
Cennik usług  świadczonych przez
Wielkopolski O środek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

zgodnie z ustaw ą o jednostkach  doradztwa rolniczego z dnia 22.10.2 004 r. ( Dz.U. nr 251 poz. 2507 art.4, pkt 4 ze zm. ) 

JednostkaCena brutto złPoz. Cena netto zł
Stawka 

VAT            UwagiOpis

1 2 3 4 5 6 7

1 Wnioski o dopłaty obszarowe do 5 działek * 23 20,33 25,00 wniosek
2 Wnioski o dopłaty obszarowe od 6 do 10 działek* 23 44,72 55,00 wniosek

3
Wnioski o dopłaty obszarowe 
powyżej 10 działek 

opłata za każdą następną działkę*
23 2,03 2,50 działka

4
Zmiany do wniosku o dopłaty 
obszarowe

usługa

5
Ułatwianie startu młodym rolnikom 
- wniosek o pomoc

wniosek + plan rozwoju gospodarstwa 23 650,41 800,00 wniosek o pomoc

6
Ułatwianie startu młodym rolnikom 
- wniosek o płatność

23 121,95 150,00 wniosek o płatność

7 Renty strukturalne 23 97,56 120,00 wniosek

Oś 1 Poprawa konkurencyjno ści sektora rolnego i le śnego

JednostkaCena brutto złPoz. Cena netto złVAT            
%

UwagiOpis

USŁUGI DORADCZE I SZKOLENIOWE

5 zł od każdej zmienionej pozycji przy czym jeden wiersz i jedną mapę 
uznaje się za jedna pozycję 



Cennik usług  świadczonych przez
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

bez konieczności sporzadzenia pełnego planu 
gospodarstwa

23

1% od kwoty 
wnioskowanej dotacji 

- nie mniej niż 
813,010zł 

1% +VAT od kwoty 
wnioskowanej 

dotacji - nie mniej 
niż 1000 zł brutto

przy konieczności sporzadzenia pełnego 
planu rozwoju gospodarstwa-biznesplanu

23

1,5% od kwoty 
wnioskowanej dotacji 

- nie mniej niż 
1219,51 zł

1,5% +VAT od 
kwoty 

wnioskowanej 
dotacji - nie mniej 
niż 1500 zł brutto

9
Modernizacja gospodarstw rolnych 
- wniosek o płatność

w zależności od liczby faktur 23
Do 10 faktur -406,50 
zł +  4,88 zł za każdą 

następną fakturę

Do 10 faktur - 
500,00 zł +  6,00 zł 
za każdą następną 

fakturę

wniosek o płatność

Uczestnictwo rolników w 
systemach jakości żywnościowych 23 81,30 100,00 wniosek

Modernizacja gospodarstw rolnych 
- wniosek o pomoc

wniosek o pomoc8

systemach jakości żywnościowych 
- wniosek o pomoc

23 81,30 100,00 wniosek

Uczestnictwo rolników w 
systemach jakości żywnościowych 
- wniosek o płatność

23 81,30 100,00 wniosek

11
Zalesianie gruntów rolnych oraz 
zalesianie gruntów innych niż rolne

23 97,56 120,00 wniosek

12

Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej - wniosek o pomoc z 
załączonym ekonomicznym planem 
operacji-biznesplanem

23
447,15 + 1%+VAT 

od kwoty 
wnioskowanej dotacji

550,00 + 1% +VAT 
od kwoty 

wnioskowanej 
dotacji

wniosek o pomoc

13
Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej - wniosek 
o płatność

w zależności od liczby faktur 23
Do 10 faktur -406,50 
zł +  4,88 zł za każdą 

następną fakturę

Do 10 faktur -
500,00 zł +  6,00 zł 
za każdą następną 

fakturę

wniosek o płatność

Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich

Oś 3 Jako ść życia na obszarach wiejskich i ró żnicowanie gospodarki wiejskiej

10
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Cennik usług  świadczonych przez
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

