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Zgodnie z art. 4 ust. 4, art. 13 ustawy z dnia 22 października 2004 roku o jednostkach doradztwa 
rolniczego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 711 ze zmianami) oraz § 7 Regulaminu organizacyjnego 
Kujawsko–Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie wprowadzonego Zarządzeniem nr 
11/2016 Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie z dnia 29 grudnia 
2016 r.- Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie świadczy odpłatnie usługi. 

1) prowadzenia:  

a) ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości w gospodarstwach rolnych,  
b) działalności promocyjnej gospodarstw rolnych, w szczególności agroturystycznych lub ekologicznych, 
c) kursów przygotowujących do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodach przydatnych do prowadzenia 

działalności rolniczej, 
d) działalności: wydawniczej, poligraficznej, laboratoryjnej, hotelarskiej i gastronomicznej, szkoleniowej 

niezwiązanej z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1 i 2 cytowanej Ustawy,  
e) gospodarki pasiecznej; 

2) udostępniania pomieszczeń i innych składników majątkowych; 

3) organizacji targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą, 
nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego; 

4) sporządzania: 

a) opracowań oceny możliwości inwestycyjnych gospodarstw rolnych, 
b) analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych, 
c) oceny użyteczności maszyn rolniczych, 
d) planów nawozowych lub planów przechowalnictwa nawozów naturalnych, 
e) planów rolnośrodowiskowych, 
f) planów przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi lub planów produkcji 

w gospodarstwach ekologicznych; 

5) wypełniania wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy 
finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych 
instytucji krajowych i zagranicznych. 
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Cennik usług 
Lp.  Nazwa usługi  Opis usługi  Cena brutto 

I. Sporządzenie planów i analiz ekonomicznych  

1. 

Opracowanie planu inwestycji/wniosku 
kredytowego - część opisowa i 
obliczeniowa 

plan inwestycji 
wniosek kredytowy 

0,60 % wartości inwestycji 

minimum 984 

górna granica 3690 zł 

Opracowanie planu inwestycji/wniosku 
- kredytowego - tylko część opisowa 

plan inwestycji 
wniosek kredytowy 369 zł 

2.  

Opracowanie korekty planu 
inwestycji/wniosku kredytowego na 
zlecenie inwestora za wyjątkiem korekt 
technicznych  

plan inwestycji   
wniosek kredytowy 20 % opłaty podstawowej 

  
3. 

Założenia do prowadzenia działalności 
rolniczej (na potrzeby opinii dla 
KOWR) 

plan 246 zł 

 
 4. 

Opinia do założeń do prowadzenia 
działalności rolniczej (opinia KOWR) opinia 61,50 zł 

 
 5. Pozostałe opracowania ekonomiczne opracowania ekonomiczne 

np. analizy, szacunki itp.  

Decyzję podejmuje Dyrektor KPODR 
w Minikowie na podstawie odrębnej 
kalkulacji kosztów i uwarunkowań 

rynkowych 
  

6. Prowadzenie ksiąg rachunkowych 

 
6.1 

Rozliczanie podatku VAT 
 
Rozliczanie podatku dochodowego 
 
Rozliczanie podatku dochodowego i VAT 
 
(rozliczanie miesięczne) 

księga, ewidencja, 
deklaracja VAT, PIT 

od 1 do  25 dokumentów księgowych 
-  184,50 zł           

od 26 do 50 dokumentów księgowych 
- 209,10 zł                

od 51 do 75 dokumentów księgowych 
- 233,70 zł           

od 76 do 100 dokumentów księgowych 
- 258,30 zł                

powyżej 100 dokumentów księgowych 
- 258,30 zł + 2,5 zł  za każdy kolejny 

dokument księgowy powyżej 100 
 

6.2 
Korekta deklaracji VAT na wniosek 
podatnika 

rozliczanie VAT i PIT 61,50 zł 

 
6.3 

Rozliczenie roczne podatku dochodowego 
od osób fizycznych deklaracja PIT  49,20 zł 

