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Lp. RODZAJ WYKONYWANEJ USŁUGI 
CENA USŁUGI 

BRUTTO 

1. Przygotowanie, sporządzanie planów, wniosków i innych dokumentów 

  

1.1 
Sporządzanie planów nawozowych lub planów przechowalnictwa nawozów 
naturalnych 

 wg kalkulacji/ 
umowy 

1.2 Sporządzanie planów rolno-środowiskowo-klimatycznych lub ekologicznych   

1.2.1 Sporządzenie planu rolno-środowiskowo-klimatycznego za 5 lat 
500,00 + 0,8 % 
kwoty powyżej  

10 tys. zł 

1.2.2 Sporządzenie planu rolnictwo ekologiczne za 5 lat 
500,00 + 0,8 % 
kwoty powyżej  

10 tys. zł 

1.2.3 
Sporządzenie planu rolno-środowiskowo-klimatycznego i rolnictwo ekologiczne za 5 
lat 

500,00 + 0,8 % 
kwoty powyżej  

10 tys. zł 

1.2.4 Zmiana do planu rolno-środowiskowo-klimatycznego 
30 % stawki  
z poz. 1.2.1 

1.2.5 Zmiana do planu rolnictwo ekologiczne 
30 % stawki  
z poz. 1.2.2 

1.2.6 Zmiana do planu rolno-środowiskowo-klimatycznego i rolnictwo ekologiczne 
30 % stawki  
z poz. 1.2.3 

1.2.7 Opracowanie planu nawożenia (wymagany przy pakiecie rolnictwo zrównoważone) 
12,00 za każdą 

działkę rolną 

1.3 
Przygotowanie i sporządzanie planów przestawienia gospodarstwa rolnego  
na produkcję metodami ekologicznymi 

wg kalkulacji/ 
umowy 

1.4 
Wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie 
pomocy finansowej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy UE  
lub innych instytucji krajowych  

1.4.1 Wniosek o płatności obszarowe do 10 działek ewidencyjnych i rolnych 37,00 

1.4.2 Wniosek o płatności obszarowe powyżej 10 działek ewidencyjnych i rolnych 
4,30 za każdą 

działkę 

1.4.3 
Działki objęte pakietem rolno-środowiskowym, rolno-środowiskowo-klimatycznym  
lub ekologicznym przy wniosku o płatności obszarowe 

4,30 za każdą 
działkę 

1.4.4 
Wypełnienie oświadczenia o powierzchni obszarów proekologicznych  
(dot. pozycji cennika 1.4.1 - 1.4.3) 

4,30 za każdą 
działkę 

1.4.5 Wypełnienie oświadczenia o zwierzętach (dot. pozycji cennika 1.4.1- 1.4.3) 
4,30 za jedną szt. 

zwierzęcia 

1.4.6 Rozrysowanie załączników graficznych do wniosków obszarowych - cena za 1 szt. 6,00 

1.4.7 Zmiana do wniosku 

50 % ceny z poz. 
1.4.1 lub 1.4.2,  

nie mniej jednak 
niż 37,00 

1.4.8 Przygotowanie wniosku o dopłaty do materiału siewnego  

1.4.8.1 przy otrzymanej pomocy do 500 zł 37,00 

1.4.8.2 przy otrzymanej pomocy powyżej 500 zł 

37,00 + 5%       
nadwyżki 

przekraczającej 
kwotę 500 złotych 

1.4.9 
Rozliczanie rocznych ilości wyprodukowanego i wykorzystanego mleka dostawców 
bezpośrednich 

31,00 
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1.4.10 Sporządzenie wniosku do Agencji Nasiennej 62,00 

1.4.11 Inne wnioski 
wg kalkulacji/ 

umowy 

1.4.12 
Prowadzenie rejestru działań rolno-środowiskowych, rolno- środowiskowo-
klimatycznych lub ekologicznych - przez okres 1 roku 

31,00 za każdą 
działkę 

1.4.13 Prowadzenie rejestru zwierząt gospodarskich - przez okres 1 roku 500,00 

1.4.14 Przygotowanie wniosku gospodarstw ekologicznych do jednostek  certyfikujących 62,00 

1.4.15 
Przygotowanie wniosku i dokumentacji gospodarstw ekologicznych do jednostek  
certyfikujących - produkcja roślinna 

250,00 

1.4.16 
Przygotowanie wniosku i dokumentacji gospodarstw ekologicznych do jednostek  
certyfikujących - produkcja zwierzęca 

500,00 

1.4.17 Przygotowanie wniosku kredytowego 

250,00 + 60 zł za 
każdy dodatkowy 

załącznik               
(z wyłączeniem 

biznesplanu 
 i ekspertyz 

specjalistycznych, 
które są 

wycenione 
osobno) 

1.5 Weryfikacja wypełnionego wniosku obszarowego  

1.5.1 Wniosek obszarowy do 10 działek 13,00 

1.5.2 Wniosek obszarowy do 20 działek 19,00 

1.5.3 Wniosek obszarowy powyżej 20 działek 25,00 

2. 
Analizy i opracowania ekonomiczne, finansowe i technologiczne nie wymagające formalnej 

opinii ZODR 
wg kalkulacji/ 

umowy 

3. Przygotowanie/wydanie archiwalnych danych ekonomicznych 
95,00 za każdą 

rozpoczętą 
godzinę pracy 

4. Założenia do prowadzenia działalności wraz z opinią 95,00 

5. Wydanie opinii ZODR 
100,00 za każdą 

rozpoczętą 
godzinę pracy 

6. Odpłatności za usługi w ramach programu PROW 

 

