
CENNIK BUDŻET OBYWATELSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
 

Propozycje poniższych stawek mają charakter 
orientacyjny, pomocniczy i nie są wiążące przy składaniu 

propozycji zadań. 
 

 

 POZYCJA W KOSZTORYSIE   CENA BRUTTO  

 ROBOTY BUDOWLANE  

 Odmalowanie pasów – całe przejście   500 zł  

 Montaż lustra drogowego   1200 zł  

 Remont 100 m drogi (wykonanie nakładki asfaltowej)   ok. 35 000 zł  

 Budowa 100 m chodnika z obrzeżem (bez kanalizacji)   ok. 40 000 zł  

 Remont 100 m chodnika (bez kanalizacji)   ok. 48 000 zł   

 Budowa progu zwalniającego na drodze o szerokości 7 m   3000 zł  

 Budowa progu zwalniającego   400 zł mb  

 

Wybudowanie wysepki/azylu dla pieszych – aktywne 
przejście dla pieszych   75 000 zł  

 Zakup i montaż barierki chodnikowej rurowej (150x150)   350 zł/szt.  

 Zakup i montaż barierki chodnikowej łańcuchowej (150x150)   200 zł/szt.  

 Zakup i montaż słupka chodnikowego blokującego (120 cm)   200 zł/szt.  

 Zakup i montaż kosza na śmieci   400 zł – kosz typu „foka”  

 Wykonanie nasadzeń – drzewo, krzew   140 zł – drzewo iglaste  

    210 zł – drzewo liściaste  

    25 zł – krzew liściasty  

    35 zł – krzew iglasty  

 Wykonanie nasadzeń pnączy   80 – 100 zł/mb  

 Wykonanie nasadzeń żywopłotu   10 mb: ok. 1000 zł  

 Założenie rabaty kwiatowej wraz z materiałem roślinnym 1 m2 
  120 – 250 zł/m2 

 

 Urządzenie trawnika   z siewu 8 zł/1 m2 
 

    z rolki 30 zł/1 m2 
 

 Łąka kwietna   40 zł/m2 
 

 Zakup i montaż osłony pnia drzew – typ retro   900 zł/szt.  

 Zakup i montaż ławki parkowej – bez oparcia   1000 zł/szt.  

 Zakup i montaż donicy betonowej   400 zł/szt.  

 Ustawienie 1 stojaka rowerowego   500 – 700 zł  

 Ustawienie 1 podpórki dla rowerzystów przy przejściach dla   350 zł  

 pieszych     
 

Zabezpieczenie obiektu powłoką antygrafitti 
  

40 – 140 zł m2 w zależności od 
 

    

   rodzaju powierzchni  

     

 Zakup i montaż tablic edukacyjnych w terenie   1000 – 2000 zł/szt.  

 Zakup i montaż ławek drewnianych w terenie   300 – 500 zł/szt.  

 Zakup i montaż tablic informacyjnych   1200 zł/szt.  

 Zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków   30 – 100 zł/szt.  

 Zakup i montaż karmników dla ptaków   20 – 50 zł/szt.  

 Oznakowanie pionowe (tabliczka + słupek)   od 150 zł/szt.  

 ZAKUP SPRZĘTU   

 Sprzęt sportowy – piłki certyfikowane   od 85 do 250 zł/szt.  

 Trofea sportowe (kpl. = 3 puchary)   200 – 300 zł/kpl.  

 Antyrama 100x70 cm   61 – 86 zł/szt.  

 Defibrylator AED z 5-letnią baterią   5000 zł  

 Nagłośnienie małe   3 690 zł  

 Nagłośnienie duże   12 300 zł  

 Zakup HOT SPOTu   1500 – 3000 zł  

 KOSZTY OSOBOWE   

 Instruktor w tym instruktor sportu   50 – 100 zł/h (60 min)  

 Prowadzenie zajęć edukacyjnych   50 – 150 zł (godz. lekcyjna)  

 Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych   50 zł (godz. lekcyjna)  

      



 Prowadzenie zajęć w jednostkach kultury   50 – 150 zł (godz. lekcyjna)  