 
6.4 

Prowadzenie księgi/ewidencji przychodów 
i rozchodów w gospodarstwie 
- dla beneficjentów PROW  

księga, ewidencja 
50 % opłaty  wyliczonej zgodnie 

 z punktem 7.1 
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6.5 Obsługa płacowa 

obliczanie wynagrodzeń, 
rozliczanie ZUS i podatku 

dochodowego 

Decyzję podejmuje Dyrektor KPODR 
w Minikowie na podstawie odrębnej 
kalkulacji kosztów i uwarunkowań 

rynkowych 

 
6.6 Inne usługi księgowe 

np. jednorazowe usługi 
ZUS, wyprowadzenie ksiąg 

rachunkowych 
i innych dokumentów 

księgowych 

Decyzję podejmuje Dyrektor KPODR 
w Minikowie na podstawie odrębnej 
kalkulacji kosztów i uwarunkowań 

rynkowych 

II. Przygotowanie planu wraz z wnioskiem do działań PROW  

1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego  

1.1. Modernizacja gospodarstw rolnych 

biznes plan  
0,8% wartości dotacji 

minimum 2460 zł 

wniosek o płatność na 
inwestycje budowlane  

0,2% wartości dotacji 

minimum 861 zł 
wniosek o płatność na 

maszyny, urządzenia i środki 
transportu  

 861 zł 

1.2. Inwestycje w gospodarstwach 
położonych na Natura 2000 

biznes plan 
0,6% wartości dotacji 

minimum 1845 zł 

wniosek o płatność na 
inwestycje budowlane  

0,2% wartości dotacji 
minimum 861 zł 

wniosek o płatność na 
maszyny, urządzenia i środki 

transportu  
861 zł 

1.3. 
Inwestycje mające na celu ochronę wód 
przed zanieczyszczeniem azotanami 
pochodzącymi ze źródeł rolniczych  

biznes plan 984 zł 

wniosek o płatność  861 zł 

1.4. Premia dla młodych rolników 

biznes plan 1845 zł 
wniosek o płatność 

pierwszej raty pomocy 123 zł 

wniosek o płatność drugiej 
raty pomocy 

 
615 zł 

1.5. Restrukturyzacja małych gospodarstw 

biznes plan 1230 zł 
wniosek o płatność 

pierwszej raty pomocy 123 zł 

wniosek o płatność drugiej 
raty pomocy 615 zł 

1.6. Wsparcie dla nowych uczestników 
systemów jakości  

wniosek o przyznanie 
pomocy 123 zł 

wniosek o płatność 123 zł 

1.7 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji 
rolnej 

wniosek o przyznanie pomocy 0,6% wartości dotacji 

wniosek o płatność 861 zł 

1.8 

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu 
potencjału produkcji rolnej 
 
Wsparcie inwestycji w środki 
zapobiegawcze, których celem jest 
ograniczenie skutków prawdopodobnych 
klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk 
klimatycznych i katastrof 

wniosek o przyznanie pomocy 1% wartości dotacji 
minimum 246 zł 

wniosek o płatność 861 zł 
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1.9. 

Wnioski o przyznanie dofinansowania 
 z działań PROW (punkt II.1 cennika,  
z wyłączeniem punktów  1.6, 1.7, 1.8): 
- Modernizacja gospodarstw rolnych 
- Inwestycje w gospodarstwach 
położonych na Natura 2000 
- Inwestycje w gospodarstwach 
położonych na OSN 
- Premia dla młodych rolników 
- Restrukturyzacja małych gospodarstw 

wniosek o przyznanie 
pomocy 

 
 

Bezpłatnie w przypadku realizacji 
usługi opracowania planu/biznesplanu 

w ramach działań PROW przez 
KPODR 

307,50 zł 
W przypadku wypełniania wniosków 

klientom, którzy nie korzystają z 
usługi opracowania planu/biznesplanu 

do działań PROW przez KPODR 

1.10 
 

 

Postępowanie ofertowe do działań 
PROW 

dokumentacja postępowania 
ofertowego 

984 zł 
dostawy/usługi - postępowanie 

ofertowe na realizację od 1 do 5 zadań 
przewidzianych w zestawieniu 
finansowo-rzeczowym operacji 

1230 zł 
dostawy/usługi - postępowanie 

ofertowe na realizację od 6 wzwyż 
zadań  przewidzianych w zestawieniu 

finansowo-rzeczowym operacji 
zmiana 

2460 zł 
postępowanie na roboty budowlane 

3075 zł 
postępowanie na roboty budowlane z 

wyposażeniem 

1230 zł 
wyposażenie/elementy infrastruktury 

50 % stawki podstawowej  
 

ponowne  przygotowanie 
dokumentacji postępowania 

ofertowego wyłącznie w przypadku 
niedokonania wyboru wykonawcy lub 

braku ofert   
(jeżeli postępowanie było wykonane 

przez KPODR) 