6.1 

Działanie: „Inwestycje w środki trwałe” 
Plan i wniosek dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”  
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”  
oraz 
Plan i wniosek dla działania ,,Przywracanie potencjału produkcji rolnej 
zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzanie 
odpowiednich środków zapobiegawczych'' 

1 230,00 + 0,6 % 
od wartości 

kosztów 
kwalifikowanych 

 

6.1.1 
W przypadku osób wspólnie wnioskujących przy operacjach typu „Modernizacja 
gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji  
w gospodarstwach rolnych”, za przygotowanie każdego dodatkowego biznesplanu 

0,1% od wartości 
kosztów 

kwalifikowanych 

6.1.2 
Przygotowanie wniosku o refundację dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw 
rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. 

860,00 + 0,3% od 
wartości kosztów 
kwalifikowanych 

w umowie 
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6.2 
Plan i wniosek do działania Inwestycje w gospodarstwach położonych  
na obszarach Natura 2000 

530,00 + 0,5% od 
wartości 
kosztów 

kwalifikowanych 

6.2.1 
Przygotowanie wniosku o refundację do działania Inwestycje w gospodarstwach 
położonych na obszarach Natura 2000 

430,00 + 0,4%  
od wartości 
wynikającej  

z umowy 

6.3 
Plan i wniosek do działania Inwestycje w gospodarstwach położonych  
na obszarach OSN 

    530,00 + 0,5% 
od wartości 

kosztów 
kwalifikowanych 

6.3.1 
Przygotowanie wniosku o refundację do działania Inwestycje w gospodarstwach 
położonych na obszarach OSN 

430,00 + 0,5 % 
od wartości 

kosztów 
kwalifikowanych 

6.4 
Plan i wniosek do działania przetwórstwo i marketing produktów rolnych  
dla przedsiębiorców wykonujących działalność jako mikro, małe lub średnie 
przedsiębiorstwo 

4 920,00 + 0,3 % 
wnioskowanej 

pomocy 
kosztów 

kwalifikowanych 

6.4.1 
Przygotowanie wniosku o refundację do działania przetwórstwo i marketing produktów 
rolnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność jako mikro,  
małe lub średnie przedsiębiorstwo 

1 850,00 + 0,2 % 
od wartości 

kosztów 
kwalifikowanych  

w umowie 

6.5 Plan i wniosek do działania Rozwój usług rolniczych 

3 700,00 + 0,3 % 
wnioskowanej 

pomocy 
kosztów 

kwalifikowanych 

6.5.1 Przygotowanie wniosku o refundację do działania Rozwój usług rolniczych 

1 480,00 + 0,2 % 
od wartości 

kosztów 
kwalifikowanych  

w umowie 

6.6 
Przygotowanie planu i wniosku dla podmiotów składających wnioski w naborze 
tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w 
zakresie przetwórstwa produktów rolnych 

2 460,00 + 0,4 % 
wnioskowanej 

pomocy 
kosztów 

kwalifikowanych 

6.6.1 
Przygotowanie wniosku o refundację dla podmiotów składających wnioski w naborze 
tematycznym  dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej  
w zakresie przetwórstwa produktów rolnych 

990,00 + 0,4 % 
od wartości 

kosztów 
kwalifikowanych 

6.7 Wniosek i plan do działania „Grupy producentów rolnych” 

1 110,00 + 
190,00 za 
każdego 

kolejnego 
członka grupy 
założycielskiej 

6.7.1 Przygotowanie wniosku o refundację do działania „Grupy producentów rolnych” 

430,00 + 0,5 % 
od wartości 

kosztów 
kwalifikowanych 

6.8 Przygotowanie planu i wniosku do operacji typu „Premie dla młodych rolników” 1 480,00 

6.8.1 Przygotowanie wniosku o refundację do operacji typu  „Premie dla młodych rolników” 620,00 

6.9 
Przygotowanie planu i wniosku Premie na rozpoczęcie działalności 
pozarolniczej 

990,00 + 0,5% od 
wartości 
kosztów 

kwalifikowanych 
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6.9.1 
Przygotowanie wniosku o refundację do działania  Premie na rozpoczęcie działalności 
pozarolniczej 

430,00 + 0,4% od 
wartości kosztów 
kwalifikowanych 

6.10 
Przygotowanie planu i wniosku do działania Restrukturyzacja małych 
gospodarstw 

1 000,00 

6.10.1 
Przygotowanie wniosku o refundację do działania Restrukturyzacja małych 
gospodarstw 

250,00 

6.11 
Sporządzanie operatów oddziaływania produkcji zwierzęcej pow. 50 DJP*  
na środowisko 

wg kalkulacji/ 
umowy 

6.12 Inne usługi w ramach programu PROW 
wg kalkulacji/ 

umowy 

6.13 
Wstępna weryfikacja, korekta wniosków, planów i innych czynności związanych 
z pozyskiwaniem środków finansowych do działań w ramach PROW 

     95,00 za 
każdą 

rozpoczętą 
godzinę 

6.14 Wniosek o płatność „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” 37,00 

7. Sporządzanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

  