14
Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw- wniosek o 
pomoc

23

1,2 % od kwoty 
wnioskowanej dotacji 

lecz nie mniej niż 
1626,02 zł

1,2 % +VAT od 
kwoty 

wnioskowanej 
dotacji lecz nie 

mniej niż 2000 zł 
brutto

wniosek o pomoc

15
Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw- wniosek o 
płatność

w zależności od liczby faktur 23
Do 10 faktur -406,50 
zł +  4,88 zł za każdą 

następną fakturę

Do 10 faktur -
500,00 zł +  6,00 zł 
za każdą następną 

fakturę

wniosek o płatność

16
Raport rachunkowości dla Linii 
Młody Rolnik

raport w roku na podstawie danych rolnika 23 130,08 160,00 raport

akt założycielski 23 1219,51 1500,00 akt

plan działalności 23 1869,92 2300,00 plan

całość 23 2926,83 3600,00 komplet

Przygotowanie dokumentów 
niezbędnych przy rejestracji grupy 
producentów rolnych w Rejestrze 
Grup Producentów Urzędu 
Marszałkowskiego i dokumentów 
niezbędnych do nadania statusu 
grupy wstępnie uznanej lub 
organizacji producentów owoców i 
warzyw 

akt założycielski 23 1219,51 1500,00 akt
plan dochodzenia do uznania 2% wartości 
subwencji (inwestycji) nie mniej niż w         
kolumnie 6

23 2520,33 3100,00 plan

całość 2% wartości subwencji ( inwestycji) nie 
mniej niż w kolumnie 6

23 3333,33 4100,00 komplet

zmiany w planie dochodzenie do uznania 23 1056,91 1300,00 plan
akt założycielski 23 1056,91 1300,00 akt
plan operacyjny 2% wartości subwencji               
( inwestycji) nie mniej niż w kolumnie 6

23 2520,33 3100,00 plan

całość 2% wartości subwencji (inwestycji) nie 
mniej niż w kolumnie 6

23 3008,13 3700,00 komplet

18
Wniosek o dotację do materiału 
siewnego

23 32,52 40,00 wniosek

19
Sprawdzenie "Planu 
przedsiewzięcia inwestycyjnego" 
spoza Ośrodka

wykazanie błędów
wg indywidualnej wyceny, cena nie mniejsza 
niż w kolumnie 6

23 203,25 250,00 plan

20
Analiza wykorzystania sprzętu w 
gospodarstwie rolnym

opracowanie uproszczonej informacji nt 
wykorzystania posiadanego sprzętu 
rolniczego cena wg indywidulanej wyceny, nie 
mniejsza niż w kolumnie 6

23 203,25 250,00 gospodarstwo

-orgazacja

warzyw 

-grupa wstępnie uznana

17
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Cennik usług  świadczonych przez
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

do 100 000 zł kredytu 23

0,9%od 
wnioskowanej kwoty 

kredytu lecz nie 
mniej niż 487,80 zł

0,9%+VAT od 
wnioskowanej 

kwoty kredytu lecz 
nie mniej niż 600 zł 

brutto

plan

od 100 001 zł do 200 000 zł kredytu 23

0,75% od 
wnioskowanej kwoty 

kredytu lecz nie 
mniej niż 731,71 zł

0,75%+VAT od 
wnioskowanej 

kwoty kredytu lecz 
nie mniej niż 900 zł 

brutto

plan

od 200 001 zł do 500 000 zł kredytu 23

0,65%od 
wnioskowanej kwoty 

kredytu lecz nie 
mniej niż 1300,81 zł 

0,65%+VAT od 
wnioskowanej 

kwoty kredytu lecz 
nie mniej niż 1600 

zł brutto

plan

powyżej 500 000 zł kredytu 23

0,55% od 
wnioskowanej kwoty 

kredytu lecz nie 

0,55%+VAT od 
wnioskowanej 

kwoty kredytu lecz 
nie mniej niż 3500 

plan

Plany przedsięwzięć 
inwestycyjnych

kalkulacje kosztów produkcji, bilans majątkowy,rachunek wyników, przepływy finansowe na podstawie dostarczonych 

21

kredytu lecz nie 
mniej niż 2845,53 zł 

nie mniej niż 3500 
zł brutto

W przypadku wystąpienia w gospodarstwie 
przetwórstwa rolno- spożywczego, cena 
ulega zwiększeniu o 15%

22 Kalkulacje rolnicze udostępnienie archiwalnych kalkulacji 23 8,13 10,00 szt.
23 Kalkulacje rolnicze na zamówienie 23 162,60 200,00 szt.

