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Cennik obejmuje koszty w ramach prowadzania procesu certyfikacji i nadzoru dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie:  

 Produkcja Rolna – Produkcja Roślinna 

 Produkcja Rolna – Produkcja Roślinna i Zwierzęca 

 Produkcja Rolna – Produkcja Zwierzęca - pszczelarstwo  

Zakres 
działalności 

Powierzchnia użytków rolnych użytkowanych ekologicznie 

do 5,00 ha 5,01 ha- 10,00 ha 10,01 ha-20,00 ha 20,01 ha-50,00 ha 50,01 ha-100,00 ha Powyżej 100,01 ha 

do 5 
działek  

Powyżej 5 
działek  

do 10 
działek  

Powyżej 10 
działek 

do 15 
działek  

Powyżej 15 
działek 

do 20 
działek 

Powyżej 20 
działek 

do 25 
działek 

Powyżej 
25 działek 

do 25 
działek  

Powyżej 
25 działek 

Opłata (netto): 

Produkcja 
Roślinna 

1200 zł  1500 zł 1600 zł  2000 zł  2000 zł 2500 zł 2500 zł  3000 zł 2900 zł  3500 zł 3300 zł  4000 zł 

Produkcja 
Roślinna i 
Zwierzęca 

1700 zł  2000 zł  2100 zł  2500 zł  2500 zł 3000 zł 3000 zł  3500 zł 3400 zł  4000 zł 3800 zł  4500 zł  

Opłata (netto): 

Produkcja 
Zwierzęca - 

pszczelarstwo 
3000 zł 

Opłaty dodatkowe: 

Wydrukowana 
wersja papierowa 

certyfikatu: 

50 zł  

Informacje dodatkowe: 
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 Powyższe kwoty dotyczą prowadzonego procesu certyfikacji i nadzoru za dany rok kalendarzowy i zawierają wszystkie koszty, w tym dojazd inspektora oraz noclegi. 

 Podane opłaty są opłatami netto, stawka VAT wg aktualnie obowiązującej stawki VAT zgodnej z ustawą. 

 W przypadku gospodarstw dla których lokalizacja zgłoszonych użytków rolnych znajduję się w kilku województwach doliczana jest opłata dodatkowa w wysokości 600 zł. 

 W przypadku próbek, które zostały pobrane w wyniku podejrzenia zastosowania substancji niedozwolonych i w których zostaną stwierdzone pozostałości tychże substancji, koszty badania 

tych próbek ponosi podmiot gospodarczy, wg cennika Laboratorium. W przypadku niestwierdzenia substancji niedozwolonych koszty badania ponosi Jednostka Certyfikująca. 

 W przypadku pozytywnych wyników badań na obecność substancji niedozwolonych, a które w opinii podmiotu gospodarczego mogły być nieprawidłowym stosowaniem zasad dobrej praktyki 

rolniczej przez inne podmioty gospodarcze i od których podmiot gospodarczy złoży odwołanie, ponowne wykonanie badań z koniecznością poboru kilkudziesięciu prób ponosi podmiot 

gospodarczy, wg cennika Laboratorium. 

 Wydanie duplikatu i przeniesienie prawa własności certyfikatu – bezpłatnie. 

 W przypadku wniosku o rozszerzenie zakresu certyfikatu, co do którego konieczne będzie przeprowadzenie fizycznej kontroli – cena ustalana indywidualnie. 

 Certyfikat zostanie wystawiony tylko w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wysłany drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku o 

certyfikację. W przypadku gdy nie podano adresu e-mail, certyfikat zostanie wystawiony w wersji elektronicznej, która będzie przechowana przez jednostkę certyfikującą oraz w wersji 

wydrukowanej papierowej. Za wystawienie certyfikatu w wersji wydrukowanej papierowej, zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 50 zł.  