7.1 
Przedsięwzięcia znacząco oddziaływujące na środowisko, dla których 
sporządzenie raportu jest obligatoryjne w skali produkcji 210 DJP* i więcej   

4 680,00 

7.2 
Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 
sporządzenie raportu nie jest obligatoryjne w skali produkcji 101-209 DJP*  

4 060,00 

7.3 
Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 
sporządzenie raportu nie jest obligatoryjne w  skali produkcji 40-100 DJP* 

 3 450,00 

7.4 Pozostałe przedsięwzięcia 4 060,00 

7.5 
Opracowanie wniosku na uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

250,00 

8. 
Sporządzanie opracowań oceny możliwości inwestycyjnych, biznesplany  

– odpłatność uzależniona od wartości inwestycji 

 

8.1 Typowe gospodarstwa rolne   

8.1.1          do      50 000 zł 620,00 

8.1.2 powyżej      50 000   do   300 000 zł 
  620,00 + 0,2% 

wartości 
inwestycji 

8.1.3 powyżej     300 000  do    500 000 zł 
620,00 + 0,2 % 

wartości 
inwestycji 

8.1.4 powyżej     500 000  do 1 000 000 zł 
620,00 + 0,2 % 

wartości 
inwestycji 

8.1.5 powyżej     1 000 000 zł 
wg kalkulacji  

– nie mniej niż  
3 100 zł 

8.2 
Gospodarstwa z osobowością prawną oraz gospodarstwa specjalistyczne/ekologiczne, działy 
specjalne produkcji rolnej, sady, warzywa, owoce i kwiaty, zioła, plantacje wieloletnie, jelenie, 
strusie, daniele, agroturystyka i inne działalności specjalistyczne 

8.2.1           do        50 000 zł 860,00 

8.2.2 powyżej           50 000  do    300 000 zł 
860,00 + 0,2%           

wartości 
inwestycji 
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8.2.3 powyżej         300 000  do    500 000 zł 
860,00 + 0,2%           

wartości 
inwestycji 

8.2.4 powyżej         500 000  do 1 000 000 zł 
860,00 + 0,2% 

wartości 
inwestycji 

8.2.5 powyżej       1 000 000 do 2 000 000 zł 
860,00 + 0,2% 

wartości 
inwestycji 

8.2.6 powyżej       2 000 000 zł 
wg kalkulacji – 

nie mniej niż 
5 780,00 

8.3 Zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego lub prowadzące inną działalność nierolniczą  

8.3.1          do             50 000 zł 1 850,00 

8.3.2 powyżej             50 000  do   300 000 zł 
1 850,00 + 0,5% 

wartości 
inwestycji 

8.3.3 powyżej           300 000  do   500 000 zł 
1 850,00 + 0,5 % 

wartości 
inwestycji 

8.3.4 powyżej           500 000  do 1 000 000 zł 
1 850,00 + 0,5 % 

wartości 
inwestycji 

8.3.5  powyżej       1 000 000  do 5 000 000 zł 
1 850,00 + 0,5 % 

wartości 
inwestycji 

8.3.6 powyżej        5 000 000 zł 
wg kalkulacji  

– nie mniej niż 
32 600,00 

9. Sporządzanie oceny użyteczności maszyn rolniczych 

 

9.1 Maszyny mniej skomplikowane niskiej wartości 120,00 

9.2 
Roztrząsacz, ładowacz, przyczepa asenizacyjna, prasy i przyczepy zbierające, 
wozy paszowe, nagrzewnice 

150,00 

9.3 
Zaprawiarki, agregaty pompowe dojarki czyszczalnie, rozdrabniacze   
i inne maszyny z napędem silnikowym 

180,00 

9.4 Ciągnik ogrodniczy, deszczownie, mieszalnie 240,00 

9.5 Ciągnik kołowy, samochód osobowy, samochód dostawczy, wózek silnikowy 300,00 

9.6 
Ciągnik dużej mocy od 150KM, kombajn ziemniaczany, kombajn do zbioru 
buraków, sortownik stacjonarny, oddzielacz kamieni 

360,00 

9.7 
Ciągnik ze spycharka lub ładowarką, ładowarka samojezdna, sieczkarnia 
samojezdna i inne maszyny o podobnych parametrach 

480,00 

9.8 Dojarnia o dużej ilości stanowisk 550,00 

9.9 Kombajn zbożowy 610,00 

9.10 Kombajny specjalistyczne i inne maszyny dużej wartości 790,00 

10. 
Konsultacja opracowań ekonomicznych dla firm i osób fizycznych realizujących zlecenia 

rolników oraz inne czynności związane z pozyskiwaniem środków finansowych  
– za każdą rozpoczętą godzinę 

95,00 

11. Usługi szkoleniowe, marketingowe i inne (udział w szkoleniu 1 osoby) 
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11.1 
Szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin - 
szkolenie podstawowe 

320,00 

11.2 
Szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin - 
szkolenie uzupełniające  

280,00 

11.3 
Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, 
z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego 
sprzętu stosowanego w kolejnictwie - szkolenie podstawowe  

250,00 

11.4 
Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, 
z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego 
sprzętu stosowanego w kolejnictwie – szkolenie uzupełniające  