1.11 Postępowanie ofertowe do innych 
działań na zlecenie klienta 

dokumentacja postępowania 
ofertowego 

Decyzję podejmuje Dyrektor KPODR 
w Minikowie na podstawie odrębnej 
kalkulacji kosztów i uwarunkowań 

rynkowych 
1.12 Grupy producentów rolnych 

1.12.1 
 
 
 

Tworzenie grup i organizacji 
producentów w sektorze rolnym i 
leśnym 
 

wniosek 
dokumenty rejestracyjne  

plan biznesowy 
 

0,2 % wartości dofinansowania 
administracyjnego ujętego w planie 

biznesowym 

minimum 1230 zł 

górna granica 3690 zł 

1.12.2 

Opracowanie programu operacyjnego 
dla organizacji producentów owoców i 
warzyw lub zmian do planu 
dochodzenia do uznania dla grupy 
producentów owoców i warzyw 

wnioski 
plan dochodzenia do uznania 

lub  
program operacyjny 

0,1 % wartości kosztów 
kwalifikowanych inwestycji ujętych w 

programie operacyjnym lub planie 
dochodzenia do uznania 

minimum 1230 zł 

górna granica 6150 zł 
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1.12.3 

Opracowanie dokumentacji dotyczącej 
uzyskania statusu organizacji 
producentów owoców i warzyw lub 
utworzenia związku grup producentów 

wniosek  1230 zł 

1.12.4 Dokonanie korekt do planu biznesowego 
lub programu operacyjnego 

wniosek 
plan biznesowy 

lub 
program operacyjny 

50 % opłaty podstawowej 

1.12.5 

Wsparcie działań informacyjnych 
 i promocyjnych przez grupy 
producentów na rynku wewnętrznym 
 

wniosek 1230 zł 

1.13 Informacja po realizacji operacji do 
działań PROW ankieta monitorująca 246 zł 

1.14 „Dobrostan zwierząt” plan poprawy dobrostanu 

738 zł  
(plan obejmujący jeden wariant 

płatności oraz 2 budynki inwentarskie 
lub 2 budynki z wybiegami) 

 
+ 369 zł każdy dodatkowy wariant 

płatności objęty planem 
 

+ 246 zł za każdy kolejny budynek 
inwentarski  lub budynek z wybiegami 

objęty planem 
 

2. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 

2.1 Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój 
usług rolniczych 

biznes plan 
0,8% wartości dotacji  

minimum 2460 zł 

wniosek o płatność 861 zł 

2.2 Premia na rozpoczęcie działalności 
pozarolniczej 

biznes plan 
- poddziałanie 6.2 2460 zł  

biznes plan 
- poddziałanie 19.2 3690 zł  

wniosek o płatność 
pierwszej raty pomocy 615 zł 

wniosek o płatność drugiej 
raty pomocy 984 zł 

2.3 
 

Dofinansowanie na rozwój działalności 
pozarolniczej 

biznes plan 4551 zł 

wniosek o płatność 1230 zł  

2.4 Przetwórstwo i marketing produktów 
rolnych 

biznes plan - przedsiębiorcy 

0,8% wartości dotacji 

minimum 5904 zł 

górna granica 24 600 zł 

biznes plan - rolnicy 4551 zł 

biznes plan - RHD 3321 zł 

wniosek o płatność 2460 zł  

2.5 Płatność dla rolników przekazujących 
małe gospodarstwa  

wniosek o przyznanie 
pomocy 246 zł 
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(Płatności na rzecz rolników kwalifikujących 
się do systemu dla małych gospodarstw, którzy 
trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu 
rolnikowi) 

wniosek o płatność 246 zł 

2.6 

Wnioski o przyznanie dofinansowania 
 z działań PROW (punkt II.2 cennika, 
za wyjątkiem punktu II.2.5 ): 
- Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój 
usług rolniczych 
- Premia na rozpoczęcie działalności 
pozarolniczej 
- Dofinansowanie na rozwój działalności 
pozarolniczej 
- Przetwórstwo i marketing produktów 
rolnych 

wnioski o przyznanie 
pomocy 

Bezpłatnie w przypadku realizacji 
usługi opracowania planu/biznesplanu 

w ramach działań PROW przez 
KPODR 

307,50 zł 
W przypadku wypełniania wniosków 

klientom, którzy nie korzystają z 
usługi opracowania planu/biznesplanu 

do działań PROW przez KPODR 

3. Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich  

3.1 Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne i rolnictwo ekologiczne  oraz program rolnośrodowiskowy z 
PROW   

