub doradztwa w zakresie 
przedsiębiorczości (w ostatnich 5 latach), poświadczone 
odpowiednimi dokumentami;

• aktualna wiedza z zakresu przepisów prawa normujących 
prowadzenie działalności gospodarczej oraz podstaw ochrony 
własności intelektualnej;

• umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej.



Finansowanie zatrudnienia nowego doradcy 
zawodowego

• nie może przekroczyć maksymalnej stawki wynagrodzenia dla 
kategorii zaszeregowania na stanowisku specjalisty w danej 
uczelni

• nie może przekroczyć w projekcie kwoty 5000 zł miesięcznie 
(łączny koszt pracodawcy dla zatrudnienia w pełnym wymiarze 
czasu pracy, w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze 
kwota musi być proporcjonalnie niższa)



Finansowanie zatrudnienia nowego doradcy 
zawodowego

• Uczelnia zobowiązana będzie do utrzymania stanu zatrudnienia 
doradcy/ów przez okres co najmniej roku od zakończenia 
realizacji projektu (przy zachowaniu wysokości wynagrodzenia 
nie niższego niż średnie wynagrodzenie wypłacane doradcy w 
trakcie trwania projektu – z uwzględnieniem wypłaconych 
premii i dodatków).

• W przypadku przekroczenia kosztów w wysokości 10.000 zł na 
podnoszenie kompetencji danego pracownika uczelnia będzie 
zobowiązana do utrzymania jego zatrudnienia przez okres co 
najmniej roku od zakończenia realizacji projektu.



Doradcy zawodowi

• Zatrudnienie na umowę o pracę

• Kompetencje adekwatne do stanowiska

• Niedelegowanie do innych zadań niezwiązanych z ABK

• Świadczenie poradnictwa indywidualnego – realizowanego w 
formie indywidualnych spotkań 

• Odpowiednie dokumentowanie procesu doradczego każdego 
uczestnika projektu  



Doradcy zawodowi - coaching

• dodatkowa forma wsparcia, której koszt może być finansowany 
wyłącznie w ramach wkładu własnego

• w ramach projektu kwalifikowalne są koszty tej formy wsparcia 
uczestnika projektu w pierwszym okresie zatrudnienia (do 
upływu 3 miesięcy od podjęcia zatrudnienia)

• odpowiednie dokumentowanie procesu dla każdego uczestnika 
projektu

• do usług coachingu nie ma zastosowania określony w kryterium 
dostępu nr 10 wymóg zapewnienia studentom po zakończeniu 
realizacji projektu analogicznego zakresu usług przez okres 
równy okresowi realizacji projektu



mentoring

• dodatkowa forma wsparcia, której koszt może być finansowany 
wyłącznie w ramach wkładu własnego

• w ramach projektu kwalifikowalne są koszty tej formy wsparcia 
uczestnika projektu w pierwszym okresie zatrudnienia 
(do upływu 3 miesięcy od podjęcia zatrudnienia oraz 6 miesięcy 
od zakończenia kształcenia)

• odpowiednie dokumentowanie procesu dla każdego uczestnika 
projektu

• do usług mentoringu nie ma zastosowania określony w 
kryterium dostępu nr 10 wymóg zapewnienia studentom po 
zakończeniu realizacji projektu analogicznego zakresu usług 
przez okres równy okresowi realizacji projektu



mentoring

• Kwalifikowanie wydatków związanych z mentoringiem odbywa 
się na podstawie zapisów umowy zawartej pomiędzy 
wnioskodawcą a podmiotem zatrudniającym uczestnika 
projektu, która określa m.in.:                                                     
sposób udokumentowania mentoringu                                   
sposób udokumentowania kosztów wynikających z mentoringu



IOK dopuszcza następujące formy rozliczania 
w projekcie kosztów wynikających 

z zaangażowania mentora:

- refundacja podmiotowi przyjmującemu do pracy studenta/absolwenta 
wynagrodzenia mentora w zakresie odpowiadającym częściowemu 
lub całkowitemu oddelegowaniu do zadań związanych z opieką 
mentorską nad studentem/absolwentem;

- refundacja podmiotowi przyjmującemu do pracy studenta/absolwenta 
dodatku do wynagrodzenia mentora w sytuacji, gdy w związku ze 
sprawowaniem opieki mentorskiej nad studentem/absolwentem został 
mentorowi przyznany dodatek do wynagrodzenia.