180,00 

11.5 Kurs z obsługi kombajnów zbożowych  560,00 

11.6 Szkolenie specjalistyczne branżowe zlecane przez inne podmioty 
wg kalkulacji/ 

umowy 

11.7 Szkolenie kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt  
wg kalkulacji/ 

umowy 

11.8 Szkolenie dla myśliwych  
wg kalkulacji/ 

umowy 

11.9 Szkolenie z zakresu obsługi komputera i programów komputerowych  
wg kalkulacji/ 

umowy 

11.10 Szkolenie z zakresu obsługi maszyn i sprzętu rolniczego  
wg kalkulacji/ 

umowy 

11.11 Nabór uczestników - rekrutacja  
wg kalkulacji/ 

umowy 

11.12 Organizacja kolonii, obozów i innych         
wg kalkulacji/ 

umowy 

11.13 
Organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży  
(cena dotyczy uczestnictwa 1 grupy - do 50 uczestników) 

200,00 

11.14 Prezentacja firm na szkoleniach 

11.14.1 w siedzibie Ośrodka/Oddziału 
wg kalkulacji/ 

umowy 

11.14.2 w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego 
wg kalkulacji/ 

umowy 

11.15 Wystawienie duplikatu zaświadczenia o ukończonym szkoleniu lub kursie 30,00 

11.16 Przeprowadzenie wykładów 
wg kalkulacji/ 

umowy 

11.17 Usługi marketingowe i handlowe 
wg kalkulacji/ 

umowy 

11.18 Tłumacz 
wg kalkulacji/ 

umowy 

12. Inne odpłatne kursy i szkolenia 
wg kalkulacji/ 

umowy 

13. Sprzedaż pakietów sponsoringowych – sponsoring szkoleń, spotkań itp. 
wg kalkulacji/ 

umowy 

14. Wynajem pomieszczeń i innych składników majątkowych 

 

14.1 Koszty wynajmu - cena za 1 dzień  

14.1.1 Sala wykładowa – do 20 osób 150,00 
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14.1.2 Sala wykładowa – do 20 osób ze sprzętem audio-video 200,00 

14.1.3 Sala wykładowa – do 50 osób 250,00 

14.1.4 Sala wykładowa – do 50 osób ze sprzętem audio-video 300,00 

14.1.5 Sala wykładowa – do 70 osób 300,00 

14.1.6  Sala wykładowa – do 70 osób ze sprzętem audio-video 350,00 

14.1.7 Sala wykładowa – do 120 osób 700,00 

14.1.8 Sala wykładowa – do 120 osób ze sprzętem audio-video 750,00 

14.1.9 Pracownia komputerowa 10 stanowisk 700,00 

14.1.10 Sprzęt audio-video/urządzenie multimedialne  200,00 

14.2 Pozostały wynajem i usługi z tym związane   

14.2.1 Mieszkanie zakładowe 
wg kalkulacji/ 

umowy 

14.2.2 Pokój hotelowy – najem dłuższy niż 7 dni 
wg kalkulacji/ 

umowy 

14.2.3 Sala na 120 osób z zastawą stołową – na okres 3 dni 3 000,00 

14.2.4 Przygotowanie sali pod najem 
wg kalkulacji/ 

umowy 

15. 
Organizacja targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę 

rolniczą, nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego 

  

15.1 Organizacja targów 

15.1.1 
Wynajem powierzchni wystawienniczej za cały okres trwania targów organizowanych  
w siedzibie Ośrodka. Cena za 1 m2 powierzchni 

15.1.1.1 Stoisko na otwartym terenie  o powierzchni od 1 m2 do 50 m2 43,00 

15.1.1.2 Każdy dodatkowy metr powierzchni na otwartym terenie  powyżej 50 m2 do 150 m2 37,00 

15.1.1.3 Każdy dodatkowy metr powierzchni na otwartym terenie powyżej 150 m2 35,00 

15.1.1.4 Powierzchnia w namiotach  80,00 

15.1.2 
Wynajem powierzchni wystawienniczej za cały okres trwania targów organizowanych  
w siedzibie Ośrodka. Cena za 1 m2 powierzchni 

15.1.2.1 Stoisko handlowe 100,00 

15.1.2.2 Stoisko gastronomiczne 125,00 

15.1.2.3 Stoisko ogrodnicze i szkółkarskie 50,00 

15.1.3 
Podłączenie energii elektrycznej do stoisk za cały okres trwania targów organizowanych  
w siedzibie Ośrodka z wyłączeniem stoisk gastronomicznych. 
Dostęp do energii elektrycznej w godz. 8.00-19.00 (cena za 1 przyłącze) 
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15.1.3.1 Przyłącze elektryczne 0,1-2,5 kW – gniazdo (1x16 A) 1 – fazowe 185,00 

15.1.3.2 Przyłącze elektryczne 0,1-9 kW – (3x16 A gniazdo 16 A) 3 - fazowe 235,00 

15.1.3.3 Przyłącze elektryczne 9,1-14 kW – (3x25 A - gniazdo 32 A) 3 - fazowe 665,00 

15.1.3.4 Przyłącze elektryczne 14,1-18 kW – (3x32 A - gniazdo 32 A) 3 - fazowe 1 010,00 

15.1.3.5 Przyłącze elektryczne 18,1-25 kW – (3x40 A gniazdo 63 A) 3 - fazowe 
 

1 440,00 
 

15.1.4 
Podłączenie energii elektrycznej do stoisk  za cały okres trwania targów organizowanych  
w siedzibie Ośrodka z wyłączeniem stoisk gastronomicznych. 
Całodobowy dostęp do energii elektrycznej (cena za 1 przyłącze) 