3.1.1 
 

Rolnośrodowiskowo-klimatyczny 
 (za wyjątkiem pakietu 3. Zachowanie 
sadów tradycyjnych odmian drzew 
owocujących) 

plan działalności 
rolnośrodowiskowo-

klimatycznej  
 

615 zł + 4% rocznej płatności 
rolnośrodowiskowej przysługującej za 

pierwszy rok uczestnictwa w 
programie 

3.1.2 
 

Rolnośrodowiskowo-klimatyczne -  pakiet 
3. Zachowanie sadów tradycyjnych 
odmian drzew owocujących 

plan działalności 
rolnośrodowiskowo-

klimatycznej  
 

369 zł + 4% rocznej płatności 
ekologicznej przysługującej za 
pierwszy rok uczestnictwa w 

programie 

3.1.3 

 
Rolnictwo ekologiczne (wszystkie pakiety) 
 
 

plan działalności  
ekologicznej 

369 zł + 4% rocznej płatności 
ekologicznej przysługującej za 
pierwszy rok uczestnictwa w 

programie 

3.1.4 Rolnośrodowiskowe  z PROW 2007-2013 
(wszystkie pakiety, przejęcie zobowiązań) 

plan działalności 
rolnośrodowiskowej 

369 zł + 4% rocznej płatności 
rolnośrodowiskowej przysługującej za 

pierwszy rok uczestnictwa w 
programie 

3.1.5 Ekspertyza przyrodnicza dokumentacja przyrodnicza 

do 1 ha  - 615 zł 

od 1 ha do 5 ha – 1230 zł 

od 5 ha  do 20 ha – 2460 zł 

od 20 ha  do 50 ha – 3690 zł 

powyżej 50 ha – 4920 zł 

3.1.6 

Plan nawozowy do działań 
rolnośrodowiskowo-klimatycznych oraz 
rolnictwa ekologicznego i programu 
rolnośrodowiskowego  z PROW 2007-
2013 

plan nawozowy 75 zł + 8 zł za każdą działkę rolną 

3.1.7 

Aktualizacja planu nawozowego do 
działań rolnośrodowiskowo-
klimatycznych oraz rolnictwa 
ekologicznego i programu 
rolnośrodowiskowego  z PROW 2007-
2013 

plan nawozowy 50% opłaty podstawowej 

3.1.8 Aktualizacja planu  rolnośrodowiskowego, planu rolnośrodowiskowo-klimatycznego lub rolnictwa 
ekologicznego w następnych latach realizacji (kontynuacja działań)  
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a) aktualizacja danych o gospodarstwie 
plan działalności 

rolnośrodowiskowo-
klimatycznej  

lub 
plan działalności  

ekologicznej 

61,50 zł 
b) zmiany w płodozmianie (bez zmian 

powierzchni działek) 

c) zmiany powierzchni gospodarstwa lub 
działek 25% opłaty podstawowej za 

opracowanie planu 
d) dodanie pakietów lub wariantów 

3.1.9. 

Prowadzenie rejestru działań rolno 
środowiskowych, 
rolnośrodowiskowo-klimatycznych, 
rolnictwa ekologicznego 

rejestr  615 zł 

3.2. Zalesianie i tworzenie terenów 
zalesionych 

wniosek o przyznanie 
wsparcia 

369 zł 

3.3 

Program działań mających na celu 
zmniejszenie zanieczyszczenia wód 
azotanami pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych oraz zapobieganie dalszemu 
zanieczyszczeniu  

plan nawozowy                                                                    
75 zł + 8 zł za każdą działkę rolną  

(cena planu nawozowego)  
 
 

 

wyliczenie maksymalnych 
dawek azotu 

dokumentacja zabiegów 
agrotechnicznych 615 zł 

4. Pozostałe usługi do działań PROW 

4.1 

Aktualizacja/zmiana lub korekta wniosku,  
planu do działań PROW na zlecenie rolnika 
z wyjątkiem korekt technicznych (za 
wyjątkiem działań rolnośrodowiskowo-
klimatycznych, rolnictwa ekologicznego) 
sporządzanych przez pracowników KPODR 

aktualizacja/zmiana/korekta 
wniosku/planu 25 % opłaty podstawowej 

4.2 

Aktualizacja/zmiana lub korekta wniosku,  
planu do działań PROW na zlecenie rolnika 
z wyjątkiem korekt technicznych (za 
wyjątkiem działań rolnośrodowiskowo-
klimatycznych, rolnictwa ekologicznego) 
sporządzanych przez inne podmioty 

aktualizacja/zmiana/korekta 
wniosku/planu 

zgodnie z cennikiem jak za sporządzenie 
nowej dokumentacji 

III. Płatności bezpośrednie i ONW 

1. Płatności bezpośrednie i ONW oraz wniosek o płatność rolnośrodowiskową, rolnośrodowiskowo-klimatyczną 
lub ekologiczną oraz zazielenianie i inne płatności. 

