
COBICO Sp. z o.o. 
Załącznik KJ/R4/4 

Załącznik do rozdziału 4 KJ                                                                           Obowiązuje od 01.02.2023 r.                                                                                       Strona 1 z 2 

CENNIK Certyfikacja produkcji ekologicznej 
Program certyfikacji PC-10 

 
Cennik opłat pobieranych dla 1 wniosku/1 certyfikatu/1 zakładu/1 lokalizacji/1 kontroli planowej 

za czynności związane z prowadzaniem procesu certyfikacji i nadzoru w danym roku. 

 

PRODUKCJA - Gospodarstwo o całkowitej powierzchni użytków rolnych CENA NETTO 
kwartalna 

CENA BRUTTO 
kwartalna 

do 5,00 ha 233,00 zł 286,59 zł 

od 5,01 ha do 10 ha 277,00 zł 340,71 zł 

od 10,01 ha do 20 ha 322,00 zł 396,06 zł 

od 20,01 ha do 40 ha 366,00 zł 450,18 zł 

od 40,01 ha do 80 ha 411,00 zł 505,53 zł 

powyższej 80 ha 455,00 zł 559,65 zł 

PRODUKCJA - Zbiór ze stanu naturalnego CENA NETTO 
roczna 

CENA BRUTTO 
roczna 

1 punkt skupu 1200,00 zł 1476,00 zł 

Każdy kolejny punkt skupu 800,00 zł 984,00 zł 

PRODUKCJA - Pszczelarstwo od 1500,00 zł od 1845,00 zł 

   
PRZETWÓRSTWO/PRZYGOTOWANIE - PRZECHOWYWANIE – IMPORT 

EKSPORT - WPROWADZANIE DO OBROTU/DYSTRYBUCJA 
CENA NETTO 

roczna 
CENA BRUTTO 

roczna 

OPŁATA REJESTRACYJNA 
(nie dotyczy kontynuujących u których nie wstąpiła przerwa w nadzorze i /lub ciągłości umowy bez względu na fakt występowania 

wnioskodawcy w innych programach certyfikacji w BC COBICO) 

400,00 zł 492,00 zł 

PRZETWÓRSTWO/ PRZYGOTOWANIE PEŁNE 
(również dla produktów, w składzie których udział surowców ekologicznych wynosi mniej niż 95%) 

2640,00 zł 3247,20 zł 

PRZETWÓRSTWO/ PRZYGOTOWANIE 
(dla Klientów BC COBICO którzy zgłoszą dodatkowe podmioty w ramach wniosku  - dotyczy podwykonawstwa lub 

przetwórstwa/przygotowania w ramach ekologicznego gospodarstwa rolnego w zakresie produktów jednoskładnikowych wytworzonych w 
tym gospodarstwie lub każda kolejna lokalizacja wynikająca ze zgłoszenia) 

1350,00 zł 1660,50 zł 

PRZECHOWYWANIE lub IMPORT  lub EKSPORT  
lub WPROWADZANIE DO OBROTU/DYSTRYBUCJA(włącznie z przechowywaniem) lub PRZETWÓRSTWO/ 

PRZYGOTOWANIE (dla Klientów BC COBICO zlecających w 100% produkcję podwykonawcom i/lub pakowanie, przepakowywanie, 

etykietowanie) 

1650,00 zł 2029,50 zł 

PRZECHOWYWANIE lub IMPORT   
lub WPROWADZANIE DO OBROTU/DYSTRYBUCJA  

(dopłata do rodzajów działalności w ramach złożonego wniosku) 

600,00 zł 738,00 zł 

DOPŁATA  DO ILOŚCI PRODUKTÓW 
( powyżej 100 i do 500 produktów na certyfikacie/produktów 

 nadzorowanych i za każde następne 500) 
200,00 zł 246,00 zł 

 
Dla gospodarstw: faktury za świadczone usługi wystawiane są kwartalnie z góry za każdy kwartał. W przypadku wypowiedzenia umowy, klient zobowiązany jest 
do uiszczenia pełnej opłaty kwartalnej za każdy rozpoczęty kwartał, w którym obowiązywała umowa. W przypadku przeprowadzenia kontroli rocznej, klient 
zobowiązany jest uiścić opłatę za cały rok. Nowi Klienci zgłaszający się do BC COBICO którzy nie byli kontrolowani w roku poprzednim przez BC COBICO 
zobowiązani są do uiszczania opłat począwszy od drugiego kwartału roku w którym nastąpiło pierwsze zgłoszenie bez względu na kwartał, w którym podpisana 
została umowa. W przypadku przeprowadzenia przez BC COBICO pełnej rocznej kontroli w danym roku kalendarzowym i rezygnacji z certyfikacji przed końcem 
roku kalendarzowego lub 4 pełnych kwartałów Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłat za 4 kolejne kwartały odpowiednio za 1,2,3 i 4 kwartał lub 2,3,4 i 1 
kwartał.  
 
