
     Załącznik do uchwały Nr XXI / 183/12 

     Sejmiku Województwa Lubuskiego 

     z dnia 12 marca  2012r. 

 

 

 

 

 

CENNIK USŁUG  

świadczonych przez 

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku 

z dnia 15 marca  2012r. 

 

 

 

1. Odpłatności za sporządzanie opracowań oceny możliwości inwestycyjnych 

gospodarstw rolnych. 

 

Na podstawie art. 4, ust. 4, pkt 4a, Ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 

22.10.2004. – sporządzanie opracowań oceny możliwości inwestycyjnych gospodarstw 

rolnych ustala się odpłatności za: 

 

1. Opracowanie planu przedsięwzięcia inwestycyjnego 

 

Lp. Kwota wnioskowanego kredytu Opłata netto w zł * 

1. do 50 tys. zł 500 zł 

2. 50,1 do 100 tys. zł  500 zł plus 1,0% ponad 50 tyś. zł 

3. 100,1 do  1mln zł  1 000 zł plus 0,2% ponad 100 tyś zł 

4. powyżej 1mln zł  2 800 zł plus 0,2% ponad 1mln zł 

 

*  Odpłatność obniża się o 20% ceny netto dla rolników uczestniczących w Polskim 

FADN oraz dla gospodarstw nie prowadzących produkcji zwierzęcej. 

 

* Odpłatność podwyższa się o 20% ceny netto przy opracowywaniu planu 

przedsięwzięcia inwestycyjnego dla prowadzących działy specjalne produkcji rolnej 

 

2. Opracowanie wniosku kredytowego bez biznesplanu 

 

Lp. Kwota wnioskowanego kredytu Opłata netto w zł 

1. do 10 tyś zł 50 zł 

2. 10,1 do 50 tys. zł 200 zł 

3. 50,1 do 100 tys. zł  350 zł 

4. powyżej 100 tys. zł 500 zł 
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3. Opracowanie analizy możliwości inwestycyjnych gospodarstwa 

 

Lp. Wartość inwestycji Opłata netto w zł 

1. do 10 tys. zł 100 zł 

2. 10,1 do 30 tys. zł 100 zł plus 1,0% ponad 10 tys. zł 

3. 30,1 do 50 tys. zł 300 zł plus 0,8% ponad 30 tys. zł 

4. 50,1 do 100 tys. zł 460 zł plus 0,4% ponad 50 tys. zł 

5. 100,1 do 500 tys. zł 660 zł plus 0,2% ponad 100 tys. zł 

6. 500,1 do 1mln zł i ponad 1460 zł plus 0,1% ponad 500tys. zł 

 

Do wyliczonych opłat netto należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi  

przepisami. 

Za wydanie opinii do biznes planu – 200 zł + VAT . Opłata za wydanie opinii w 

przypadku opracowywania planu przez LODR jest wliczona w cenę usługi za opracowanie 

planów przedsięwzięć inwestycyjnych. 

 

 

2. Odpłatności za usługi doradcze.  

 

Na podstawie art. 4, ust. 4, pkt. 4e, 4f i 4b oraz pkt 5, Ustawy o jednostkach doradztwa 

rolniczego z dnia 22.10.2004. – pkt. 4 e - sporządzania planów rolnośrodowiskowych, pkt 

4 f - sporządzania planów przestawiania gospodarstwa rolnego na produkcję metodami 

ekologicznymi lub planów produkcji w gospodarstwach ekologicznych, pkt.4b – 

sporządzanie analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych,  pkt 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. 

 

 

Lp. Wyszczególnienie Opłata netto w zł  

1. 
Płatności bezpośrednie (suma stawek: 

podstawowej, za hektary, za działki ewidencyjne)  
 

  - stawka podstawowa 18,00 

  - stawka za każdy hektar 1,50 

  - stawka za każdą działkę ewidencyjną 3,00 

2. Renty strukturalne 100,00 

3. Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych   

  Wniosek    

  - stawka podstawowa 18,00 

  

- stawka za łączną powierzchnię działek rolnych w 

ha uczestniczących w programie 

rolnośrodowiskowym 

1,80 

  
- stawka za każdą działkę rolną objętą dopłatami 

rolnośrodowiskowymi 
3,00 
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  Plan    

  - stawka za część ogólną planu 180,00 

  

- część pakietowa planu  

( w rolnictwie zrównoważonym w 1 roku bilans 

azotu i plan nawozowy w cenie planu ) 

1,0 % od wartości 5 letniej 

płatności rolnośrodowiskowej 

nie więcej niż 10 tyś zł.  

