
 CENNK Rolnictwo Ekologiczne 
Przygotowanie - przetwarzanie i konserwowanie 

Przygotowanie - pakowanie/znakowanie/konfekcjonowanie/Co-packing 
Obrót - Wprowadzanie na rynek/Dystrybucja/Przechowywanie/Eksport/Import 

 

PF01_EKO Strona 1/2 Data zatwierdzenia: 17.01.2022 

 

Cennik obejmuje koszty w ramach prowadzania procesu certyfikacji i nadzoru dla podmiotów 

prowadzących działalność w jednej jednostce produkcyjnej w zakresie:  

 Przygotowanie - przetwarzanie i konserwowanie 

 Przygotowanie - pakowanie/znakowanie/konfekcjonowanie/Co-packing 

 Obrót - Wprowadzanie na rynek/Dystrybucja/Przechowywanie/Eksport/Import 

Charakter Organizacji: 
Opłata 

PLN netto: 

Tylko Produkcja ekologiczna 

Przygotowanie - przetwarzanie i konserwowanie 2600 

Przygotowanie - pakowanie/znakowanie/konfekcjonowanie/Co-packing 2500 

Obrót - Wprowadzanie na rynek/Dystrybucja/Przechowywanie 2400 

Obrót - Wprowadzanie na rynek/Dystrybucja/Przechowywanie/Eksport/Import 3000 

Produkcja równoległa: 

Produkcja ekologiczna i konwencjonalna 

Przygotowanie - przetwarzanie i konserwowanie 
Od 2800*  

do uzgodnienia 

Przygotowanie - pakowanie/znakowanie/konfekcjonowanie/Co-packing 
Od 2700* 

do uzgodnienia 

Obrót - Wprowadzanie na rynek/Dystrybucja/Przechowywanie 
Od 2500* 

do uzgodnienia 

Obrót - Wprowadzanie na rynek/Dystrybucja/Przechowywanie/Eksport/Import 
Od 3500* 

do uzgodnienia 

Opłaty dodatkowe: 

Wydrukowana wersja papierowa certyfikatu:  50 zł  

Informacje dodatkowe: 

 Kwoty opatrzone * są to kwoty standardowe, uzależnione od poziomu trudności działań i dotyczące jednej jednostki produkcyjnej. 

 Powyższe kwoty dotyczą prowadzonego procesu certyfikacji i nadzoru za dany rok kalendarzowy. 

 W przypadku większej ilości lokalizacji, dla których niespełniony jest warunek organizacji wielooddziałowej cena ustalana indywidualnie. 

 W przypadku przetwórstwa podana opłata dotyczy do 5 produktów na certyfikacie, w przypadku większej ilości produktów cena ustalana 

indywidualnie. 

 Koszty delegacji – powyższe kwoty nie zawierają kosztów przejazdu i noclegów inspektora. 

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

 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 Kontrolowany, wg cennika Laboratorium. W przypadku niestwierdzenia 

substancji niedozwolonych koszty badania ponosi Jednostka Certyfikująca. 

 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 prośby o wystawienie certyfikatu w wersji wydrukowanej papierowej, 

zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 50 zł.  



 CENNK Rolnictwo Ekologiczne 
Przygotowanie - przetwarzanie i konserwowanie 

Przygotowanie - pakowanie/znakowanie/konfekcjonowanie/Co-packing 
Obrót - Wprowadzanie na rynek/Dystrybucja/Przechowywanie/Eksport/Import 
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Cennik obejmuje koszty w ramach prowadzenia procesu certyfikacji i nadzoru dla podmiotów  

prowadzących działalność jako organizacja wielooddziałowa* w zakresie:  

 Przygotowanie - przetwarzanie i konserwowanie 

 Przygotowanie - pakowanie/znakowanie/konfekcjonowanie/Co-packing 

 Obrót - Wprowadzanie na rynek/Dystrybucja/Przechowywanie/Eksport/Import 

Charakter Organizacji: 

Opłata PLN netto: 

Centralna jednostka 
zarządzająca 

Jednostka 
produkcyjna 

Tylko produkcja ekologiczna 

Przygotowanie - przetwarzanie i konserwowanie 2000 1700 

Przygotowanie - pakowanie/znakowanie/konfekcjonowanie/Co-packing 1900 1600 

Obrót - Wprowadzanie na rynek/Dystrybucja/Przechowywanie 1800 1500 

Obrót - Wprowadzanie na 
rynek/Dystrybucja/Przechowywanie/Eksport/Import 

2900 2400 

Produkcja równoległa - Produkcja ekologiczna i konwencjonalna 

Przygotowanie - przetwarzanie i konserwowanie 2100 1800 

Przygotowanie - pakowanie/znakowanie/konfekcjonowanie/Co-packing 2000 1700 

Obrót - Wprowadzanie na rynek/Dystrybucja/Przechowywanie 1900 1600 

Obrót - Wprowadzanie na 
rynek/Dystrybucja/Przechowywanie/Eksport/Import 

3000 2500 

Opłaty dodatkowe: 

Wydrukowana wersja papierowa certyfikatu:  50 zł  

Informacje dodatkowe: 

 * W celu określenia, czy prowadzona działalność mieści się w zakresie organizacji wielodziałowej prosimy wypełnić wniosek o certyfikację  

i skontaktować się z jednostką certyfikującą.  

 Powyższe kwoty dotyczą prowadzonego procesu certyfikacji i nadzoru za dany rok kalendarzowy. 

 W przypadku przetwórstwa podana opłata dotyczy do 5 produktów na certyfikacie, w przypadku większej ilości produktów cena ustalana 

indywidualnie. 

 Koszty delegacji – powyższe kwoty nie zawierają kosztów przejazdu i noclegów inspektora. 

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

 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 Kontrolowany, wg cennika Laboratorium. W przypadku niestwierdzenia 

substancji niedozwolonych koszty badania ponosi Jednostka Certyfikująca. 

 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 prośby o wystawienie certyfikatu w wersji wydrukowanej papierowej, zostanie 

naliczona dodatkowa opłata w wysokości 50 zł.  

 Liczba jednostek produkcyjnych podanych inspekcji uzależniona jest od liczby wszystkich zgłoszonych jednostek w danej kategorii działalności do 

certyfikacji i wyniku otrzymanego z przeprowadzonej Analizy ryzyka dla organizacji wielooddziałowej. W przypadku gdy zastosowanie ma niskie 

ryzyko, liczba jednostek, która zostanie podana inspekcji, stanowi pierwiastek kwadratowy z liczby wszystkich zgłoszonych jednostek w danej 

kategorii działalności. Przy czym należy rozumieć, że w przypadku rozszerzania/zgłaszania w danym roku kalendarzowym nowych jednostek, 

pierwiastek kwadratowy będzie wyliczany od liczby wszystkich jednostek na dzień zgłoszenia. Natomiast liczba jednostek podana inspekcji w 

ramach rozszerzenia będzie różnicą pierwiastkowania i liczby jednostek już podanych procesowi Inspekcji. 


