
 

Cennik opłat dotyczący działań certyfikacji produkcji ekologicznej 

(obowiązuje od 01.08.2022 r.) 

 

 

I 

 
Opłata za proces oceny zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2018/848 z dnia 30 maja 2018 r.                              

w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające Rozporządzenie Rady(WE) nr 834/2007 

1. Produkcja nieprzetworzonych roślin i produktów roślinnych, w tym nasion                         

i innego materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin oraz pasz oraz 

produkcja podstawowa produktów wymienionych w załączniku I do Rozp. 

2018/848, z wyłączeniem soli (wg. powierzchni objętej systemem kontroli) 

Opłata dokonywana przez podmiot kontrolowany 

Opłata netto  Opłata brutto (VAT 23%) 

1.1 Powierzchnia UR do 2,00 ha  600,-  738,- 

1.2 Powierzchnia UR powyżej 2 do 3 ha  700,-  861,- 

1.3 Powierzchnia UR powyżej 3 do 4 ha  800,-  984,- 

1.4 Powierzchnia UR powyżej 4 do 5 ha  900,-  1107,- 

1.5 Powierzchnia UR powyżej  5 do 10 ha  1000,-  1230,- 

1.6 Powierzchnia UR powyżej  10 do 20 ha  1100,-  1353,- 

1.7  Powierzchnia UR powyżej  20 do 50 ha  1300,-  1559,- 

1.8  Powierzchnia UR powyżej 50 do 100 ha  1400,-  1722,- 

1.9 Powierzchnia UR powyżej 100 do 150 ha  1500,-  1845,- 

1.10  Powierzchnia UR powyżej 150 ha -za każde rozpoczęte 20 ha dolicza się  250,-  307,50,- 

1.11 Działania przetwarzania wraz z pozostałymi działaniami przygotowania w 

przypadku przetwarzania surowców rolnych pozyskanych wyłącznie z własnego 

gospodarstwa(RHB) 

80% stawki 

podstawowej 

procesu oceny 

zgodności 

 

+23% VAT 

1.12 Grupa producentów-kontrola podmiotu zarządzającego grupą 2900,- 3567,- 

 

1.12.1 

 

Kontrola członków grupy producenckiej    

√ z ilości 

członków grupy 

producenckiej x 

700,- 

 

+23% VAT 

2. Ekologiczna produkcja zwierzęca-zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone 

produkty zwierzęce, w tym wełna, niezgrzeblona i nieczesana ,z wyłączeniem 

pszczelarstwa(opłata doliczana do opłaty za powierzchnię objętą systemem 

certyfikacji produkcji ekologicznej) 

 

500,- 

 

615,- 

3.* Produkcja i działania dla produktów zbioru ze stanu naturalnego, z wyłączeniem 

przetwarzania (opłata dla jednej bazy/jednego operatora/jednostkowego obszaru 

zbioru np.: nadleśnictwa ) 

 

1100,- 

 

1353,- 

4. Produkcja podstawowa i działania dla produktów pszczelarstwa, w tym wosku 

pszczelego, z wyłączeniem przetwarzania oraz hodowli pszczół 

 

900,- 

 

1107,- 

5. Działania przetwarzania wraz z pozostałymi działaniami przygotowania: 

produktów rolnych, produktów akwakultury, do wykorzystania jako żywność lub 

pasza oraz produkcja wina, drożdży, soli morskiej i innych rodzajów soli 

stosowanych w żywności i paszy oraz innych produktów wymienionych w 

załączniku I do Rozp.2018/848 

 

2900,- 

 

3567,- 

6.* Produkcja i działania dla produkcji grzybów, z wyłączeniem przetwarzania 1500,- 1845,- 

7.* Dystrybucja/wprowadzanie do obrotu, przechowywanie oraz pozostałe działania 

przygotowania, jak: pakowanie, znakowanie, lub wprowadzanie zmian w 

znakowaniu, podwykonawstwo, inne działania 

 

2100,- 

 

2583,- 

7.1* Import przy jednoczesnej certyfikacji dystrybucji/wprowadzania do obrotu 500,- 615,- 

7.2* Eksport przy jednoczesnej certyfikacji dystrybucji/wprowadzania do obrotu 500,- 615,- 



 

8.* Import z krajów trzecich 1600,- 1968,- 

9.* Eksport do krajów trzecich 1600,- 1968,- 

9.1 Wystawianie kolejnych certyfikatów eksportowych do krajów trzecich 200,- 246,- 

10.* Kontrola dodatkowa, w zakresie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej 

, wyjaśniania notyfikacji, w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego lub 

sprawdzenia usunięcia niezgodności 

75% stawki 

podstawowej 

procesu oceny 

zgodności+ 

koszty badań 

laboratoryjnych 

poniesionych 

przez JC 

 

 

 

+23% VAT 

11.* Kontrola podwykonawcy: punkt skupu/lokalizacja przygotowania/lokalizacja 

składowania (koszt dla jednego podwykonawcy) 

75% stawki 

podstawowej 

procesu oceny 

zgodności 

 

+23% VAT 

12.* Kontrola jednego oddziału producenta, w przypadku podmiotów prowadzących w 

różnych lokalizacjach działania przygotowania, przechowywania, wprowadzania 

do obrotu (np. centra dystrybucyjne, magazyny, punkty odpieku pieczywa 

ekologicznego) 

 

500,- 

 

615,- 

II Pozostałe czynności 

1. Wystawienie duplikatu certyfikatu zgodności  

200,- 

 

246,- 

2. Wystawienie certyfikatu w języku obcym  

200,- 

 

246,- 

3. Wystawienie rozszerzenia certyfikatu zgodności( np. zmiana asortymentu lub 

wielkości produkcji na certyfikacie) 

 

360,- 

 

442,80,- 

 

*Do opłaty dolicza się koszty podróży oraz zakwaterowania osób przeprowadzających kontrolę. W przypadku podróży samochodem osobowym 

koszty naliczane będą w następujący sposób: 1,20 zł / 1 km. 

Zmiany stawek opłat za poszczególne czynności kontrolne i wydanie certyfikatu należą do kompetencji Dyrektora ds. certyfikacji wyrobów DQS 

Polska Sp. z o.o.  

Prace wykonane przez JC związane z kontrolą i certyfikacją, nie ujęte w cenniku, podlegały będą wycenie przez Dyrektora ds. certyfikacji 

wyrobów, gdzie podstawowym kryterium będzie ilość roboczogodzin niezbędnych do wykonania zadania ( 1 roboczogodzina=360,00 PLN)  

Cennik obowiązuje od 01.08.2022 r. 
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