  Prowadzenie rejestru  w gospodarstwie 200,00 

4. 
Plan i wniosek do działania "modernizacja 

gospodarstw rolnych" 
  

  do 50 tys. zł  (kosztów kwalifikowanych) 450,00  

  50,1 - 100 tys. zł  (kosztów kwalifikowanych) 650,00 

  pow. 100 tys. zł  (kosztów kwalifikowanych) 
650,00 zł plus 0,2% kosztów 

ponad  100 tys. zł 

  Przygotowanie wniosku o refundację 300,00 

5. 
Plan i wniosek do działania "zwiększenie wartości 

dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" 
  

  
100 - 500 tys. zł wnioskowanej pomocy (kosztów 

kwalifikowanych) 

     500,00 zł plus 0,49% ponad 

100 tys. zł 

  
500 - 1 000 tys. zł wnioskowanej pomocy (kosztów 

kwalifikowanych) 

2090,00 zł plus 0,37% ponad 

500 tys. zł 

  
1 000 - 2 000 tys.zł wnioskowanej pomocy (kosztów 

kwalifikowanych) 

3600,00 zł plus 0,24% ponad 

1000 tys. zł 

  
pow. 2 000 tys. zł wnioskowanej pomocy (kosztów 

kwalifikowanych) 

5570,00 zł plus 0,12% ponad 

2000 tys. zł 

6. 
Wniosek i plan działania - "Grupy producentów 

rolnych" 
1 000,00 

7. 
Przygotowanie planu i wniosku "Ułatwianie startu 

młodym rolnikom" 
400,00 

8. 
Przygotowanie planu i wniosku - Różnicowanie w 

kierunku działalności nierolniczej 
 

 do 50 tys. zł  (kosztów kwalifikowanych) 450,00 

 pow. 50 tys. zł  (kosztów kwalifikowanych) 650,00 

  wniosek o refundację 300,00 

9. 
Przygotowanie planu i wniosku - Tworzenie i 

rozwój mikroprzedsiębiorstw 
  

  do 50 tys. zł  (kosztów kwalifikowanych) 450,00 

  50,1 - 100 tys. zł  (kosztów kwalifikowanych) 650,00 

  pow. 100 tys. zł  (kosztów kwalifikowanych) 
650,00 zł plus 0,2% kosztów 

ponad 100 tys. zł 

  wniosek o refundację 300,00 

10. 
Płatność za wypełnienie wniosków o dopłaty do 

materiału siewnego 
 

 - stawka podstawowa 10,00 

 - stawka za każdy hektar 5,00 

11. 
Przygotowanie dokumentacji i wniosku do 

certyfikacji  gospodarstwa ekologicznego z 

produkcją roślinną 

 

 gospodarstwo do 10 ha 50,00 * 

 gospodarstwo od 10 do 50 ha 100,00 * 
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 gospodarstwo pow. 50 ha 150,00 * 

 
* dla gospodarstw ekologicznych z produkcją 

zwierzęca opłata wzrasta o 20% 
 

12. 
Opracowanie planu nawożenia w gospodarstwie 

rolnym : 
 

 do 10 działek rolnych 100,00 

 powyżej 10 działek za każdą następną 5,00 

13. 
Wniosek o płatność uczestnictwa rolników w 

systemach jakości produkcji 
30,00 

14. 
Kalkulacje kosztów produkcji roślinnej, 

zwierzęcej i eksploatacji maszyn rolniczych: 
 

 - udostępnienie archiwalnych  kalkulacji 10,00 

 - na zamówienie 150,00 

15. 
Inne zastawienia cen kosztów, opinii i opracowań 
na podstawie materiałów źródłowych LODR i 

innych materiałów 

150,00 

 

Za korektę (aktualizację, zmiany)  dotyczące planów i wniosków sporządzonych przez 

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego stosuje się stawkę 20% wyliczonej odpłatności.  

W przypadku korekty (aktualizacji) wniosku lub korekty (aktualizacji) planu sporządzonego 

poza LODR w Kalsku (inne osoby fizyczne lub prawne) stosuje się stawki jak dla wniosku 

planu sporządzanego po raz pierwszy (bez zniżek). 

 

Do podanych cen netto należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

Odpłatność za realizację usług doradczych w ramach działania „ Korzystanie z usług 

doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego PROW na lata 2007-2013, 

określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 

kwietnia 2008r. ( Dz. U. z 2008r. nr 78, poz. 470 ) 

 

 

 

3. Odpłatności za usługi poligraficzne. 

 

Na podstawie art. 4, ust. 4, pkt 1d, Ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 

22.10.2004. – prowadzenia działalności wydawniczej, poligraficznej. 

 

a) - Usługi poligraficzne – druk. 

 

Ceny netto w złotych za szt. 

Format A3 500 szt. 1000 szt. 2000 szt. 3000 szt. 4000 szt. 5000 szt. 10000 szt. 

