
KOMUNIKAT

MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1

15 kwietnia 2022 r.

w sprawie wysokości stawek jednostkowych szkoleń języków obcych w projektach 

PI 10(iii) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w perspektywie finansowej 2014-2020

W związku z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, Minister 

właściwy do spraw rozwoju regionalnego przeprowadza aktualizację stawek, pod warunkiem, 

że współczynnik indeksacji przekroczy 5%.

Według danych za II kw. 2021 r. w odniesieniu do II kw. 2013 r. (tj. do okresu, w którym 

ustalono obowiązujące stawki), współczynnik indeksacji liczony indywidualnie dla każdego 

województwa osiągnął wartość powyżej 5% (od 8,48% do 15,98%), spełniając tym samym 

warunek uprawniający do niniejszej aktualizacji stawek jednostkowych szkoleń języków 

obcych.

Ustala się więc następujące stawki jednostkowe na szkolenia językowe w ramach 

projektów w PI 10(iii) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie 

2014-2020:

Obszar 
obowiązywania Język angielski Język niemiecki Język francuski

Dolnośląskie 615,06 zł 672,99 zł 640,94 zł
Kujawsko-
Pomorskie 720,21 zł 677,40 zł 648,44 zł

Lubelskie 657,56 zł 650,06 zł 625,06 zł
Lubuskie 1 041,87 zł 1 141,64 zł 1 175,73 zł
Łódzkie 726,71 zł 638,24 zł 649,61 zł
Małopolskie 628,14 zł 637,85 zł 606,26 zł
Mazowieckie 602,87 zł 575,35 zł 594,11 zł
Opolskie 705,02 zł 510,36 zł 643,88 zł
Podkarpackie 651,87 zł 650,62 zł 640,61 zł
Podlaskie 898,53 zł 754,82 zł 736,07 zł
Pomorskie 616,05 zł 621,00 zł 599,93 zł

1 Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 
1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1948).



Śląskie 576,55 zł 621,29 zł 579,05 zł
Świętokrzyskie 768,59 zł 883,76 zł 882,54 zł
Warmińsko-
Mazurskie 857,52 zł 857,52 zł 848,54 zł

Wielkopolskie 802,78 zł 814,96 zł 839,33 zł
Zachodniopomorskie 594,91 zł 566,97 zł 403,98 zł

Powyższe stawki jednostkowe mają zastosowanie do naborów ogłoszonych po dniu 

wydania niniejszego komunikatu oraz do trwających naborów pod warunkiem uwzględnienia 

zmienionych stawek jednostkowych w regulaminie naboru. 
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