15.1.4.1 Przyłącze elektryczne 0,1-2,5 kW – gniazdo (1x16 A) 1 – fazowe 345,00 

15.1.4.2 Przyłącze elektryczne 0,1-9 kW – (3x16 A gniazdo 16 A) 3 - fazowe 495,00 

15.1.4.3 Przyłącze elektryczne 9,1-14 kW – (3x25 A - gniazdo 32 A) 3 - fazowe 925,00 

15.1.4.4 Przyłącze elektryczne 14,1-18 kW – (3x32 A - gniazdo 32 A) 3 – fazowe  1 270,00 

15.1.4.5 Przyłącze elektryczne 18,1-25 kW – (3x40 A gniazdo 63 A) 3 – fazowe  1 870,00 

15.1.5 
Podłączenie energii elektrycznej do stoisk gastronomicznych.  
Cena za 1 dzień udziału w targach organizowanych w siedzibie Ośrodka.  
Całodobowy dostęp do energii elektrycznej (cena za 1 przyłącze) 

15.1.5.1 Przyłącze elektryczne 0,1-2,5 kW – gniazdo (1x16 A) 1 – fazowe  235,00 

15.1.5.2 Przyłącze elektryczne 0,1-9 kW – (3x16 A gniazdo 16 A) 3 - fazowe 495,00 

15.1.5.3 Przyłącze elektryczne 9,1-14 kW – (3x25 A - gniazdo 32 A) 3 - fazowe 925,00 

15.1.5.4 Przyłącze elektryczne 14,1-18 kW – (3x32 A - gniazdo 32 A) 3 - fazowe 1 270,00 

15.1.5.5  Przyłącze elektryczne 18,1-25 kW – (3x40 A gniazdo 63 A) 3 - fazowe 1 870,00 

15.1.6 Usługi dodatkowe dla wystawców biorących udział w targach organizowanych w siedzibie Ośrodka 

15.1.6.1 Wykonanie logo firmy na fryzie 250,00 

15.1.6.2 Wykonanie nazwy firmy na fryzie 250,00 

15.1.6.3 Udział w konkursach podczas targów  220,00 

15.1.6.4 Przygotowanie stoiska targowego - cena za 1 osobogodzinę 50,00 

15.1.6.5 Udział w spotkaniu wystawców 100,00 

15.1.6.6 
Reklama przez system nagłośnienia na targach - emisja za 3 dni (dwie emisje 
każdego dnia – łącznie 6 emisji – czas trwania 1 emisji do 30 sekund) 

185,00 

15.1.6.7 Wynajem wózka widłowego (udźwig do 3 ton) 
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15.1.6.7.1 10 minut 60,00 

15.1.6.7.2 kolejna minuta 6,00 

15.1.6.8 Obsługa stoiska wystawcy (hostessa) - cena za 1 godz. 30,00 

15.1.6.9 Wynajem baneru reklamowego poza stoiskiem – powierzchnia do 3 m2 185,00 

15.1.7 
Wynajem wyposażenia dodatkowego do stoisk wystawowych podczas targów 
organizowanych w siedzibie Ośrodka 

wg kalkulacji/ 
umowy 

15.1.8 Pozostałe usługi podczas targów organizowanych w siedzibie Ośrodka 

15.1.8.1 Wynajem powierzchni pod wyłączną sprzedaż piwa w czasie trwania targów 
wg zawartej 

umowy 

15.1.8.2 Wynajem powierzchni pod usługi rozrywkowe typu: plac zabaw, wesołe miasteczko 
wg kalkulacji/ 

umowy 

15.1.8.3 
Wynajem powierzchni pod zewnętrzne reklamy dmuchane wraz z dostępem  
do energii elektrycznej 

370,00 

15.1.8.4 Sprzedaż jednodniowego biletu parkingowego 6,00 

15.1.8.5 Dystrybucja ulotek, materiałów reklamowych itp.  
60,00 od osoby  

za 1 dzień  

15.1.9 
Udział w targach, wystawach, pokazach, konferencjach i innych przedsięwzięciach 
organizowanych poza siedzibą Ośrodka 

wg kalkulacji/ 
umowy 

15.1.10 Pozostałe usługi targowe nie zawarte w cenniku 
wg kalkulacji/ 

umowy 

15.2 Organizacja wystawy 

15.2.1 
Wynajem powierzchni wystawienniczej za cały okres trwania wystawy organizowanej  
w siedzibie Ośrodka. Cena za 1 m2 powierzchni 

15.2.1.1 Stoisko na otwartym terenie o powierzchni od 1 m2 do 50 m2  30,00 

15.2.1.2 Każdy dodatkowy metr powierzchni na otwartym terenie powyżej 50 m2  25,00 

15.2.1.3 Powierzchnia w namiotach 75,00 

15.2.2 Stoisko handlowe 50,00 

15.2.3 Stoisko gastronomiczne 
wg kalkulacji/ 

umowy 

15.2.4 
Podłączenie energii elektrycznej do stoisk za cały okres trwania  
wystawy organizowanej w siedzibie Ośrodka z wyłączeniem stoisk gastronomicznych. 
Dostęp do energii elektrycznej w godz. 8.00-19.00 (cena za 1 przyłącze) 