1 kolor 0,15 0,13 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 

2 kolory 0,28 0,22 0,19 0,17 0,15 0,14 0,12 

3 kolory 0,40 0,33 0,28 0,25 0,23 0,20 0,18 

4 kolory 0,53 0,44 0,37 0,34 0,31 0,27 0,24 
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Ceny netto w złotych za nakład 

Format A3 500 szt. 1000 szt. 2000 szt. 3000 szt. 4000 szt. 5000 szt. 10000 szt. 

1 kolor 75 130 220 300 360 400 700 

2 kolory 140 220 380 510 600 700 1200 

3 kolory 200 330 560 750 920 1000 1800 

4 kolory 265 440 740 1020 1240 1350 2400 

 

    Do każdej ilości druków doliczamy koszty papieru, klisz, wyciągów barwnych, projektów, 

płyt offsetowych (np: za 1 płytę 6 zł netto, oddzielnie do każdego koloru) i płyt CTP. 

 

Do podanych cen netto należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

b) - Usługi poligraficzne – odbitki ksero. 

    1 egz. format A4 jednostronnie  - 0,19 zł + VAT 

    1 egz. format A4 dwustronnie - 0,35 zł + VAT 

    1 egz. format A3 jednostronnie - 0,38 zł + VAT 

    1 egz. format A3 dwustronnie - 0,72 zł + VAT 

    Za odbitki ksero wykonywane na innych materiałach tj. na folii, papierze kolorowym, 

kartonie itp., zleceniodawca dopłaca kwotę wg bieżących cen tych materiałów pomniejszoną 

o cenę papieru ksero. 

 

c) -Usługi poligraficzne–cięcie papieru na krajarce, zszywanie, blokowanie, perforowanie 

itp. 

    Odpłatność za inne usługi poligraficzne, takie, jak: cięcie papieru na krajarce, zszywanie, 

blokowanie, perforowanie itp. wynosi 30 zł za 1 godzinę + VAT. 

 

d) - Usługi poligraficzne – opracowanie projektu (skład komputerowy). 

 

Odpłatność za projekt (skład komputerowy) wykonany na komputerze wynosi 50 zł + VAT 

za 1 godzinę pracy grafika komputerowego. 

    Za komputerowy wydruk 1 strony A4 z drukarki laserowej zleceniodawca płaci 1,50 + 

VAT, a za wydruk 1 strony A4 z drukarki atramentowej kolorowej i laserowej kolorowej - 

4,00 zł +VAT. 

 

e) - Usługi poligraficzne – druk wizytówek. 

 

Cena za 1 szt. przy minimalnym nakładzie 150 szt. 

    - w jednym kolorze  - 0,40 zł + VAT 

    - w dwóch kolorach  - 0,45 zł + VAT 

    - w trzech kolorach  - 0,50 zł + VAT 

    - w czterech kolorach  - 0,55 zł + VAT 

 Za wizytówki drukowane dwustronnie doliczane jest 50% ceny za dany rodzaj wizytówki. 

 

f) - Usługi poligraficzne – bindowanie, termobindowanie i laminowanie. 

 

    Odpłatność za bindowanie i termobindowanie wynosi: 

- koszt zużytych materiałów + koszt usługi (stanowiący równowartość zużytych 

materiałów) + VAT 

 

    Odpłatność za laminowanie: 3,00 zł + VAT za format A4 i 1,50 zł + VAT za format A5. 
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g) Za oprawę prac dyplomowych ustala się następujące odpłatności: 

a. oprawa twarda A4 do 120 kartek wydrukowanych na papierze ksero 80g – 12 zł  + 

VAT  za  1 oprawę,  

b. oprawa miękka A4 do 120 kartek wydrukowanych na papierze ksero 80g – 7 zł + 

VAT  za 1 oprawę,  

c. oprawa twarda A4 powyżej 120 kartek wydrukowanych na papierze ksero 80g – 14 zł 

+ VAT  za 1 oprawę,  

d. oprawa miękka A4 powyżej 120 kartek wydrukowanych na papierze ksero 80g – 8 zł 

+ VAT  za 1 oprawę,  

 

h) - Usługi poligraficzne – możliwość udzielania rabatów. 

 

Wprowadza się możliwość udzielania rabatu do wszystkich prac poligraficznych 

wykonywanych przez Dział Informacji i Wydawnictw w wysokości do 10%. Możliwość 

stosowania rabatu do wysokości 20% wprowadza się przy zleceniach których kwota 

przekracza 2 000 zł. 

 Warunkiem zastosowania rabatu jest: 

1. przyjęcie dużego zlecenia od klienta lub stała współpraca z klientem, polegająca na w 

miarę regularnie wpływających zleceniach na usługi poligraficzne, 

2. wolne moce przerobowe w poligrafii. 

3. w przypadku udzielania rabatu do 20% przedstawioną kalkulację akceptuje z-ca 

dyrektora. 