 Trener prowadzący warsztaty np. dla seniorów/dzieci   od 50 zł do 150 zł / godz. lekcyjna  

    (cena uzależniona od tematyki,  

    kwalifikacji trenera)  

 Sędziowanie (turnieje)   25 – 50 zł/godz. + koszty dojazdu  

 Opieka medyczna na zawodach sportowych (turnieje,   20 – 30 zł/h  

 imprezy rekreacyjno-sportowe)     

 Wynagrodzenie rehabilitanta   od 70 zł/h  

 Wynagrodzenie psychologa   od 70 zł/h  

 Koordynator zadania publicznego   Od 1000 miesięcznie/osoba  

 Wynagrodzenie logopedy   od 70 zł/h  

 Obsługa księgowa zadania publicznego   250 – 500 zł miesięcznie/osoba  
 Opieka medyczna na zawodach sportowych (turnieje,   

20 – 50 zł/h 
 

    

 
imprezy rekreacyjno-sportowe) 

   

     

 Zatrudnienie eksperta   100 – 250 zł/h  

 Wynagrodzenie doradcy zawodowego   ok. 80 zł/h  

 Wynagrodzenie prawnika   ok.  100 - 150 zł/h  

 Ochrona fizyczna imprezy   13 – 16 zł os/h  

 USŁUGI     

 Wynajem hali sportowej (w zależności od dnia tygodnia i   60 – 200 zł/h  

 grupy wiekowej)     

 Wynajem sali (warsztaty, konferencje, seminaria)   od 50 zł/h do 300 zł/h (w zależności  

    od wielkości sali i lokalizacji)  

 Wynajem sali konferencyjnej (w zależności od dnia   300 – 1000 zł/h  

 tygodnia i ilości osób)     

 Wynajem sceny – 6x8m   3100 zł / dzień  

 Wynajem sceny – 8x10m   4 300 zł / dzień  

 Wynajem sceny – 12x10m   6 200 zł / dzień  

 Wydruk cyfrowy 100x70 cm (plakat do wystaw   80 zł – 100 zł/szt.  

 wewnętrznych)     

 Wydruk cyfrowy 100x70 cm na PCV (plakat do wystaw   350 – 450 zł/szt.  

 plenerowych)     

 Wynajem konstrukcji (do wystaw plenerowych wraz z   70 zł/dzień/szt.  

 transportem, montażem)     

 Druki wielkoformatowe na siatce MESH   35 – 45 zł/m2 
 

 Tłumaczenia opracowań   od 30 zł/str.  

 Usługa catering (lunch, obiad, kolacja)   35 zł/osoba  

 Usługa catering (kawa, herbata, ciastka, przekąski)   15 zł/osoba  

 Wynajem spirobusa   1300 zł/dzień  

 Przygotowanie spotu radiowego (w zależności od zakresu,   od 1000 zł/spot  

 tematyki i czasu emisji)     

 Przygotowanie spotu telewizyjnego (w zależności od   od 20 000 zł/spot  

 zakresu, tematyki i czasu emisji)     

 Emisja spotu radiowego (w zależności od stacji, dnia   80 – 200 zł/emisja  

 tygodnia, czasu emisji)     

 Emisja spotu telewizyjnego (w zależności od stacji, dnia   800 – 2000 zł/emisja  

 tygodnia, czasu emisji)     

 Ogłoszenie w prasie   od 1000 zł/strona  

 Przygotowanie projektu graficznego ulotek i plakatów   od 300 zł  

 Usługa druk ulotki, rozmiar DL - 250 szt.   300 – 500 zł  

 Usługa - wydruk plakatów (format B1 w zależności od ilości)   5 zł – 12 zł/szt.  

 Dogoterapia   max. 150 zł/godzinę  

 Koszty noclegu z wyżywieniem   do 150 zł /osoba  

 Wynajem autokaru   8 – 15 zł /km  

 Ubezpieczenie NWW   od 30 zł  

 Stworzenie strony internetowej   1500 – 100 000 zł  

 Stworzenie aplikacji mobilnej   5000 – 150 000 zł   


