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Kalkulacja czynności kontrolno-certyfikacyjnych obejmuje: 

▪ rejestrację klienta, 

▪ planowanie działań związanych z oceną, 

▪ kontrolę w miejscu prowadzenia działalności, 

▪ przegląd raportu z kontroli,  

▪ wydanie decyzji w sprawie certyfikacji, 

▪ wydanie certyfikatu, 

▪ prowadzenie nadzoru nad udzieloną certyfikacją. 

Warunki płatności: 

▪ wycena dotyczy 1 wniosku /1 certyfikatu, 

▪ przedstawiane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT według 
obowiązującej stawki, 

▪ klient obciążany jest kosztem dojazdu oraz noclegu inspektora TÜV Rheinland Polska Sp. 
z o.o.  tam gdzie wskazano w tabeli (patrz: delegacja) oraz w przypadku kategorii 
działalności Produkcja dla kategorii produktów: Nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne, 
Nasiona i inny materiał przeznaczony do reprodukcji roślin oraz Pasze, gdy rejestracja 
odbywa się po 31 lipca i TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. ma trudności z wyznaczeniem 
inspektora do przeprowadzenia kontroli lub gdy kontrola nie została przeprowadzona w 
terminie do 30 września z winy klienta (np. brak kontaktu telefonicznego i listownego),  

▪ klient obciążany jest dodatkowymi kosztami za działania kontrolne lub wystawienie 
dodatkowej dokumentacji nie przewidziane w planie działań związanych z oceną -  na 
wniosek klienta lub w wyniku postępowania zakończonego na niekorzyść klienta, 

▪ po wykonaniu przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. usługi, klient jest zobowiązany do 
dokonania wpłaty należnej kwoty, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT, na 
wskazany na fakturze rachunek bankowy, 

▪ w przypadku opóźnień w dokonywaniu wpłat TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. obciąży 
klienta odsetkami w ustawowej wysokości. Od momentu przekazania działań związanych z 
odzyskaniem przeterminowanych należności do windykacji zewnętrznej, świadczenie usług  
dla klienta zostaje wstrzymane, 

▪ w przypadku uregulowania zadłużenia po przekazaniu sprawy do kancelarii prawnej, dalsze 
świadczenie usług dla klienta możliwe jest tylko na warunkach przedpłaty, 

▪ w przypadku wypowiedzenia umowy przez klienta przed zakończeniem kontroli, TÜV 
Rheinland Polska Sp. z o.o.  jest uprawniony do obciążenia klienta uzasadnionymi kosztami 
dotychczas wykonanych czynności przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., a w 
szczególności: koszty poniesione przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.  z tytułu tzw. 
czynności rejestracyjnych w stałej kwocie 200,00 PLN, koszty wynagrodzenia inspektora, 
koszty dojazdu inspektora do klienta lub do miejsca przeprowadzenia kontroli, koszty 
noclegu inspektora. 
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Lp. Wyszczególnienie czynności kontrolno-certyfikacyjnych PLN (netto) 

1. Kategoria działalności: Produkcja 

1. 
Kategoria produktów : Nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne, Nasiona i inny materiał przeznaczony do 

reprodukcji roślin, Pasze, 

1.1. Pow ierzchnia gospodarstw a:  

1.1.1. poniżej 5,00 ha UR 850 

1.1.2. 5,01 - 10,00 ha UR  1150 

1.1.3. 10,01 - 20,00 ha UR 1250 

1.1.4. 20,01 - 50,00 ha UR 1400 

1.1.5. 50,01 - 100,00 ha UR 1600 

1.1.6. 100,01 - 200,00 ha UR  2200 

1.1.7. 200,01 - 500,00 ha UR  2800 

1.1.8. pow yżej 500,01 ha UR  4000 

1.2. Rozproszenie działek lub obiektów  pow yżej 100 km  200 

1.3. 
Upraw a pod osłonami (obiekty np.: tunel/hala/szklarnia,  + każdy kolejny obiekt użytkow any 

ekologicznie: 150,00 PLN; + każdy kolejny obiekt użytkow any konw encjonalnie: 50,00PLN) 
1500 

2. Podkategoria produktów : Zbiór dziko rosnących roślin 

2.1. Zbiór dziko rosnących roślin: 1 punkt skupu (+ każdy kolejny punkt skupu: 800,00 PLN)  1200 + delegacja 

3. Kategoria produktów : Zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego  

3.1. Produkcja ekologiczna 400 

4. Podkategoria produktów : Pszczoły   

4.1. Pasieka w ędrow na (+ każde kolejne miejsce stacjonow ania pasieki: 150,00 PLN) 1200 + delegacja 

4.2. Pasieka stacjonarna ≤ 30 uli (+ każde kolejne 10 uli: 100,00 PLN)  1200 + delegacja 

5. Kategoria produktów : Algi i nieprzetworzone produkty akwakultury   

5.1. ≤ 20 ton produkcji 1400 + delegacja 

5.2. 21-100 ton produkcji 1600 + delegacja 

5.3. 101-199 ton produkcji 1700 + delegacja 

5.4.  ≥ 200 ton produkcji 2000 + delegacja 

6. 
Kategoria produktów : Inne produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia 

2018/848 (z wyłączeniem soli) 
  