15.2.4.1 Przyłącze elektryczne 0,1-2,5 kW – gniazdo (1x16 A) 1-fazowe 120,00 

15.2.5 
Podłączenie energii elektrycznej do stoisk za cały okres trwania 
wystawy organizowanej w siedzibie Ośrodka z wyłączeniem stoisk gastronomicznych. 
Całodobowy dostęp do energii elektrycznej (cena za 1 przyłącze) 

15.2.5.1 Przyłącze elektryczne 0,1-2,5 kW – gniazdo (1x16 A) 1-fazowe 230,00 

15.2.6 Usługi dodatkowe dla wystawców biorących udział w wystawie organizowanej w siedzibie Ośrodka 
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15.2.6.1 Wykonanie logo firmy na frezie 250,00 

15.2.6.2 Wykonanie nazwy firmy na frezie 250,00 

15.2.6.3 Udział w konkursach podczas wystawy 220,00 

15.2.6.4 Przygotowanie stoiska wystawowego – cena za 1 osobogodzinę 50,00 

15.2.6.5 
Reklama przez system nagłośnienia – emisja za 2 dni (dwie emisje każdego dnia – 
łącznie 4 emisje – czas trwania 1 emisji do 30 sekund) 

120,00 

15.2.6.6 Wynajem wózka widłowego (udźwig do 3 ton) 

15.2.6.6.1 10 minut 60,00 

15.2.6.6.2 kolejna minuta 6,00 

15.2.6.7 Wynajem banneru reklamowego poza stoiskiem – powierzchnia do 3 m2 185,00 

15.2.6.8 Wynajem wyposażenia dodatkowego do stoisk wystawowych 
wg kalkulacji/ 

umowy 

15.2.7 Pozostałe usługi podczas trwania wystawy w siedzibie Ośrodka 

15.2.7.1 Wynajem powierzchni pod usługi rozrywkowe typu: plac zabaw, wesołe miasteczko 
wg kalkulacji/ 

umowy 

15.2.7.2 
Wynajem powierzchni pod zewnętrzne reklamy dmuchane wraz z dostępem  
do energii elektrycznej 

220,00 

15.2.7.3 Dystrybucja ulotek, materiałów reklamowych itp. za 1 dzień 60 zł/osoba 

15.2.8 Pozostałe usługi wystawowe nie zawarte w cenniku 
wg kalkulacji/ 

umowy 

16. Usługi hotelarskie i gastronomiczne 

 

16.1 Usługi hotelarskie (cena za 1 dobę hotelową)  

16.1.1 Pokój 1-osobowy 60,00 

16.1.2 Pokój 1-osobowy ze śniadaniem 74,00 

16.1.4 Pokój 2-osobowy 100,00 

16.1.5 Pokój 2-osobowy ze śniadaniem 128,00 

16.1.6 Pokój 3-osobowy  130,00 

16.1.7 Pokój 3-osobowy ze śniadaniem 172,00 

16.1.8 Pokój 4-osobowy 160,00 

16.1.9 Pokój 4-osobowy ze śniadaniem 
216,00 

 

16.1.10 Pokój dla osób niepełnosprawnych 60,00 
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16.1.11 Pokój dla osób niepełnosprawnych ze śniadaniem 74,00 

16.2 Usługi gastronomiczne   

16.2.1 Śniadanie 14,00 

16.2.2 Śniadanie z obsługą kelnerską 18,00 

16.2.3 Śniadanie szwedzki stół  28,00 

16.2.4 Obiad jednodaniowy  14,00 

16.2.5 Obiad dwudaniowy  18,00 

16.2.6 Obiad dwudaniowy z obsługą 26,00 

16.2.7 Obiad dwudaniowy z deserem i obsługą 35,00 

16.2.8 Kolacja 14,00 

16.2.9 Kolacja z obsługą 18,00 

16.2.10 Kolacja szwedzki stół 28,00 

16.3 Serwis konferencyjny   

16.3.1 Kawa, herbata  6,00 

16.3.2 Kawa, herbata, ciastka 8,00 

16.3.3 Kawa, herbata, zimne napoje, ciastka 12,00 

16.4 Organizacja imprez 
wg kalkulacji/ 

umowy 

16.5 Dla grup zorganizowanych usługi hotelarskie i gastronomiczne 
wg kalkulacji/ 

umowy 

16.6 Przygotowanie ogniska lub grilla 
wg kalkulacji/ 

umowy 

16.7 
Usługi hotelarskie i gastronomiczne inne w zależności od specyfiki  
i życzeń klienta 

wg kalkulacji/ 
umowy 

16.8 Usługi hotelarskie i gastronomiczne podczas targów 
wg kalkulacji/ 

umowy 

16.9 Usługi pralnicze i maglowanie - cena za 1 kg   

16.9.1  Pranie na mokro 7,00 

16.9.2  Maglowanie 6,00 

16.9.3 Pranie z maglowaniem 10,00 

17. 
Usługi wydawnicze i poligraficzne 
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17.1 Reklama na łamach „Zachodniopomorskiego Magazynu Rolniczego” 
  