24 Notowanie cen
udostępnienie archiwalnych notowań cen za 
miesiąc

23 8,13 10,00 kpl.

25 Plan nawożenia do 10 dzialek rolnych 23 81,30 100,00 plan

26 Plan nawożenia za każdą dziakę pow. 10 działek rolnych 23 4,07 5,00 działka rolna

27 Bilans azotu dla gospodarstwa do 10 dzialek rolnych 23 81,30 100,00 bilans

28 Bilans azotu dla gospodarstwa za każdą dziakę powyżej 10 działek rolnych 23 4,07 5,00 działka rolna

29
Miesięczny rejestr mleka
i przetworów mlecznych

dokumentacja miesięczna 23 8,13 10,00 miesiąc

30
Roczna informacja kwoty 
bezpośredniej

raz do roku 23 97,56 120,00 informacja

31 Rejestr zwierząt dokumentacja całoroczna 23 203,25 250,00 rejestr/gatunek
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Cennik usług  świadczonych przez
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

32
Sporządzenie obrotu stada 
i wyliczenie średniorocznych 
stanów zwierząt

sporządzenie wyliczeń 23 121,95 150,00 gatunek

33 Zalecenia modernizacyjne 
budynki inwentarskie
cena wg kalkulacji KNR i innych źródeł, nie 
mniejsza niż w kolumnie 6

23 162,60 200,00 informacja

34 Bilans paszowy na podstawie obrotu stada 23 162,60 200,00 szt.

35 Obliczanie dawek pokarmowych dla gatunku i grupy technologicznej 23 162,60 200,00
gatunek 

i grupa technologiczna

36 Kosztorys w budownictwie
cena wg kalkulacji KNR i innych źródeł, nie 
mniejsza niż w kolumnie 6

23 81,30 100,00 szt.

w zależności od liczebności grupy do 20 osób 
(włącznie)

23 178,86 220,00 osoba

w zależności od liczebności grupy powyżej 20 
osób 

23 121,95 150,00 osoba

cena w zależności od liczby działek rolnych: wniosek 

23 24,39 30,00 osoba38
Szkolenia z zakresu Dyrektywy 
Azotanowej dla gospodarstw 
położonych na OSN

37
Szkolenie agroturystyczne oraz 
szkolenie "Podstawy rolnictwa 
ekologicznego"

cena w zależności od liczby działek rolnych:
- do 10 działek

23 40,65 50,00
wniosek 

lub inny dokument

od 11 do 20 działek 23 60,98 75,00
wniosek 

lub inny dokument

od 21 do 30 działek 23 97,56 120,00
wniosek 

lub inny dokument

od 31 do 50 działek 23 146,34 180,00
wniosek 

lub inny dokument

powyżej 51 działek 23 203,25 250,00
wniosek 

lub inny dokument
część ogólna planu + 23 203,25 250,00

część pakietowa planu (w rolnictwie 
zrównoważonym w 1 roku bilans azotu i plan 
nawozowy w cenie planu)

23
1% od wartości 

dotacji przez 5 lat

1% od wartości 
dotacji przez 5 lat + 
VAT (nie więcej niż 

10000 zł brutto)

41
Wniosek o płatność bezpośrednią z 
rolnośrodowiskową

dodatkowo 50% wartości brutto wniosku o 
płatność bezpośrednią

23 wniosek

42
Zmiana do planu działalności 
rolnośrodowiskowej

cena wg indywidulanej kalkulacji nie mniejsza 
niż w kolumnie 6

23 48,78 60,00 zmiana

plan

39

Wypełnianie wniosku "Zgłoszenie 
działalności w rolnictwie 
ekologicznym" lub innych 
dokumentów dla gospodarstw 
zainteresownych przestawianiem 
na rolnictwo ekologiczne

Plan działalności 
rolnośrodowiskowej

40
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Cennik usług  świadczonych przez
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

43
Dołożenie jednego pakietu 
rolnośrodowiskowego lub 
zwiększenie powierzchni

% od wartości dołożonego pakietu lub 
zwiększonej powierzchni objętej pakietem 
przez czas jego realizacji

23 2% 2% + VAT
pakiet lub 

zwiększona 
powierzchnia

44

Zmiana/korekta do wniosku 
o przyznanie płatności 
bezpośredniej z 
rolnośrodowiskową

