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Cennik kontroli i certyfikacji gospodarstw rolnych w 2023 r. 

 
na zgodność 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 oraz ustawą o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1370). 

 

Powierzchnia 
użytków rolnych 

do 5 
ha 

5-10 
ha 

10-20 
ha 

20-50 
ha 

50-100 
ha 

100-300 
ha 

300-500 
ha 

pow. 500 
ha 

Opłata za kontrolę 
pełnoroczną (PLN) 

700 1100 1300 1500 1900 2200 2500 3000 

Opłata za kontrolę 
wyrywkową na prośbę 
lub z winy producenta 

(PLN) 

700 1100 1300 1500 1900 2200 2500 3000 

Opłata za kontrolę dodatkową produkcji zwierzęcej (PLN) 600 za jednostkę1 

Opłata za wydanie duplikatu dokumentów (PLN)  
(certyfikat, faktura, zaświadczenie, umowa i inne dokumenty) 

60 

Opłata za kontrolę części gospodarstwa (PLN)  
położonej w odległości większej niż 100 km 

500 

Opłata za badanie próbki w laboratorium na prośbę lub z winy 
producenta (PLN) 

koszt badania wg faktury 
wystawionej przez laboratorium 

Opłata za zaopiniowanie wniosku o odstępstwo (PLN) 200 

Weryfikacja dokumentów (np. przekazanie gospodarstwa, zmiana 
struktury organizacyjnej, itp.) (PLN) 

200-400 

Wydanie certyfikatu w języku innym niż polski (PLN) 100-400 

Nowe wydanie certyfikatu (PLN) (w zależności od ilości 
produktów) 

100-400 

Czynności związane z przeprowadzeniem urzędowego 
postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 lit. a 

rozporządzenia (UE) 2018/848 lub notyfikacja (PLN) 
200-600 

 
1Wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. oraz Rozporządzenia 

Wykonawczego Komisji (UE) 2020/464 z dnia 26 marca 2020 r., (np. kurnik). 

• W przypadku gospodarstw o bardzo małej lub bardzo dużej powierzchni użytków rolnych lub oddzielnych 
gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych nie powiązanych ze sobą lub gospodarstw z dużą produkcją 
zwierzęcą oraz w przypadku produkcji szklarniowej, w tunelach foliowych i w pomieszczeniach, zarząd ustala 
indywidualną kalkulację na podstawie oszacowanego nakładu prac. 

• W w/w stawkach zawarty jest podatek VAT w wysokości 23%.  
 

Uwaga: W przypadku prowadzenia przez rolnika/producenta dwóch lub więcej gospodarstw lub działek rolnych 
oddalonych od siebie o więcej niż 20 km lub w przypadku konieczności przeprowadzenia kontroli poza 
harmonogramem kontroli, w terminie na prośbę producenta mogą być doliczone dodatkowe koszty kontroli, w tym: 

• Stawka za kontrolę działek rolnych lub gospodarstw wg powyższej tabeli 

• Stawka za 1 km przebiegu pojazdu wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w 
sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych 
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. 2011 nr 61 
poz. 308, z późn. zmianami): 

 

Samochód osobowy do 900 cm3  0,5214 zł 

Samochód osobowy ponad 900 cm3  0,8358 zł 

 