17.1.1 Reklama kolorowa 1 strona A-4 (pierwsza emisja) 
1 130,00 

17.1.2 Reklama kolorowa 1 strona A-4 (druga i kolejne emisje) 
910,00 

17.1.3 Reklama kolorowa ½ strony A-4 (pierwsza emisja) 
590,00 

17.1.4 Reklama kolorowa ½ strony A-4 (druga i kolejne emisje) 
480,00 

17.1.5 Reklama czarno-biała 1 strona A-4 (pierwsza emisja) 
590,00 

17.1.6 Reklama czarno-biała 1 strona A-4 (druga i kolejne emisje) 
480,00 

17.1.7 Reklama czarno-biała ½ strony A-4  (pierwsza emisja) 
320,00 

17.1.8 Reklama czarno-biała ½ strony A-4 (druga i kolejne emisje) 
260,00 

17.1.9 
Reklamy mniejsze czarno-białe sprzedawane są w systemie modułów.  
Cena jednego modułu (1/16 strony – 45 x 62 mm) 40,00 

17.1.10 
W przypadku stałych zleceniodawców, którzy zamawiają wielokrotną emisję  
reklamy w roku. 

wg odrębnej 
kalkulacji 

17.1.11 Artykuł reklamowy/sponsorowany jedna strona czarno - biała A-4 
500,00 

17.1.12 Wrzutka (gotowa wkładka do gazety 1 szt.) 
550,00 

17.2 

Wydruki/kopie 
(kopie/wydruki czarno-białe na papierze kserograficznym 80 g)  
(kopie/wydruki wielobarwne na papierze do druku cyfrowego 135 g)  
Cena za 1 egzemplarz 

17.2.1 Wydruk/kopia jednostronna czarno-biała, format A-4 (do 50 % zadruku) 0,20 

17.2.2 Wydruk/kopia jednostronna czarno-biała, format A-4 (powyżej 50 % zadruku) 0,40 

17.2.3 Wydruk/kopia dwustronna czarno-biała, format A-4 (do 50 % zadruku) 0,35 

17.2.4 Wydruk/kopia dwustronna czarno-biała, format A-4 (powyżej 50 % zadruku) 0,70 

17.2.5 Wydruk/kopia jednostronna czarno-biała, format A-3 (do 50 % zadruku) 0,50 

17.2.6 Wydruk/kopia jednostronna czarno-biała, format A-3 (powyżej 50 % zadruku) 1,00 

17.2.7 Wydruk/kopia dwustronna czarno-biała, format A-3 (do 50 % zadruku) 0,90 

17.2.8 Wydruk/kopia dwustronna czarno-biała, format A-3 (powyżej 50 % zadruku) 1,80 

17.2.9 Wydruk/kopia jednostronna kolorowa, format A-4 (do 50 % zadruku) 0,80 

17.2.10 Wydruk/kopia jednostronna kolorowa, format A-4 (powyżej 50 % zadruku) 1,50 

17.2.11 Wydruk/kopia dwustronna kolorowa, format A-4 (do 50 % zadruku) 1,45 

17.2.12 Wydruk/kopia dwustronna kolorowa, format A-4 (powyżej 50 % zadruku) 2,50 
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17.2.13 Wydruk/kopia jednostronna kolorowa, format A-3 (do 50 % zadruku) 3,00 

17.2.14 Wydruk/kopia jednostronna kolorowa, format A-3 (powyżej 50 % zadruku) 2,00 

17.2.15 Wydruk/kopia dwustronna kolorowa, format A-3 (do 50 % zadruku) 2,50 

17.2.16 Wydruk/kopia dwustronna kolorowa, format A-3 (powyżej 50 % zadruku) 3,00 

17.2.17 Wydruk/kopia na papierze innego rodzaju lub innej gramaturze. 
wg kalkulacji/ 

umowy 

17.3 Inicjowanie produkcji wydawniczej, skład komputerowy i opracowania graficzne 

17.3.1 
Opracowania merytoryczne, koszty honorariów autorskich, adiustacja techniczna, 
korekta, redakcja techniczna wydawnictwa 

wg kalkulacji 
/umowy 

17.3.2 Skład komputerowy strony A-5 tekstu        11,00 

17.3.3 Skład komputerowy strony A-4 tekstu 21,00 

17.3.4 Skład komputerowy strony A-5 tekstu + tabela lub grafika 25,00 

17.3.5 Skład komputerowy strony A-4 tekstu + tabela lub grafika 37,00 

17.3.6 
Opracowanie graficzne wielobarwnej strony formatu A-4 (typu winieta do gazety, 
folder wielobarwny, ogłoszenie wielobarwne) 

200,00 

17.3.7 
Opracowanie graficzne strony formatu A-4 jedno i wielobarwnej o małej ilości tekstu  
i grafiki 

75,00 

17.3.8 Opracowanie graficzne i skład tekstów zaproszenia wielobarwnego, dwustronnego 175,00 

17.3.9 Opracowanie graficzne i skład tekstów zaproszenia jednobarwnego, jednostronnego 62,00 

17.3.10 
Inne usługi związane z przygotowaniem do druku, projektowaniem i składem oraz  
wydawnictwami powyżej 7 stron 

wg kalkulacji/ 
umowy 

17.4 Druk offsetowy 

17.4.1 
Teksty, grafika kreskowa jednobarwna, arkusz druku formatu A-3 jednostronny - 
papier offsetowy 70-80 g 

43,00  + 0,12  
 x ilość odbitek 

17.4.2 
Teksty, grafika kreskowa jednobarwna, arkusz druku formatu A-3 dwustronny - papier 
offsetowy 70-80 g 

68,00  + 0,17  
 x ilość odbitek 

17.4.3 
Zdjęcia, grafika wielotonalna, pełny kolor, arkusz druku formatu A-3 jednostronny - 
papier powlekany 135-150 g 

172,00  + 0,35  
x ilość odbitek 

17.4.4 
Zdjęcia, grafika wielotonalna, pełny kolor, arkusz druku formatu A-3 dwustronny - 
papier powlekany 135-150 g 

246,00  + 0,50  
x ilość odbitek 

17.4.5 Pozostałe usługi poligraficzne  
wg kalkulacji/ 

umowy 

17.5 
Zamieszczenie w wydawnictwach stron sponsorowanych (w broszurach, 
materiałach konferencyjnych, szkoleniowych, ulotkach informacyjnych itp.) 