23 4,06

5 zł od każdej 
zmienionej pozycji 

przy czym jeden 
wiersz i jedną 

mapę uznaje się za 
jedną pozycję 

wniosek

cena w zależności od liczby działek rolnych 
wpisanych do rejestru:
- do 5 działek

23 20,33 25,00 rejestr/rok

od 6 do 15 działek 23 48,78 60,00 rejestr/rok
od 16 do 25 działek 23 97,56 120,00 rejestr/rok
od 26 do 35 działek 23 195,12 240,00 rejestr/rok
od 36 do 45 działek 23 300,81 370,00 rejestr/rok
powyżej 46 działek 23 487,80 600,00 rejestr/rok

Wypełnianie innych dokumentów z 
zakresu rolnictwa ekologicznego cena wg indywidulanej wyceny, nie mniejsza 

45
Wypełnianie rejestru działań 
rolnośrodowiskowych

46
zakresu rolnictwa ekologicznego 
i programu rolnośrodowiskowego 
(nieujętych w cenniku)

cena wg indywidulanej wyceny, nie mniejsza 
niż w kolumnie 6

23 40,65 50,00 dokument

47
Wypełnianie dokumentów, 
wniosków z zakresu ochrony 
środowiska

cena wg indywidulanej wyceny, nie mniejsza 
niż w kolumnie 6

23 81,30 100,00 dokument

48
Opracowywanie innej 
dokumentacji niezbędnej do 
starań o pomoc z UE i pomocy 

cena wg indywidulanej wyceny, nie mniejsza 
niż w kolumnie 6

23 40,65 50,00 kpl

49 Promocje
cena wg indywidulanej wyceny nie mniejsza 
niż w kolumnie 6

23 162,60 200,00 razem

50
Promocje firmy (1 godzina)
podczas szkoleń specjalistycznych

23 243,90 300,00 razem

do 25 uczestników (włącznie) zw 80,00 80,00 osoba

powyżej 25 uczestników zw 70,00 70,00 osoba

do 20 uczestników (włącznie) 23 609,76 750,00 osoba

do 35 uczestników 23 487,80 600,00 osoba

Kurs stosowania środków ochrony 
roślin przy użyciu opryskiwaczy

52

51

Kurs operatorów kombajnów 
zbożowych, maszyn 
samobieżnych
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Cennik usług  świadczonych przez
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

53
Szkolenia specjalistyczne - 
branżowe zlecone przez inne 
podmioty

dodatkowo koszt dojazdu 23 121,95 150,00 godzina

54
Wydanie duplikatu 
zaświadczenia/świadectwa

23 20,33 25,00 zaświadczenie

55
Wydanie kopii planu działalności 
rolnośrodowiskowej

23 81,30 100,00 kopia planu

56
Ocena gospodarstw w zakresie 
spełniania wymogów wzajmnej 
zgodności

nowa usługa

Usługi wystawiennicze

CEW w Marszewie pawilon nr 20 stoisko 4x6 
m

23 813,01 1000,00 stoisko

CEW w Marszewie pawilon nr 20 stoisko 4x3 
23 487,80 600,00 stoisko

wg stawek określonych 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

DZIAŁALNO ŚĆ GOSPODARCZA 

CEW w Marszewie pawilon nr 20 stoisko 4x3 
m

23 487,80 600,00 stoisko

CEW w Marszewie pawilon wolnostojący 8x7 
m

23 975,61 1200,00 stoisko

CEW w Marszewie 1/4 pawilonu 
wolnostojącego 8x7 m

23 447,15 550,00 stoisko

CEW w Marszewie 1/2 pawilonu 
wolnostojącego 8x7 m

23 609,76 750,00 stoisko

CEW w Marszewie pawilon nr 16 23 24,39 30,00 m2
CEW w Marszewie stoisko na placu 
wystawowym

23 24,39 30,00 m2

tablica lub stand rekalmowy na terenie 
komórek organizacyjnych WODR bez 
wynajmu powierzchni (dostarczona przez 
zleceniodawcę) cena wg umowy nie mniejsza 
niż w kolumnie 6

23 203,25 250,00
1 miesiąc

rozpowszechnianie na terenie komórek 
organizacyjnych WODR wydawnictw innych 
instytucji (ulotki, broszury, itp.)

