
 

Procedura nr 13 Pr13-IP12 

Wydanie 1 

z dnia 2014-01-10 

Strona 1 z 1 Cennik usług Centrum Jakości 

AgroEko Sp. z o.o. – Integrowana produkcja roślin 

 
Cennik opłat za całoroczny proces certyfikacji (w tym kontrolę gospodarstwa rolnego) prowadzony przez 

Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. - kwota PLN netto (nie uwzględniająca podatku 23%VAT). 

 

Zakres czynności, za które pobierana jest opłata Cena netto PLN 

Opłata za całoroczny proces certyfikacji (w tym kontrolę) gospodarstwa rolnego 

prowadzony przez Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. (PLN) 

/dla Producentów zgłaszających do 3 gatunków roślin/ 
640  

Każdy dodatkowo zgłoszony gatunek roślin do certyfikacji 50 

Opłata dojazdowa  

Ryczałtowa opłata kosztów dojazdu do miejsca kontroli wynosi 100 PLN. 

Cennik nie uwzględnia kosztów badań wyrobów w Laboratoriach kontroli urzędowej (lub referencyjnych).  

Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. nie pobiera żadnych dodatkowych opłat z tytułu kosztów delegacji, 

noclegów, wydania certyfikatu. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Terminy opłat 

Producent jest zobowiązany dokonać zapłaty na rzecz Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o. za prowadzony proces 

certyfikacji w tym kontroli gospodarstwa w łącznej wysokości podanej w tabeli opłat. Opłata jest dokonywana 

w dwóch terminach: 

I termin – I rata opłaty – 200 PLN, 

II termin – w terminie 14 dni od otrzymania dokumentu ProForma wystawionego przez Centrum Jakości 

AgroEko Sp. z o. o. - kwoty pomniejszonej o 200 PLN I raty. 

 

W przypadku rezygnacji producenta z usług Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o. I rata opłaty za prowadzony 

proces certyfikacji w tym kontrolę gospodarstwa nie podlega zwrotowi. 

Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o. wskazane w umowie. 

Akceptowana jest wpłata drogą bankowości elektronicznej. 

_______________________________________________________________________________________ 

Dodatkowe opłaty 

1. Wydanie duplikatu dokumentu – 30 PLN 

2. Wydanie Certyfikatu zgodności w języku innym niż polski – 250 PLN 

3. Rozszerzenie Certyfikatu zgodności – wg stawki kontrolnej 

4. Zmiana na wniosek producenta wydanej uprzednio dokumentacji – 30 PLN  

5. Koszt wykonania próbkobrania – 100 PLN (koszt dojazdu plus wykonanie czynności) 

6. Wykonanie analiz laboratoryjnych – zgodnie z cennikiem Laboratoriów kontroli urzędowej (lub referencyjnych) 

7. Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych – 350 PLN 

8. Każdorazowy koszt wystawienia wezwania do zapłaty zaległości finansowych wobec jednostki – 20 PLN 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Cennik obowiązuje od dnia 10.01.2014 r. 