1.1 za każdy  ha użytków rolnych 
wniosek – płatności 

bezpośrednie 
 i ONW 

7,38 zł za 1 ha UR 
nie mniej niż 73,80 zł 
górna granica 2460 zł 

1.2 za każdy  ha użytków rolnych 

wniosek – płatności 
bezpośrednie 

i ONW wraz z wnioskiem o 
przyznanie płatności 
rolnośrodowiskowej, 
rolnośrodowiskowo-

klimatycznej lub 
ekologicznej 

7,38 zł za 1 ha UR 
nie mniej niż 73,80 zł 
górna granica 2460 zł  

 
+ 61,50 zł 
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1.3 za każdy  ha użytków rolnych 

wniosek  o przyznanie 
płatności 

rolnośrodowiskowej, 
rolnośrodowiskowo-

klimatycznej lub 
ekologicznej 

12,30 zł + 5 zł za każdą 
działkę rolną 

nie mniej niż 61,50 zł 

2. Praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska  -  obszarów proekologicznych - EFA (ecological focus 
area) 

2.1 do 5  elementów proekologicznych  
(wpisów w oświadczeniu do ARiMR) 

oświadczenie o powierzchni 
obszarów proekologicznych 

w cenie opracowanego wniosku  
o płatność bezpośrednią 

2.2 powyżej 5 elementów proekologicznych 
(wpisów w oświadczeniu do ARiMR) 

61,50 zł 
 
 
 

3. Płatność związana z produkcją  -  
płatność do zwierząt 

oświadczenie o zwierzętach 
zadeklarowanych do płatności 

36,90 zł  
 

(za każde oświadczenie) 

4. 

Zmiana/korekta wniosku o przyznanie 
płatności bezpośrednich i ONW, 
płatności rolnośrodowiskowej, 
rolnośrodowiskowo-klimatycznej lub 
ekologicznej sporządzane przez 
pracownika KPODR 

korekta wniosku 36,90 zł 

zmiana wniosku 123 zł 

5. 

Zmiana/korekta wniosku o przyznanie 
płatności bezpośrednich i ONW, 
płatności rolnośrodowiskowej, 
rolnośrodowiskowo-klimatycznej lub 
ekologicznej sporządzana przez inne 
podmioty 

zmiana/korekta wniosku zgodnie z cennikiem jak za 
sporządzenie nowego wniosku 

6. Sporządzenie wniosku transferowego wniosek zgodnie z cennikiem jak za 
sporządzenie nowego wniosku 

IV. Inne usługi doradcze 

1. Plan nawozowy  plan  75 zł + 8 zł za każdą działkę rolną 

2. 
Plan nawozowy wymagający 
opiniowania przez Okręgowe Stacje 
Chemiczno-Rolnicze 

plan 369 zł + 12,30 zł za każdą działkę 
rolną 

3. Wypełnianie wniosku o dopłatę 
 do materiału siewnego  wniosek  

6,15 zł za każdy ha obsiany lub 
obsadzony  zakupionym elitarnym lub 
kwalifikowanym materiałem siewnym, 

nie mniej niż 61,50 zł 

4. 
Konsultacje z inwestorem 
 lub projektantem przygotowującym 
projekt budynku inwentarskiego  

notatka, opis  430,50 zł 

5. Zgłoszenie podjęcia działalności 
 w zakresie rolnictwa ekologicznego wniosek 123 zł 

6. Wniosek o certyfikację w zakresie 
rolnictwa ekologicznego wniosek 123 zł 

7. Wniosek – pomoc klęskowa dla 
rolników wniosek 

do ha objętych wnioskiem 
 

do 10 ha – 36,90 zł. 
10,01 – 30 ha – 61,50 zł 
30,01 – 100 ha – 123 zł 

powyżej 100,01 ha – 184,50 zł 

8. Sporządzanie wniosku o wsparcie 
wapnowania regeneracyjnego gleb wniosek 61,50 zł 
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9. 
 