23 0,04 0,05 szt. 

57

58

59

Stoisko 

Stoisko 
na czas trwania targów

Reklama
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Cennik usług  świadczonych przez
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banner 486x60px, pozioma forma reklamy, 
umieszczona zazwyczaj w górnej części 
serwisu. Wyceniany za 1.000 odsłon. Format 
gif,jpg lub swf. 

23 81,30 100,00 szt. 

billboard 750x100px, pozioma forma reklamy, 
umieszczana zazwyczaj w górnej części 
serwisu, większa od bannera. Wyceniany na 
1.000 odsłon. Format gif, jpg lub swf. 

23 81,30 100,00 szt. 

skyscraper 120x600px, pionowa forma 
reklamy umieszczona po prawej lub po lewej 
stronie serwisu. Wyceniany za 1.000 odsłon. 
Format gif, jpg lub swf. 

23 130,08 160,00 szt. 

button 120x120px, mała forma reklamy 
umieszczana po prawej lub lewej stronie 
serwisu. Wyceniany na 1.000 odsłon. Format 
gif, jpg lub swf.

23 48,78 60,00 szt. 

rectangle medium 300x250px, boks 
śródtekstowy umieszczany w centralnej 
części serwisu. Wyceniany na 1.000 odsłon. 

23 170,73 210,00 szt. 

Reklama w internecie60

śródtekstowy umieszczany w centralnej 
części serwisu. Wyceniany na 1.000 odsłon. 
Format gif, jpg lub swf. 

23 170,73 210,00 szt. 

artykuł sponsorowany, artykuł o treści 
dostarczonej przez reklamodawcę. 
Wyceniany na tydzień. 

23 3373,98 4150,00 szt. 

dane, logo + reklama A5 23 40,65 50,00 szt. 
dane, logo + reklama A4 23 130,08 160,00 szt. 
reklama czarno- biała A5 23 203,25 250,00 szt. 
reklama kolorowa A5 23 406,50 500,00 szt. 
krzesło składane 23 8,13 10,00 szt./dobę
krzesło tapicerowane 23 8,13 10,00 szt./dobę
ławka 23 7,32 9,00 szt./dobę
stolik 23 6,50 8,00 szt./dobę
220 V -1 łącze - cena ustalana jest w 
zależności od mocy zainstalowanych 
urządzeń 

23 48,78 60,00 szt./dobę

380 V - 1 łącze cena ustalana jest w 
zależności od mocy zainstalowanych 
urządzeń 

23 65,04 80,00 szt./dobę

64 Stoiska dla zwierząt na czas trwania targów 23 81,30 100,00 stoisko

Energia elektryczna 

Katalog - informator

Inne usługi

63

61

62
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Cennik usług  świadczonych przez
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48,78
60,00 zł 

powierzchni 
agastronomiczna

m2/na czas imprezy

32,52
40,00 zł 

powierzchnia 
handlowa

m2/na czas imprezy

parking - samochód osobowy 23 8,13 10,00 samochód/dzień
parking - samochód ciężarowy 23 24,39 30,00 samochód/dzień
parking - autokar (max 3-krotność ceny dla 
samochodu osobowego)

23 24,39 30,00 samochód/dzień

karta wjazdowa stała (montaż - demontaż) 23 36,59 45,00 samochód 
zabudowane stoiska na hali 23 81,30 100,00 m2/na czas imprezy
namiot własny wystawcy 23 32,52 40,00 m2/na czas imprezy
teren otwarty do 50 m2 23 28,46 35,00 m2/na czas imprezy
teren otwarty od 50 do 100 m2 23 24,39 30,00 m2/na czas imprezy
teren otwarty d> 100 m2 23 16,26 20,00 m2/na czas imprezy
namiot ( 12,5 i 25 m2) - powierzchnia wraz z 
namiotem

23 40,65 50,00 m2/na czas imprezy

Usługi noclegowe

23
Powierzchnia gastronomiczna 
i handlowa

cena wg indywidualnej kalkulacji nie mniejsza 
niż w kolumnie 6

Inne stoiska i powierzchnie 
wystawowe

66 Postoje, parkingi ,  karty wjazdowe

67

65

68 Apartament 8 138,89 150,00 osobodoba

8 27,78
pokój o niższym 

standardzie 30 zł
osobodoba

8 55,56
pokój o wyższym 
standardzie 60 zł

osobodoba

Usługi gastronomiczne

70 Pakiet konferencyjny III zgodnie z życzeniem klienta 23 12,20 15,00 pakiet
71 Pakiet konferencyjny II kawa, herbata, ciastko 23 8,13 10,00 pakiet
72 Pakiet konferencyjny I kawa, herbata 23 4,07 5,00 pakiet