wg kalkulacji/ 
umowy 

17.6 Prace plastyczne (plansze reklamowe, tablice poglądowe, transparenty itp.) 
wg kalkulacji/ 

umowy 

17.7 Prace introligatorskie   

17.7.1 Prace introligatorskie  
wg kalkulacji/ 

umowy 

17.7.2 
Pakowanie druków, koszty wysyłki lub dostawy do wskazanego przez zleceniodawcę 
miejsca dystrybucji 

wg kalkulacji/ 
umowy 
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17.8 Sprzedaż wydawnictw   

17.8.1 „Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy” - 1 egzemplarz  3,00 

17.8.2 
Roczna prenumerata 1 egzemplarza "Zachodniopomorskiego Magazynu Rolniczego" 
– odbiór własny u doradcy 

30,00 

17.8.3 
Roczna prenumerata 1 egzemplarza "Zachodniopomorskiego Magazynu Rolniczego" 
– z wysyłką pocztową 

80,00 

17.8.4 Ulotki, broszury wg kalkulacji/ 
umowy 

18. Doradztwo zawodowe 
wg kalkulacji/ 

umowy 

19. Sprzedaż danych ekonomicznych (notowania i zestawienia cen) 
wg kalkulacji/ 

umowy 

20. 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości  

|w gospodarstwach rolnych 
wg kalkulacji/ 

umowy 

21. 
Prowadzenie działalności promocyjnej gospodarstw rolnych,  

w szczególności  agroturystycznych lub ekologicznych 
wg kalkulacji/ 

umowy 

22. Usługi rolnicze (dojazd do miejsca wykonywania usługi maksymalnie do 50 km od siedziby Ośrodka) 

  

22.1 Ciągnik PRONAR 1221A [130 KM]  

22.1.1 Orka średnia - cena za 1 ha 170,00 

22.1.2 Orka głęboka- cena za 1 ha 230,00 

22.1.3 Talerzowanie - cena za 1 godz. 135,00 

22.1.4 Agregat uprawowy z ciągnikiem - cena za 1 godz. 135,00 

22.1.5 Uprawa i siew agregatem - cena za 1 ha 170,00 

22.1.6 Siew zbóż - cena za 1 godz. 95,00 

22.1.7 Rozsiew nawozów - cena za 1 ha 55,00 

22.1.8 Oprysk - cena za 1 godz. 95,00 

22.1.9 Wynajem ciągnika - cena za 1 godz. 120,00 

22.1.10 Usługa transportowa Ciągnik + (1 przyczepa) 1221A  - cena za 1 godz. 125,00 

22.1.11 Usługa transportowa Ciągnik + (2 przyczepy) 1221A  - cena za 1 godz. 135,00 

22.1.12 Dojazd do miejsca wykonywania usługi - cena za 1 godz. 70,00 

23. Pozostała sprzedaż i wynajem 

  

23.1 Sprzedaż energii elektrycznej z siłowni wiatrowej 
wg cen 

giełdowych 

23.2 
Pozostały wynajem ruchomości, pomieszczeń, obiektów w całości lub części, 
do celów reklamowych, gospodarczych i innych 

wg kalkulacji/ 
umowy 
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23.3 Sprzedaż złomu/makulatury wg cen skupu 

23.4 Sprzedaż środka trwałego, wyposażenia  wg wyceny 

23.5 Prezentacja oferty zleceniodawcy w ogrodzie ZODR  
wg kalkulacji/ 

umowy 

23.6 Produkty polowe - sprzedaż zbóż wg cen skupu 

23.7 Produkty polowe - sprzedaż warzyw 
wg ceny 

rynkowej 

24. Usługi informatyczne 

 

24.1 Reklama na stronie www.zodr.pl  

24.1.1 Button reklamowy na stronie głównej (199 x 66 piks.) - cena za 1 miesiąc  125,00 

24.1.2 
Dodatkowe umieszczenie buttonu ze strony głównej w wybranym dziale portalu - cena 
za 1 miesiąc 

65,00 

24.1.3 Banner reklamowy na stronie głównej (451 x 61 piks.) - cena za 1 miesiąc 250,00 

24.1.4 Wykonanie banneru na zlecenie klienta 615,00 

24.1.5 Reklama na okres od 6 do12 miesięcy 
wg kalkulacji/ 

umowy 
 

 
 

        Cena za usługi nieujęte w Cenniku usług odpłatnych realizowanych przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa 
 Rolniczego w Barzkowicach będą naliczane wg kalkulacji lub umowy z uwzględnieniem cen konkurencyjnych. 

 

*   DJP  -  duża jednostka przeliczeniowa inwentarza 

 

**  OSN  -  obszary szczególnie narażone określone na podstawie art.47 ust.3 ustawy z dnia 18 lipca  2001 r.  

Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz.469 z późn. zm.) 
 

 