Inne opracowania na zlecenie klienta 
np. wnioski, plany i inna dokumentacja 

wnioski, plany i inna 
dokumentacja 

Decyzję podejmuje Dyrektor KPODR  
w Minikowie na podstawie odrębnej 
kalkulacji kosztów i uwarunkowań 

rynkowych 

V. Usługi szkoleniowe z wyjątkiem statutowych  

1. Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu 
montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie 

1.1.  

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

szkolenie, 
 wydanie zaświadczenia  

150 zł/ za osobę 

100 zł/ za osobę* 

 30 zł/ za osobę 
uczniowie szkół rolniczych 

1.2. 

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

szkolenie, 
 wydanie zaświadczenia 

100 zł/ za osobę 

70 zł/ za osobę* 

2. Szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin 

2.1.  
Szkolenie w zakresie doradztwa 
dotyczącego środków ochrony roślin - 
szkolenie podstawowe 

szkolenie, 
 wydanie zaświadczenia 300 zł/ za osobę 

2.2. 
Szkolenie w zakresie doradztwa 
dotyczącego środków ochrony roślin - 
szkolenie uzupełniające 

szkolenie, 
 wydanie zaświadczenia 200 zł za osobę 

3. Szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin 

3.1. Szkolenie w zakresie integrowanej 
produkcji roślin - szkolenie podstawowe 

kurs, 
 wydanie zaświadczenia 200 zł/ za osobę  

3.2. Szkolenie w zakresie integrowanej 
produkcji roślin - szkolenie uzupełniające 

kurs, 
 wydanie zaświadczenia 100 zł/ za osobę 

4. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracy 

szkolenie, 
 wydanie zaświadczenia 100 zł/ za osobę 

5. 
Organizacja usług edukacyjnych 
(konferencji, szkoleń, warsztatów, 
sympozjów, seminariów  itp.) 

usługa 

Decyzję podejmuje Dyrektor KPODR 
w Minikowie na podstawie odrębnej 
kalkulacji kosztów i uwarunkowań 

rynkowych  

VI. Pozostałe usługi  

1. Zbieranie danych na potrzeby 
zleceniodawcy  usługa 

Decyzję podejmuje Dyrektor KPODR 
w Minikowie na podstawie odrębnej 
kalkulacji kosztów i uwarunkowań 

rynkowych  

2. Usługi wystawienniczo-targowe  usługa 

3. Usługi wydawnicze  usługa 

4. Usługi poligraficzne  usługa 

5. Wynajem sal **  wynajem 

6. Wynajem sprzętu  wynajem 
7. Usługi reklamowe usługa 
8. Inne usługi  usługa 
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VII. Rabaty  

1. Rolnicy prowadzący rachunkowość 
rolniczą FADN  

opracowanie wniosków o 
płatności bezpośrednie i 

ONW 

90% zniżki (w stosunku do ceny 
podstawowej) za opracowanie 

wniosków o płatności bezpośrednie i 
ONW, z wyłączeniem wniosku o 

płatność rolnośrodowiskową i 
rolnośrodowiskowo-klimatycznej lub 

ekologicznej 

pozostałe opracowania  20% zniżki (w stosunku do ceny 
podstawowej) 

2. 

Ulgi przy opracowywaniu kolejnego 
planu inwestycyjnego - w danym roku 
kalendarzowym  
(na wniosek zainteresowanego) 

plan inwestycji 30% zniżki (w stosunku do ceny 
podstawowej) 

3. W indywidualnych  uzasadnionych 
przypadkach np. zdarzeń losowych  wszystkie usługi  ulga na pisemny wniosek klienta, 

składana do Dyrektora KPODR 

 
* na pisemny wniosek dla członków zarejestrowanych grup producentów i grup celowych składających się co najmniej z 20 osób (grupa celowa 
– jest to grupa rolników z danej branży współpracująca z doradcą KPODR, dla której sporządzono program działań edukacyjnych) 
** nieodpłatne udostępnienie sal dla organizacji i związków rolniczych oraz Kujawsko–Pomorskiej Izby Rolniczej na cele statutowe 

 (niekomercyjne) 
 

Pozostałe odpłatności za usługi nieujęte w cenniku, a wykonywane przez Ośrodek będą 
naliczane według indywidualnych kalkulacji z uwzględnieniem cen konkurencyjnych, po 
zatwierdzeniu przez dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. 