8 12,04 13,00 osoba

8 21,30 23,00 osoba

8 12,04 13,00 osoba

74 Całodzienne wyżywienie cena zależy od asortymentu posiłków - - - razem

69 Pokoje
uzależnione od: ilości miejsc,miejsca 
noclegu,czasu pobytu, standardu

 ceny usług gastronomicznych podlegają 
negocjacji i mogą ulec zmianie w zależności 
od specyfikacji i życzeń klienta.
Ceny usług bufetowych naliczane są wg 
receptur obowiązujących w gastronomii i 
ustalonych marży na wyroby i towary.

Śniadanie

obiad

kolacja

73
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Cennik usług  świadczonych przez
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Usługi laboratoryjne

75 Analiza gleby mineralnej 23 18,70 23,00 analiza
76 Analiza podłoża organicznego 23 25,20 31,00 analiza
77 Oznaczenie pH (H2O) -gleba 23 4,88 6,00 analiza
78 Oznaczenie pH (KCl) -gleba 23 6,50 8,00 analiza
79 Oznaczenie zasolenia- gleba 23 4,07 5,00 analiza
80 Ocena jakości kiszonki 23 81,30 100,00 analiza
81 Ocena pH kiszonki 23 7,32 9,00 analiza

82
Określenie zawartości białka 
ogólnego -pasza

23 22,76 28,00 analiza

83
Określenie zawartości włókna 
surowego -pasza

23 22,76 28,00 analiza

84 Określenie zawartości soli -pasza 23 8,94 11,00 analiza

85
Określenie zawartości popiołu -
pasza

23 9,76 12,00 analiza

86
Określenie zawartości suchej 

23 8,94 11,00 analiza86
Określenie zawartości suchej 
masy -pasza

23 8,94 11,00 analiza

Usługi poligraficzne

1 strona , papier biały A4 jednostronnie 23 0,12 0,15 kartka
1 strona , papier biały A4 dwustronnie 23 0,16 0,20 kartka
1 strona , papier biały A3 jednostronnie 23 0,20 0,25 kartka
1 strona , papier biały A3 dwustronnie 23 0,28 0,35 kartka
kserowanie kolorowe  1 strona , papier biały 
A4 - jednostronnie

23 3,25 4,00 kartka

88 Bindowanie A4 23 4,88 6,00 egz.

89 Skład komputerowy
A4 
cena wg indywidualnej kalkulacji nie mniejsza 
niż w kolumnie 6

23 9,76 12,00 strona

90 Wydruk z komputera A4 , jednostronnie , drukarka laserowa 23 0,49 0,60 strona
91 Druk jednobarwny 23 1,22 1,50  arkusz drukarski
92 Druk wielobarwny 23 2,03 2,50  arkusz drukarski

Kserograficzne87
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Cennik usług  świadczonych przez
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Poradnik Gospodarski

93 Prenumerata 5 4,00 4,20 egz.
IV strona okładki 23 2500,00 3075,00 reklama
II i III strona okładki 23 1600,00 1968,00 reklama
strona wewnętrzna pełen kolor 23 1200,00 1476,00 reklama
1/2 strony pełny kolor 23 700,00 861,00 reklama
1/3 strony pełny kolor 23 500,00 615,00 reklama
artykuł sponsorowany za 1 str. A4 23 800,00 984,00 reklama
wkładkowanie 23 600,00 738,00 reklama
inny format 23 3,01 3,70 cm2

Usługi transportowe

23 1,63 2,00 km
23 81,30 100,00 godzina 

typu bus, autobus (w zalężności od długości 

94

Reklamy i ogłoszenia

Opusty przy zamówieniu reklamy 
powtarzalnej: 15% na kwartał, 
20% na pół roku, 25% na cały rok.