 

 

4. Odpłatności za reklamy – ogłoszenia  zamieszczane w wydawnictwach LODR. 

 

Na podstawie art. 4, ust 4, pkt 1d, Ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 

22.10.2004. – prowadzenia działalności wydawniczej, poligraficznej. 

a) - Odpłatność za reklamy-ogłoszenia zamieszczane w Lubuskich Aktualnościach 

Rolniczych oraz w Gazetach Targowych przyjmowane od przedsiębiorstw, firm, 

podmiotów gospodarczych wynosi: 

 

Odpłatność za reklamę na całą stronę (A4) w Lubuskich Aktualnościach Rolniczych i Gazecie 

Targowej wewnątrz numeru wynosi: 

- 1 kolor   – 650 zł + VAT oraz 100 zł + VAT za projekt graficzny na komputerze, 

- 2 kolory – 780 zł + VAT oraz 150 zł + VAT za projekt graficzny na komputerze, 

- 3 kolory – 910 zł + VAT oraz 150 zł + VAT za projekt graficzny na komputerze, 

- 4 kolory – 1050 zł + VAT oraz 200 zł + VAT za projekt graficzny na komputerze. 

Odpłatność za reklamę na całą stronę (A4) w Lubuskich Aktualnościach Rolniczych i Gazecie 

Targowej na II, III i IV stronie okładki wynosi: 

- 1 kolor   – 800 zł + VAT oraz 100 zł + VAT za projekt graficzny na komputerze, 

- 2 kolory – 900 zł + VAT oraz 150 zł + VAT za projekt graficzny na komputerze, 

- 3 kolory – 1000 zł + VAT oraz 150 zł + VAT za projekt graficzny na komputerze, 

- 4 kolory – 1200 zł + VAT oraz 200 zł + VAT za projekt graficzny na komputerze. 

Za reklamę w 1 kolorze zajmującą mniejszą powierzchnię i jej projekt, cena wynosi 

proporcjonalnie mniej. 
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Za reklamę kolorową zajmującą powierzchnię nie mniejszą niż format A5 i jej projekt, cena 

wynosi proporcjonalnie mniej. Za reklamę kolorową mniejszą niż format A5 i jej projekt, 

doliczane jest 30% ceny podstawowej. 

W przypadku zamieszczenia kolorowych reklam, których projekty wykonywane są w redakcji 

lub przysyłane są w formie elektronicznej, zleceniodawca ponosi dodatkowo koszty związane 

z ich obróbką (wyciągi barwne, płyty CTP). 

Dla klientów, którzy zapłacą za całość i zlecą druk reklamy na okres 3-6 miesięcy (3 – 6 

reklam), udziela się rabatu w wysokości 10%, powyżej 6 m-cy (powyżej 6 reklam) w 

wysokości 20% rabatu. 

Klienci, którzy zdecydują się płacić co miesiąc po ukazaniu się reklamy, otrzymują rabat 

odpowiednio za 3-6 miesięcy (3-6 reklam)–5%, powyżej 6 miesięcy (powyżej 6 reklam)–

10%. 

W szczególnych uzasadnionych przypadkach dyrektor może udzielić rabatu w innej wysokości. 

Odpłatność za artykuły reklamowe (sponsorowane) oraz rabaty – wynoszą tyle samo, co za 

reklamę. 

 

b) - Odpłatność za reklamy-ogłoszenia zamieszczane w ulotkach wydawanych przez 

ośrodek jako materiały informacyjno-szkoleniowe, a przyjmowane od przedsiębiorstw, firm, 

podmiotów gospodarczych wynosi: 

Odpłatność za reklamę na całą stronę (A5) wewnątrz numeru wynosi: 

- 1 kolor   – 150 zł + VAT oraz 50 zł + VAT za projekt graficzny na komputerze, 

- 2 kolory – 200 zł + VAT oraz 100 zł + VAT za projekt graficzny na komputerze, 

- 3 kolory – 250 zł + VAT oraz 100 zł + VAT za projekt graficzny na komputerze, 

- 4 kolory – 300 zł + VAT oraz 150 zł + VAT za projekt graficzny na komputerze. 

Odpłatność za reklamę na całą stronę (A5) na III i IV stronie okładki wynosi: 

- 1 kolor   – 200 zł + VAT oraz 50 zł + VAT za projekt graficzny na komputerze, 

- 2 kolory – 250 zł + VAT oraz 100 zł + VAT za projekt graficzny na komputerze, 

- 3 kolory – 300 zł + VAT oraz 100 zł + VAT za projekt graficzny na komputerze, 

- 4 kolory – 350 zł + VAT oraz 150 zł + VAT za projekt graficzny na komputerze. 

 

Jednocześnie odpłatność za reklamę zamieszczoną w ulotkach wydawanych przez ośrodek 

różnicuje się w zależności wielkości nakładu. 

przy nakładzie-      500 egz. - odpłatność stanowi 80% wyliczonej stawki, 

  -   1 000 egz. - odpłatność stanowi 100% wyliczonej stawki, 

  -   2 000 egz. - odpłatność stanowi 150% wyliczonej stawki, 

  -   5 000 egz. - odpłatność stanowi 200% wyliczonej stawki, 

  - 10 000 egz. - odpłatność stanowi 250% wyliczonej stawki. 