6.1. 
zgodnie z opłatą jak za czynności kontrolno-certyfikacyjne pobieraną dla pozostałych kategor ii 

produktów  dla działalności Produkcja 
  

7. 
Kategoria działalności: Przygotowanie, Dystrybucja/Wprowadzanie do obrotu, 

Przechowywanie, Import, Eksport 
  

7.1. Przygotow anie + Eksport   

7.1.1. < 10 osób 1800 + delegacja 

7.1.2. 11-50 osób 2050 + delegacja 

7.1.3. > 50 osób 2650 + delegacja 

7.2. 
Dystrybucja/ Wprow adzanie do obrotu/ Eksport/ Import/ Przechow yw anie gdy klient św iadczy 

usługi magazynow ania bez transportu 
1800 + delegacja 

7.3. 
Przetw órstw o lub Dystrybucja/ w prowadzanie do obrotu lub Przechow yw anie lub Import 

(dopłata za każdy dodatkow y rodzaj działalności) 
600 

7.4. 
Działalność zlecana (niecertyfikow ana) lub kolejna lokalizacja (dopłata za każdy dodatkow y 

dzień kontroli) 

 75% opłaty za 

czynności kontrolno-

certyfikacyjne  

7.5. Działalność zlecana (certyfikow ana) (dopłata za każdego podw ykonaw cę) 100 

7.6. 
Nakład pracy inspektora na kontrolę pow yżej 8 godzin (dopłata za każdą rozpoczętą godzinę 

pracy inspektora) 

 5% opłaty za 

czynności kontrolno-

certyfikacyjne  

7.7. 
Rolniczy handel detaliczny (RHD, prow adzony na małą skalę przez certyfikow anych w  TUV 

Rheinland Polska rolników ) 
1200 + delegacja 
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Lp. 
Działania kontrolne nie przew idziane w  planie działań zw iązanych z oceną lub w ystawienie 

dodatkow ej dokumentacji (w spólne dla w szystkich kategorii działalności) 
PLN (netto) 

8.1. 
Przeprow adzenie kontroli bezpośredniej na miejscu w  terminie nie przew idzianym w  planie 

działań zw iązanych z oceną lub w  terminie do miesiąca od rejestracji (na życzenie klienta)  

opłata jak za 

czynności kontrolno-

certyfikacyjne + 300 

+ delegacja 

8.2. 
Przeprow adzenie kontroli dodatkow ej nie przew idzianej w  planie działań zw iązanych z oceną 

(na życzenie klienta) 

75% opłaty za 

czynności kontrolno-

certyfikacyjne + 

delegacja (jeśli 

dotyczy)  

8.3. 
Pobór próbki do badań nie przew idzianych w  planie działań zw iązanych z oceną (na życzenie 

klienta) 

200 + koszt 
w ykonania analiz 

laboratoryjnych 

8.4. 
Wprow adzenie zmian w  zakresie certyfikacji (rew izja) (w ystawienie dokumentu jeżeli nie jest 

w ymagana kontrola dodatkow a) (na życzenie klienta)  

od 200 za 

w ystawienie 

dokumentu  

8.5. 

Postępow anie w yjaśniające zw iązane z procesem odw oław czym lub zw iązane z otrzymaną 

notyfikacją lub skargą dotyczącą certyfikow anego klienta (działania prow adzone w  biurze 

Jednostki) 

500 -pierw sze 

postępow anie w  

danym roku, 

800 - kolejne 

8.6. Kontrola bezpośrednia na miejscu lub kontrola dodatkow a w  j. angielskim 100 

8.7. Dokument w  w ersji obcojęzycznej (innej niż polska i angielska)   od 250  

8.8. Dodatkow y dokument w  w ersji polskiej i angielskiej (np. zaśw iadczenie)  200 

8.9. Przekazanie dokumentacji kontrolnej do innej Jednostki certyfikującej 200 

8.10. Inne czynności nie ujęte w  cenniku odrębna kalkulacja   

Delegacja: koszt podróży 1,15 PLN/km (liczone maksymalnie od miejsca zamieszkania inspektora) + koszt 
noclegu max. 350 PLN /noc 