Samochód transportowo-osobowy 95 23 1,63 2,00 km
23 81,30 100,00 godzina 

96 Ciągnik + przyczepa transportowa  23 50,00 61,50 godzina

Usługi wynajmu sal

97
Wyposażona w sprzęt 
audiowizualny i ( lub )  
komputerowy 

uzależnione od liczby miejsc , czasu 23 105,69 130,00 godzina

98 Pozostałe 
uzależnione od liczby miejsc , czasu, 
standardu i wyposażenia

23 81,30 100,00 godzina

Usługa kwarantanny

99 Kwarantanna dla zwierząt 23 0,30 0,37 EU/ sztuka/doba
dla jednego transportu bez rozładunku 23 121,95 150,00 EU
dla jednego transportu z rozładunkiem 23 146,34 180,00 EU

Noclegownia100

typu bus, autobus (w zalężności od długości 
trasy i czasu)

Samochód transportowo-osobowy 
i dostawczy

95
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Cennik usług  świadczonych przez
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Usługi inne

101
Wynajem sprzętu do pomiarów w 
zakresie cross compliance

nowa usługa 23 329,27 405,00 godz.

89,43
opryskiwacz 

polowy 110 zł
szt.

105,69
opryskiwacz 

sadowniczy 130 zł
szt.

103 Wynajem "wigwamu" 23 81,30 lub 4,07
100 zł godzina lub 

5 zł osoba
godz./osoba

bez transportu do 5 namiotów 23 121,95 150,00 zł/dzień
bez transportu powyżej 5 namiotów 23 81,30 100,00 zł/dzień

102 Badanie opryskiwacza
do czasu otrzymania dotacji bez kosztów 
dojazdu do gospodarstwa 

23

Namioty104
bez transportu powyżej 5 namiotów 23 81,30 100,00 zł/dzień

105 Kojce dla bydła 23 14,63 18,00 szt.
106 Kojce trzoda 23 34,15 42,00 szt.
107 Koryta 23 9,76 12,00 szt.
108 Sprzęt  audio-video wynajem z obsługą 23 147,97 182,00 godz.
109 Kosiarka samojezdna 23 29,27 36,00 godz.
110 Wykaszarka 23 55,28 68,00 godz.

udział w polu demonstracyjnym firm 
chemicznych

23 1463,41 1800,00 uczestnik

udział w polu demonstracyjnym hodowców 
roślin

23 121,95 150,00 odmiana

udostępnienie wydzielonego pola na pokaz 
polowy sprzętu rolniczego

23 1642,28 2020,00
na czas trwania

 imprezy

111 Pola demonstracyjne
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Cennik usług  świadczonych przez
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

UWAGI:

3. Koszty dojazdu do klienta liczone s ą netto wg aktualnych stawek kilometrowych i uwzgl ędniane na fakturze w odr ębnej pozycji. 

1. Ustala si ę warto ść godzinowej stawki wynagrodzenia za prac ę komercyjn ą doradcy w wysoko ści 50,00 zł brutto, dotyczy to pozycji nr 
: 19,20,42,46,47,48.

* odpłatno ść liczona jest od tych działek (ewidencyjnych lub ro lnych), których jest wi ęcej.  Uwaga: je śli w działakch rolnych jest np. A, A1, An - to licz ymy jako 
jedn ą działk ę roln ą

4. Przy usługach doradczych wszelkiego rodzaju zmia ny lub korekty we wniosku wykonanym przez inne podm ioty traktowane s ą tak, jak 
nowa usługa.

2. Zmiany cen, opusty, itp. mog ą nastąpić za zgod ą Dyrektora WODR w Poznaniu lub osoby przez niego up oważnionej przed 
przyst ąpieniem do podpisania umowy.

6. Istnieje mo żliwo ść stosowania ulg, promocji zgodnie z aktualnym regul aminem ulg i promocji wprowadzanym Zarz ądzeniem 
Dyrektora WODR w Poznaniu.

5.Działalno ść gospodarcza- istnieje mo żliwo ść negocjacji cen. 

7. Podane ceny s ą cenami brutto. W przypadku zmiany stawek podatku o d towarów i usług ceny ulegn ą zmianie 
odpowiednio do nowych stawek.Zmiany wywołane nowymi  stawkami podatku od towaru i usług   nie b ędą wymagały 
zatwierdzenia  przez Sejmik Województwa Wielkopolsk iego.
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