
Opłata dokonywana przez podmiot 

kontrolowany (kwota netto)

Opłata dokonywana przez 

podmiot kontrolowany

 (z VAT 23%)

1 2 3 4

I

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 (ha) 

(schemat PR):

1.1  do 5 ha użytków rolnych 760,00 934,80

1.2 powyżej 5 ha do 10 ha użytków rolnych 890,00 1 094,70

1.3 powyżej 10 ha do 20 ha użytków rolnych 1 050,00 1 291,50

1.4 powyżej 20 ha do 35 ha użytków rolnych 1 200,00 1 476,00

1.5 powyżej 35 ha do 50 ha użytków rolnych 1 330,00 1 635,90

1.6 powyżej 50 ha do 75 ha użytków rolnych 1 450,00 1 783,50

1.7 powyżej 75 ha do 100 ha użytków rolnych 1 570,00 1 931,10

1.8 powyżej 100 ha do 125 ha  użytków rolnych 1 680,00 2 066,40

1.9 powyżej 125 ha do 150 ha  użytków rolnych 1 780,00 2 189,40

1.10 powyżej 150 ha użytków rolnych od 2055 od 2527,65

1.11

Działania przetwarzania wraz z pozostałymi działaniami przygotowania (schemat PS), w 

przypadku przetwarzania surowców rolnych pozyskanych wyłącznie z własnego 

gospodarstwa, RHD

80% stawki podstawowej procesu 

oceny zgodności
+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)

450,00 553,50

3 **

Produkcja i działania dla produktów zbioru ze stanu naturalnego (schemat ZB), z 

wyłączeniem przetwarzania (opłata dla jednej bazy/ jednego 

operatora/jednostkowego obszaru zbioru - np. nadleśnictwa)

915,00 1 125,45

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

pszczelego, z wyłączeniem przetwarzania oraz hodowli pszczół  (schemat PA)
915,00 1 125,45

5 **

Działania przetwarzania wraz z pozostałymi działaniami przygotowania (schemat PS): 

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. Opłata za każde 30 rodzajów przetworzonych produktów

1 800,00 2 214,00

6 ** Produkcja i działania dla produkcji grzybów, z wyłączeniem przetwarzania (schemat PR) 1 800,00 2 214,00

7 **
Produkcja i działania dla produkcji alg i nieprzetworzonych produktów z akwakultury 

(schemat AQ) 
1 800,00 2 214,00

8 **

Dystrybucja/wprowadzanie do obrotu, przechowywanie oraz pozostałe działania 

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

podwykonawstwo, inne działania (schemat OB) **

1 500,00 1 845,00

8.1 Import przy jednoczesnej certyfikacji dystrybucji/ wprowadzania do obrotu 500,00 615,00

8.2 Export przy jednoczesnej certyfikacji dystrybucji/ wprowadzania do obrotu 500,00 615,00

9 ** Import 1 500,00 1 845,00

10 ** Export 1 500,00 1 845,00

11

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 + koszt badań 

laboratoryjnych poniesiony przez 

jednostkę certyfikujacą

+23%VAT

12 **
Kontrola podwykonawcy: punkt skupu/lokalizacja przygotowania/lokalizacja 

składowania (koszt dla jednego podwykonawcy)

75% stawki podstawowej procesu 

oceny zgodności dla danej działalności
+23%VAT

13 **

Kontrola jednego oddziału producenta, w przypadku podmiotów prowadzących w 

rożnych lokalizacjach działania przygotowania, przechwywania, wprowadzania do 

obrotu (np. centra dystrubucyjne, magazyny, punkty odpieku pieczywa ekologicznego)

450,00   553,50

14 ** Kontrola w celu potwierdzenia importu świadectwem importowym 1 000,00   1 230,00   

II

1 Wystawienie duplikatu certyfikatu zgodności 120,00   147,60

2
Wystawienie rozszerzenia certyfikatu zgodności (np. zmiana asortymentu lub wielkości 

produkcji na certyfikacie)
120,00   147,60

3 Wystawienie certyfikatu w języku obcym 203,25   250,00

4

Cennik opłat dotyczący działań certyfikacji produkcji ekologicznej -obowiązujący od 03.01.2022 roku

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

według powierzchni objętej sytemem kontroli:

Pozostałe czynności 

Pozostałe działania, nieujęte w cenniku: opłata ustalana na podstawie rzeczywistego nakładu czasu pracy wyliczonej wg stawki godzinowej określonej jako 95 

zł netto/roboczogodzinę 1 pracownika.

** do opłaty dokonywanej przez podmiot kontrolowany dolicza się koszt wynagrodzenia inspektora zewnętrznego lub koszt delegacji inspektora - pracownika PCBC 

S.A. - obliczony stosownie do obowiązujących przepisów o podróżach służbowych oraz i w przypadku dojazdu samochodem: koszt dojazdu wyliczony wg iloczynu 

faktycznie przejechanych kilometrów i stawki 0,90 zł netto