 

Za reklamę zajmującą mniejszą powierzchnię i jej projekt koszty wynoszą proporcjonalnie 

mniej. 

W przypadku zamieszczenia kolorowych reklam, których projekty wykonywane są w 

redakcji, zleceniodawca ponosi dodatkowo koszty związane z ich obróbką (wyciągi barwne i 

płyty CTP). 

c) - Za kolportaż gotowej wkładki – reklamy (wykonanej przez zleceniodawcę) w jednym 

numerze Lubuskich Aktualności Rolniczych odpłatność wynosi 600 zł + VAT za jedną kartkę 

nie większą niż format A4. Za wkładki wielostronicowe za każdą następną kartkę doliczane 

jest 30% stawki podstawowej. 
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W szczególnych uzasadnionych przypadkach dyrektor może udzielić rabatu w innej wysokości. 

 

d) - Ogłoszenia drobne zgłaszane z obszarów wiejskich i przez rolników będą zamieszczane 

bezpłatnie. 

 

5. Odpłatności za miesięcznik - Lubuskie Aktualności Rolnicze.  

 

Na podstawie art. 4, pkt 4, ust. 1d, Ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 

22.10.2004. – prowadzenia działalności wydawniczej. 

 

Odpłatność za Lubuskie Aktualności Rolnicze wydawane przez Dział Informacji i 

Wydawnictw wynosi: 

 

- cena 1 egz. Lubuskich Aktualności Rolniczych - wynosi 3,14 zł +  VAT, 

- cena 1 przesyłki pocztą wynosi – 2,11 zł + VAT. 

 

 

6.  Odpłatność za reklamy – ogłoszenia zamieszczane na stronach www.lodr.pl 
 

Na podstawie art. 4, ust 4, pkt 1d, Ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 

22.10.2004. – prowadzenia działalności wydawniczej, poligraficznej. 

 

a.)Abonament miesięczny 

 

Lp. Forma reklamy Cena netto Rozmiar 

1. Duży baner 200 zł 460 x 60 pixeli 

2. Średni baner 150 zł 150 x 100 pixeli 

3. Mały baner 100 zł 150 x 60 pixeli 

4. Button 75 zł 150 x 60 pixeli 

5. Pole tekstowe 50 zł 150 x pixeli w poziomie 

6. Artykuł sponsorowany 100 zł 

nielimitowana liczba znaków, może 

zawierać maksymalnie 2 elementy 

graficzne. Jeden tydzień na głównej 

stronie portalu oraz pierwsze 

miejsce w wybranym dziale 

 

b) Abonament roczny 

 

Forma reklamy Cena netto Miejsce umieszczenia reklamy 

Wpis do bazy firm rolniczych 100 zł Katalog firm 

 

Do podanych cen netto należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami 

http://www.lodr.pl/


 9 

 

 

 

7. Odpłatności za usługi laboratorium chemicznego. 

 

Na podstawie art. 4, ust. 4, pkt. 1d, Ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 

22.10.2004. – prowadzenia działalności laboratoryjnej. 

 

     Analizy wykonywane na rzecz rolników 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. 
Cena netto    

w zł 

1. Woda destylowana ltr 0,40 

  Materiał roślinny (bez robocizny)     

2. Przygotowanie próby suchej próba 1,90 

3. Przygotowanie próby kiszonki próba 5,30 

4. Sucha masa próba 2,40 

5. Popiół surowy próba 3,50 

6. Mineralizacja w kwasach próba 10,80 

7. Oznaczenie białka próba 5,40 

8. Oznaczenie włókna próba 8,30 

9. Oznaczenie tłuszczu surowego próba 12,20 

10. Oznaczenie fosforu próba 4,30 

11. Oznaczenie magnezu próba 4,30 

12. Oznaczenie potasu próba 2,60 

13. Oznaczenie wapnia próba 2,60 

14. Oznaczenie sodu próba 2,60 

15. 

Oznaczenie lotnych kwasów 

tłuszczowych próba 9,60 

 Analiza białka w paszy próba 18,00  

 Analiza kiszonki - pełna próba 64,40  

  Gleba     

16. Przygotowanie próby próba 0 

17. Oznaczenie pH próba 1,60 

18. Oznaczenie fosforu próba 4,30 

19. Oznaczenie magnezu próba 4,30 

20. Oznaczenie potasu próba 2,40 

   Koszt analizy gleby 

 Do 5 

prób 13,00 

 Koszt analizy gleby 

Powyżej 

5 prób 12,60 

21, Oznaczanie pH w pojedynczej próbie próba 6,50 

21. Oznaczanie siły kiełkowania nasion próba 9,40 

22. Czystości materiału siewnego próba 19,50 

23. Masa tysiąca ziaren próba 11,30 

24. 