Podnoszenie kompetencji pracowników ABK 

• Kwalifikowalne są koszty przeszkolenia i podnoszenia kompetencji 
pracowników biur karier zajmujących się bezpośrednio wsparciem 
studentów rozpoczynających aktywność zawodową na rynku pracy, 
w zakresie niezbędnym do wsparcia studentów rozpoczynających 
aktywność zawodową na rynku pracy (z wyłączeniem studiów 
podyplomowych)

• przy ocenie kwalifikowalności tych kosztów będzie brane pod uwagę 
wykorzystanie efektów tych działań w projekcie



Podnoszenie kompetencji pracowników ABK 

• zewnętrzne certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania 
kwalifikacji – rozeznanie rynku

• zewnętrzne szkolenia/warsztaty prowadzące do podniesienia 
kompetencji – rozeznanie rynku

• organizacja przez wnioskodawcę różnego rodzaju form dydaktycznych 
„szytych na miarę” – według standardu



formy „szyte na miarę”

• trener 150 PLN*/h (1h=45 min)

• korzystanie z własnych sal (koszt eksploatacji/utrzymania metrażu)

• wynajem sal 50 PLN/h (1h=60 min)

• wartości niematerialne i prawne – rozeznanie rynku



formy „szyte na miarę”

• trener 150 PLN*/h (1h=45 min)

• korzystanie z własnych sal (koszt eksploatacji/utrzymania metrażu)

• wynajem sal 50 PLN/h (1h=60 min)

• wartości niematerialne i prawne – rozeznanie rynku



pozostałe koszty

• przerwa kawowa: 15 PLN/osoba/dzień

• lunch/obiad/kolacja: 35 PLN/osoba

• nocleg na terenie Polski: 360 PLN lub 260 PLN

• koszty dojazdu – cena uzależniona od operatorów publicznego 
transportu zbiorowego



pozostałe koszty cd.

stypendium na pokrycie kosztów utrzymania 
i zakwaterowania  na okres realizowania zadań za granicą 

maksymalną wysokość stypendium należy obliczyć jako:
liczba dni pobytu za granicą x kwota diety z Rozporządzenia MPiPS



narzędzia diagnoza kompetencji

• kwalifikowalne są koszty pozyskania gotowych narzędzi diagnozowania kompetencji, 
w tym wartości niematerialnych i prawnych - przy czym niedopuszczalne jest 
rozliczanie w ramach projektu kosztów urządzeń i wyposażenia koniecznych do 
użytkowania tych narzędzi

• nabycie narzędzi musi być ściśle powiązane z usługami świadczonymi przez ABK w 
trakcie projektu a okres licencji na ich użytkowanie musi obejmować okres co najmniej 
roku od zakończenia realizacji projektu.

• w przypadku występowania na rynku wyłącznie licencji bezterminowej 
kwalifikowalny jest pełen koszt pozyskania licencji, w przypadku licencji terminowych 
kwalifikowalne są odpisy amortyzacyjne proporcjonalnie do okresu wykorzystania 
licencji na potrzeby działań w trakcie realizacji projektu.



monitoring karier zawodowych studentów-uczestników 
projektu

• Wnioskodawca musi zaplanować niskokosztowe (nieprzekraczające 3% 
wartości projektu) działania z zakresu monitoringu karier zawodowych 
uczestników tak, aby w rok po zakończeniu realizacji projektu możliwa 
była identyfikacja, które z usług okazały się najskuteczniejsze. 



W III Osi PO WER projekty są rozliczane:

 za pomocą uproszczonych metod – kwoty ryczałtowe,

 na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.   

Zgodnie z Wytycznymi w przypadku projektów o wartości do 100 000 EUR wkładu

publicznego obligatoryjne jest stosowanie kwot ryczałtowych.



 rozliczenie kwoty ryczałtowej następuje na podstawie dokumentacji

potwierdzającej osiągnięcie rezultatów, wykonanie produktów lub

zrealizowanie działań zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie

projektu;

 beneficjent nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów

księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków;

 nie ma obowiązku prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego

projektu;

 rozliczenie danej kwoty ryczałtowej następuje nie później niż we wniosku

o płatność składanym za okres, w którym zadanie objęte kwotą ryczałtową

zostało zrealizowane (zgodnie z obowiązującym harmonogramem płatności).



wskaźnik 
wynikający 
z umowy

•wykonanie  
poniżej 100%

kwota ryczałtowa •kwota 
nierozliczona

wydatki 
niekwalifikowalne

• 100% do zwrotu 
bez reguły 
proporcjonalności
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Zapraszamy:

ABK2017@ncbr.gov.pl


