
 

 

 

CENNIK  

System certyfikacji: przetwórstwa produktów rolnych, w tym produktów 

akwakultury, do wykorzystania jako żywność, pasz, wina i drożdży używanych 

jako żywność lub pasza* 

 

* cennik dotyczy usług wykonywanych w ramach posiadanej akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji i upoważnienia Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi w zakresie następujących kategorii produktów: 

-  przetworzonych produktów rolnych, w tym produktów akwakultury, do wykorzystania jako żywność; 

- pasza; 

- wino; 

- inne produkty: drożdże używane jako żywność lub pasza 

w kategoriach działalności: produkcja rolna, przygotowanie, dystrybucja, wprowadzanie do obrotu, import i eksport.  

 

 

 

 
Cennik opłat pobieranych dla jednego wniosku / jednego certyfikatu za wykonanie czynności związanych  

z prowadzeniem procesu certyfikacji 
 

Przetwórstwo / przygotowanie – 
przechowanie – import, eksport – 

wprowadzanie do obrotu / dystrybucja 

CENA NETTO 
roczna  
(PLN) 

CENA BRUTTO 
roczna 
(PLN) 

Opłata rejestracyjna   
Nie dotyczy kontynuujących, u których nie wystąpiła przerwa 
w nadzorze i/lub ciągłości umowy bez względu na fakt 
występowania Producenta lub grupy podmiotów w innych 
programach certyfikacji w KCBiC 

400,00 492,00 

Przetwórstwo / przygotowanie pełne  
Również dla produktów, w składzie których udział surowców 
ekologicznych wynosi mniej niż 95% 

1500,00 1845,00 

Przetwórstwo / przygotowanie 
Dla Producentów, będących klientami KCBiC, którzy zgłoszą 
dodatkowe podmioty w ramach wniosku o certyfikację – 
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   

800,00 984,00 

Przechowywanie lub import lub eksport lub 
wprowadzanie do obrotu  / dystrybucja, 
włącznie z przechowywaniem lub 
przetwórstwo / przygotowanie 

Dla Producentów będących klientami KCBiC zlecających  
w 100% produkcję podwykonawcom i/lub pakowanie, 
przepakowywanie, etykietowanie 

1000,00 1230,00 

Przechowywanie lub import lub 
wprowadzanie do obrotu / dystrybucja  

Dopłata do rodzajów działalności w ramach złożonego 
wniosku o certyfikację 

400,00 492,00 

Dopłata do liczby produktów   
Powyżej 500 produktów na certyfikacie / produktów 
nadzorowanych i za każde następne 500 produktów   

200,00 246,00 



 

Podane ceny są cenami dla standardowego poziomu ryzyka. W przypadku podwyższonego poziomu ryzyka, jak  

i w przypadku aplikujących nowych Klientów ceny mogą wzrosnąć w zależności od oszacowanego przez KCBiC „Gwarantowana 

Jakość” Sp. z o.o. poziomu ryzyka i są szacowane indywidualnie. W przypadku konieczności zastosowania wyższych cen, informacja 

o faktycznej cenie przekazywana jest producentowi (Podmiotowi lub Grupie podmiotów) przed zarejestrowaniem wniosku i/lub 

umowy.  

Faktury za świadczone usługi wystawiane są kwartalnie z góry za każdy kwartał w proporcjonalnej wysokości przypisanej  

do kwartału. 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. 

W przypadku przeprowadzenia przez KCBiC „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. 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 cztery kolejne kwartały odpowiednio za 1, 2, 3 i 4 kwartał lub 2, 3, 4 i 1 kwartał. 

 

Opłaty za usługi dodatkowe (ceny netto): 

1. 300,00 zł – Opłata za wydanie certyfikatu w wersji językowej innej niż polsko-angielska lub wystawienie duplikatu certyfikatu 
lub rozszerzenie certyfikatu (licząc od drugiego rozszerzenia, z wyjątkiem rozszerzeń wynikających  
z pomyłek Jednostki) lub zmiany nazwy i/lub adresu podmiotu albo wyrobu.  

2. 600,00 zł – Opłata za kontrolę dodatkową, wynikającą z m.in.: konieczności potwierdzenia wykonania działań korygujących 
wynikających z nałożonych sankcji, wykrytych niezgodności, kontroli krzyżowych, notyfikacji, procesu odwoławczego, 
rozszerzenia lub zmiany zakresu certyfikatu.  

3. 800,00 zł – Opłata za ponowną kontrolę planową lub dodatkową w przypadku braku możliwości przeprowadzenia kontroli 
przez Inspektora KCBiC „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. w wyznaczonym/uzgodnionym terminie jak również w wyniku 
niewłaściwego przygotowania się Producenta (Podmiotu lub Grupie podmiotów) do kontroli.  

4. 1000,00 zł – Cofnięcie certyfikatu w przypadku braku możliwości sprawowania nadzoru, w szczególności odmowy 
przeprowadzenia kontroli dodatkowej lub nieprzesłania wymaganych danych do nadzoru we wskazanym przez KCBiC 
„Gwarantowana Jakość” terminie.  

5. Koszty badań laboratoryjnych – wynikające z prowadzonego procesu reklamacyjnego, odwoławczego lub notyfikacji, 
rozliczane na podstawie fakturowania lub refakturowania. 

 
6. 150,00 zł – pobór prób do badań wynikających z procesu reklamacyjnego, odwoławczego lub notyfikacji.  

7. 20,00 zł – Każdorazowy koszt wystawienia wezwania do zapłaty zaległości finansowych lub wystawienia na wniosek producenta 
(Podmiotu lub Grupy podmiotów) duplikatu faktury lub dodatkowych dokumentów, w tym zaświadczeń. 

 
8. 50,00 zł / 1 stronę – za wystawienie dodatkowych dokumentów, w tym zaświadczeń w języku obcym. 
 
Płatności należy dokonywać przelewem na konto wskazane na fakturze. Na dokumencie wpłaty należy wpisać imię  
i nazwisko, numer faktury lub nazwę oraz numer Producenta (Podmiotu lub Grupy podmiotów) nadany przez KCBiC 
„Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. (jeżeli został nadany). 