Oznaczenie: wapnia, magnezu, potasu i 

fosforu w nawozach mineralnych próba 45,00 

 

 

Do podanych cen netto należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami . 
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Bezpłatne analizy wykonywane będą dla rolników prowadzących w swoich gospodarstwach 

demonstracje wdrożeniowe i upowszechnieniowe, na bazie których organizowane są 

szkolenia i pokazy przez doradców dla innych rolników. 

 

W przypadku zleceń wykonania analiz od podmiotów w ilości przekraczającej potrzeby 

wynikające z potrzeb związanych z zarządzaniem gospodarstwem rolnym np; skup materiału 

roślinnego, świadczenie doradztwa dla osób trzecich w oparciu o wyniki analiz itp. – 

stosowane będą ceny pokrywające całkowity koszt wykonania analiz na zasadach 

komercyjnych, zgodnie z niżej zamieszczoną tabelą: 

 

    Analizy wykonywane dla innych podmiotów  

Lp. Wyszczególnienie Jedn. 
Cena netto 

 w zł 

1. Woda destylowana ltr 0,40 

  Materiał roślinny (bez robocizny)     

2. Przygotowanie próby suchej próba 6,70 

3. Przygotowanie próby kiszonki próba 10,20  

4. Sucha masa próba 8,80  

5. Popiół surowy próba 13,20  

6. Mineralizacja w kwasach próba 17,40  

7. Oznaczenie białka próba 20,90  

8. Oznaczenie włókna próba 28,00  

9. Oznaczenie tłuszczu surowego próba 25,40  

10. Oznaczenie fosforu próba 8,70  

11. Oznaczenie magnezu próba 8,70  

12. Oznaczenie potasu próba 8,40  

13. Oznaczenie wapnia próba 8,40  

14. Oznaczenie sodu próba 8,40  

15. 

Oznaczenie lotnych kwasów 

tłuszczowych próba 26,00 

 Analiza białka w paszy próba 45,00 

 Analiza kiszonki - pełna próba 167,00 

  Gleba     

16. Przygotowanie próby próba 3,30 

17. Oznaczenie pH próba 6,50 

18. Oznaczenie fosforu próba 8,70 

19. Oznaczenie magnezu próba 8,70 

20. Oznaczenie potasu próba 8,40 

   Koszt analizy gleby   35,50  

21. Oznaczanie skrobi dla gorzelni próba 44,00 

22. Oznaczanie siły kiełkowania nasion próba 9,30 

23. Czystości materiału siewnego próba 19,50 

24. Masa tysiąca ziaren próba 11,30 

25. Oznaczenie pojedynczego pH próba 10,00 

26. 

Oznaczenie : wapnia, magnezu, potasu 

i fosforu w nawozach mineralnych próba 45,00 

27. Dosuszanie płynnych prób próba 9,70 

 

Do podanych cen netto należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami . 
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8. Odpłatności za usługi hotelarskie i gastronomiczne. 

 

Na podstawie art. 4, ust. 4, pkt. 1d, Ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 

22.10.2004. – prowadzenia działalności hotelarskiej i gastronomicznej. 

 

8.1. – Usługi hotelarskie i gastronomiczne – Kalsk. 

 

a) ceny za usługi noclegowe. 

 

Lp. Wyszczególnienie 

Cena brutto za dobę 

1 i 2          

doba 

3  i następna 

doba 

1. Apartament 2 osobowy 150 140 

2. Pokój 1 osobowy z łazienką 80 75 

3. Pokój 2 osobowy z łazienką 98 86 

4. Pokój 3 osobowy z łazienką 140 130 

5. Pokój 4 osobowy z łazienką 150 140 

6. Pokój 2 osobowy z umywalką 60 54 

7. Pokój 5 osobowy z umywalką 150 135 

8. Dostawka w pokoju 24 24 

 

Stosowane rabaty przy usługach noclegowych. 

- grupy zorganizowane powyżej 20 osób  do 10% za 1 dobę, 

- grupy zorganizowane powyżej 20 osób  do 15% za 2 i kolejne doby, 

- grupy od 5 osób powyżej 30 dni  do  25%, 

- przy grupach zorganizowanych powyżej 200 osób w okresie wakacyjnym od jednego 

zleceniodawcy - do 30% 

- stali goście – indywidualni i firmy – do 10% 

 

W szczególnych uzasadnionych przypadkach dyrektor może udzielić rabatu w innej wysokości. 

