
   
BIOEKSPERT Sp. z o. o. 

  
Jednostka Certyfikująca w rolnictwie ekologicznym PL-EKO-04 

02-511 Warszawa, ul. Belgijska 5 lok.4 
 

Cennik kontroli i certyfikacji przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem i/lub 
wprowadzaniem do obrotu, w tym importu z krajów trzecich 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). 

Kontrola pojedynczego zakresu bardzo małej skali 1200 PLN 

Kontrola pojedynczego zakresu działalności producenta (przygotowanie / 
obrót / import / magazynowanie / podwykonawstwo) w 

przedsiębiorstwach małych i średnich (do 5 rodzajów produktów lub 
procesów) 

1900 PLN 

Kontrola pojedynczego zakresu działalności producenta (przygotowanie / 
obrót / import) w przedsiębiorstwach dużych (ponad 5 rodzajów 

produktów lub procesów) 
3000 PLN 

Kontrola dodatkowego zakresu działalności producenta (przygotowanie / 
obrót / import) 

500-1000 PLN 

Kontrola zakładów / obiektów znajdujących się w różnych lokalizacjach* 1300 PLN 

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

60 PLN 

Wydanie certyfikatu dla produktów eksportowanych  
(np. NOP Import Certificate, NAQS Import Certificate of Organic 

Processed Foods, COI Cetrifitace of Inspection i inne) 
120 PLN 

Opłata za kontrolę wyrywkową na prośbę lub z winy producenta 
wg cennika kontroli pojedynczego 

zakresu 

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

wg faktury wystawionej przez 
laboratorium 

Weryfikacja dokumentów (np. zmiana nazwy 
przedsiębiorstwa, zmiana osobowości prawnej, itp.) 

200-400 PLN 

Wydanie certyfikatu w języku innym niż polski 100-400 PLN 

Nowe wydanie certyfikatu (w zależności od ilości produktów) 100-400 PLN 

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 PLN 

 

Wszystkie podane ceny są kwotami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. 
 
Uwaga:  
Cena kontroli i certyfikacji jest ustalana dla każdego podmiotu po dokonaniu kalkulacji nakładu pracy na kontrolę i 
certyfikację w zależności od stopnia skomplikowania procesu i receptur oraz liczby składników i produktów. W 
uzasadnionych przypadkach w bardzo małych przetwórniach istnieje możliwość ustalenia niższej ceny kontroli i 
certyfikacji. 
 
*Określenie „różne lokalizacje” oznacza przypadki, gdy obiekty/zakłady produkcyjne znajdują się w różnych miastach. 
W uzasadnionych przypadkach może zostać ustalona niższa opłata (np. gdy oba miasta dzieli niewielka odległość). 
 
W przypadku prowadzenia przez producenta dwóch lub więcej zakładów/obiektów oddalonych od siebie o więcej niż 
20 km, mogą być doliczone dodatkowe koszty kontroli, w tym 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  

 