Opłaty za usługi dodatkowe (NETTO): 
1. 500,00 zł – za wydanie: certyfikatu w innej wersji językowej, duplikatu, rozszerzenia, certyfikatu ze zmianą nazwy i/lub adresu podmiotu albo wyrobu. 
2. 1000,00 zł – za przeniesienie prawa własności, za kontrolę dodatkową w zakładzie lub hodowcy/dostawcy jeżeli wynika to ze specyfikacji, za kontrolę 

dodatkową (wynikającą z m.in.: zapisów dokumentów odniesienia, konieczności potwierdzenia wykonania działań korygujących wynikających z nałożonych 
sankcji, wykrytych niezgodności, kontroli krzyżowych, notyfikacji, procesu odwoławczego, rozszerzenia lub zmiany zakresu certyfikatu w tym wydania 
rozszerzenia certyfikatu również w zakresie zastosowania odstępstwa). Opłata za ponowną kontrolę planową lub doraźną w przypadku braku możliwości 
przeprowadzenia kontroli przez inspektora BC COBICO w wyznaczonym/uzgodnionym terminie, w wyniku niewłaściwego przygotowania się producenta do 
kontroli lub zawieszenia certyfikatu w przypadku braku możliwości sprawowania nadzoru. Zawieszenie certyfikatu w przypadku braku możliwości 
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sprawowania nadzoru (w szczególności odmowy przeprowadzenia kontroli dodatkowej/doraźnej/ponownej, braku jakiegokolwiek kontaktu ze strony Klienta 
w odpowiedzi na wezwania BC COBICO, niezastosowania się do decyzji COBICO ) lub za nieprzesłanie wymaganych danych w tym w ramach nadzoru we 
wskazanym przez BC COBICO terminie. 

3. 50,00 zł – Jednorazowa fizyczna wysyłka pocztowa duplikatów faktur, zaświadczeń lub kopii protokołów na pisemny wniosek Klienta. 
4. 250,00 zł – pobór prób do badań, badanie laboratoryjne wyrobów/produktów planowe wynikające z procesu lub specyfikacji. 
5. Koszty badań laboratoryjnych – fakturowane lub refakturowane wg aktualnej wyceny (wynikające z procesu reklamacyjnego, odwoławczego lub notyfikacji). 
6. Wycena indywidualna – niestandardowa konfiguracja lub inne usługi nie ujęte w cenniku ( np. certyfikacja grupowa, różne lokalizacje). 
7. 440,00 zł - Opłata za certyfikację uzupełniającą potwierdzającą szczególne cechy stosowanej metody produkcji (np. NOP,NAQS,TC Import Certificate). Opłata 

pobierana jest, jeżeli Wnioskodawca wystąpi z wnioskiem o taką certyfikację i dotyczy każdorazowego wygenerowania dokumentów. W przypadku 
konieczności przeprowadzenia dodatkowej kontroli związanej z prowadzonym procesem opłata wynosi 1000,00 zł. 

8. 70% (jednorazowo) – w stosunku do opłaty kwartalnej za przesłanie wniosku o certyfikację ekologicznego gospodarstwa rolnego po terminie tj. później niż 
31 maja każdego roku (liczy się data wpływu do BC COBICO) 

9. 660,00 zł – Kontrola dodatkowa na wniosek producenta o wydanie certyfikatu poza okresem wegetacyjnym (nie dotyczy kontynuujących u których nie 
wystąpiła przerwa w nadzorze i /lub ciągłości umowy). 

 
Podane ceny obowiązują dla standardowego poziomu ryzyka. W przypadku podwyższonego poziomu ryzyka lub innych czynników (również w przypadku 
aplikujących nowych Klientów) ceny są szacowane indywidualnie przez Pracownika BC COBICO, który dokonuje weryfikacji w zakresie: przeglądu 
pełnej/kompletnej dokumentacji wnioskowej, ustalenia szczegółowego harmonogramu czynności, poziomu ryzyka. Jeżeli parametry usługi są inne niż 
standardowe lub istnieje rozbieżność w interpretacji, pracownik BC COBICO ustala ostateczną cenę usługi (Wycena indywidualna) przekazuje Klientowi przed 
zarejestrowaniem wniosku i/lub umowy. 
 
Płatności należy dokonywać przelewem na konto wskazane na fakturze. 
Na dokumencie wpłaty należy wpisać imię i nazwisko lub nazwę oraz Numer Producenta nadany przez BC COBICO (jeżeli został nadany). 
Faktury przesyłane są Klientom w formie papierowej listem zwykłym. 
W przypadku opóźnień w płatnościach BC COBICO zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek ustawowych. 
 