 

b) – ceny netto wynajmu sal wykładowych 

- sala wykładowa na 100 miejsc - 400 zł/doba, 

- sala wykładowa na 55 miejsc - 200 zł/doba, 

- sala wykładowa na 40 miejsc - 150 zł/doba, 

- sala wykładowa na 15 miejsc -   70 zł/doba, 

- sala komputerowa na 12 stanowisk -   50 zł/godz, 

- obsługa techniczna w trakcie zajęć –   25 zł/godz. 

Do podanych cen netto należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

c) – ceny usług gastronomicznych 

- stawki na pozostałe usługi gastronomiczne obliczane są wg zasady: 

o posiłki codzienne wg indywidualnych uzgodnień – wartość surowca + 80% narzutu + 

podatek VAT, 



 12 

o uroczyste przyjęcia - wartość surowca + 80 ÷ 90% narzutu + podatek VAT + obsługa 

kelnerska do 15% wartości wyżywienia + dekoracja wg rzeczywistych wydatków, 

o wesela, bankiety - wartość surowca + 90 ÷ 100% narzutu + podatek VAT + obsługa 

kelnerska do 15% wartości wyżywienia + dekoracja wg rzeczywistych wydatków. 

Narzut obejmuje koszty amortyzacji, ogólnogospodarcze, wynagrodzenia oraz marżę.  

 

Przykładowe ceny usług gastronomicznych brutto  kształtują się w następujący sposób: 

śniadania od 14 zł do 18 zł (stół szwedzki albo danie ciepłe),  obiad dwudaniowy  z 2 zupami, 

surówkami. i mięsami  do wyboru oraz z deserem od 30 zł do 35 zł., obiad z dostawą do 

klienta (catering) od 28 zł do 35 zł , kolacja od 14 do 18 zł (stół szwedzki albo danie na 

ciepło), bufet kawowy od 12 zł do 15 zł. 

 

d) – usługi parkingowe (ceny netto) 

- samochody osobowe i dostawcze do 5 ton  - 10 zł/dobę, 

- samochody dostawcze pow. 5 ton i autobusy - 20 zł/dobę. 

Do podanych cen netto należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

 

8. 2. – Usługi hotelarskie i gastronomiczne – Glisno.  

 

a)  ceny za usługi noclegowe. 

 

a1) dla klientów indywidualnych i grup zorganizowanych do 15 osób 

Lp. Wyszczególnienie 

Cena brutto za dobę 

1 i 2           

doba 

3 i następna 

doba 

1. Pokój 1 osobowy z łazienką 54 48 

2. Pokój 2 osobowy z łazienką 86 80 

3. Pokój 3 osobowy z łazienką 120 110 

4. Pokój 4 osobowy z łazienką 152 140 

5. Pokój 1 osobowy bez łazienki 38 33 

6. Pokój 2 osobowy bez łazienki 65 60 

7. Pokój 3 osobowy bez łazienki 86 80 

 

Stosowane rabaty przy usługach noclegowych: 

- przy pobycie powyżej 7 dni – do 10% za pobyt 

- stali goście – do 10% za pobyt 

- grupy od 5 osób, pobyt powyżej 30 dni – do 25% za pobyt 

- w okresie zimowym od 01 stycznia do 15 marca – do 20% za pobyt. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Oddziału w Lubniewicach może udzielić 

rabatu w innej wysokości. 

 

 

        a2)  grupy zorganizowane od 15 osób – cena stała 40 zł brutto/osoby ( niezależnie od   

        ilości osób w pokoju). 
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Stosowane rabaty: 

             - pobyt od 2 do 7 dni – do 10% za pobyt 

  - pobyt od 8 do 14 dni – do 15% za pobyt 

  - powyżej 15 dni – do 20% za pobyt 

  - w okresie zimowym od 01stycznia do 15 marca – do 25% za pobyt ( niezależnie od  

               długości pobytu) 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Oddziału w Lubniewicach może udzielić 

rabatu w innej wysokości. 

 

b) – ceny netto wynajmu sal wykładowych 

- sala wykładowa na 70 miejsc - 300 zł/doba, 

- sala wykładowa na 30 miejsc - 150 zł/doba, 

- obsługa techniczna w trakcie zajęć –   25 zł/godz. 

Do podanych cen netto należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

c) – ceny usług gastronomicznych 

- stawki na pozostałe usługi gastronomiczne obliczane są wg zasady: 

o posiłki codzienne wg indywidualnych uzgodnień – wartość surowca + 80% narzutu + 

podatek VAT, 

o uroczyste przyjęcia - wartość surowca + 100% narzutu + podatek VAT + obsługa 

kelnerska do 15% wartości wyżywienia + dekoracja wg rzeczywistych wydatków, 

o wesela, bankiety - wartość surowca + 120% narzutu + podatek VAT + obsługa 

kelnerska do 15% wartości wyżywienia + dekoracja wg rzeczywistych wydatków. 

Narzut obejmuje koszty amortyzacji, ogólnogospodarcze, wynagrodzenia oraz marżę. 

 

Przykładowe ceny usług gastronomicznych brutto  kształtują się w następujący sposób: 

śniadania od 12 zł  do 18 zł (stół szwedzki albo dania ciepłe), obiad dwudaniowy  z 2 zupami, 

surówkami i mięsami  do wyboru oraz z deserem od 28 zł do 35 zł., obiad z dostawą do 

klienta (catering) od 28 zł do 35 zł , kolacja od 14 do 18 zł (stół szwedzki albo dania na 

ciepło), bufet kawowy od 8 zł do 12 zł. 

 

9. Odpłatności za usługi szkoleniowe. 

 

Na podstawie art. 4, ust. 4, pkt. 1d, Ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 

22.10.2004. – prowadzenia działalności szkoleniowej niezwiązanej z realizacją zadań, o 

których mowa w ust 1 i 2. 

 

W ramach działalności szkoleniowej ośrodek planuje poza szkoleniami bezpłatnymi 

prowadzonymi w ramach obowiązków prowadzenie szkoleń odpłatnych celem pozyskania 

dodatkowych środków na finansowanie działalności ośrodka.  

Planowane odpłatne kursy to: 

o Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy, 

o Obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin, 

o Stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji 

o Operator kombajnów zbożowych 

o Podstawowy – agroturystyka jako dodatkowe źródło dochodu, 

o Integrowana Produkcja Ogrodnicza 

o Inne. 

Do kalkulacji kosztów kursów przyjęto następujące założenia: 

o koszt 1 godziny wykładu     - 60 – 80 zł, 
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o koszt dojazdu do miejsca przeprowadzania kursu - ilość km x obowiązująca stawka     

wykładowców oraz organizatora kursu za 1 km jazdy samochodem, 

o koszt organizacji egzaminu     - wg poniesionych kosztów, 

o koszt wynajmu sali      - wg poniesionych kosztów, 

o koszt opracowania i druk materiałów szkoleniowych - wg poniesionych kosztów, 

o koszt materiałów biurowych, pomocy technicznych - wg poniesionych kosztów, 

o poczęstunek dla uczestników (np.: kawa, herbata)  - 5 - 8 zł/uczestnik/doba, 

o wykonanie świadectw     - 2 zł/osoba, 

o inne        - wg poniesionych kosztów. 

 

Wysokość opłat za kurs uczestników zależna będzie od liczby uczestników. 

 

 

Tabela opłat za udział w kursach.   

 

 

Lp. Rodzaj kursu Odpłatność netto  

w zł 

1. Stosowanie środków ochrony roślin 

przy użyciu opryskiwaczy  

( 16 godzinny) 

 

 

 a) przy liczbie 16-20 uczestników 140 

 b) przy liczbie 21-30 uczestników 120 

2. Obrót i konfekcjonowanie środków 

ochrony roślin ( 24 godzinny) 

 

275 

3. Stosowanie środków ochrony roślin 

metoda fumigacji  (16 godzinny) 

 

220 

4. Operator kombajnu zbożowego 500 

5. Agroturystyka jako dodatkowe źródło 

dochodu – kurs podstawowy  

(  12 godzinny) 

150 

6. Integrowana Produkcja Ogrodnicza        

( 16 godzinny) 

 

 a) przy liczbie 20-29 uczestników 240 

 b) przy liczbie > 29 uczestników 180 

7. Wystawianie duplikatów zaświadczenia/ 

świadectwa  

20 

 

Do podanych cen netto należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami . 

 

Przyjmuje się zasadę, że w przypadku organizowanych kursów przez Ośrodek cena ustalana 

będzie na podstawie sporządzanych kalkulacji wg przedstawionych wyżej zasad. Sporządzane 

kalkulacje zatwierdzane będą przez dyrektora Ośrodka. 
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10. Odpłatności za usługi ciepłownicze.    

 

Na podstawie art. 4, ust. 4, pkt. 2, Ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 

22.10.2004. – udostępniania pomieszczeń i innych składników majątkowych. 

 

Zgodnie ze sporządzoną kalkulacją produkcji energii cieplnej na rok 2010, przyjęto 

następujące stawki w rozliczeniu za dostarczoną energie cieplną: 

 

o za 1 m
2
 ogrzewanej powierzchni  -   3,25 zł  +  VAT    

o za 1 m
3
 wody ciepłej    - 20,30 zł. + VAT 

 

Do podanych cen netto należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami . 

 

Wyżej wymienione stawki określone zostały na podstawie kosztów poniesionych przez 

kotłownię przy ośrodku i rozliczone proporcjonalnie do ogrzewanej powierzchni i zużytej 

ilości ciepłej wody. 

 

11. Upoważniamy dyrektora w przypadkach korzystnych, umożliwiających pozyskanie 

dodatkowych środków na finansowanie działalności Ośrodka do negocjacji cen za 

usługi nie ujęte w cenniku. 

 


