
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO 
Z SIEDZIBĄ W KARNIOWICACH

CENNIK USŁUG

LP.

1.

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

1.2.1

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ USŁUGI

UDOSTĘPNIANIE POMIESZCZEŃ I INNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Sale seminaryjne 25-40 miejsc w siedzibie MODR:

Czas wynajmu do 5 h 50,00 zł/h

Czas wynajmu 6-10 h 40,00 zł/h

Czas wynajmu pow. 10 h 35,00 zł/h

Sala konferencyjna w siedzibie MODR:

Cena wynajmu za godzinę
(minimalny czas wynajmu 3 godziny) 150,00 zł/h

Miejsca wystawiennicze:

Miejsce na stoisko promocyjne w siedzibie MODR 350,00 zł/dzień

Miejsce na stoisko promocyjne poza siedzibą MODR 250,00 zł/dzień

Miejsce na prezentację ulotek reklamowych 
w siedzibie MODR 100,00zł/m-c

1.3.4

1.3.5

1.3.6

Miejsce na prezentację ulotek reklamowych 
poza siedzibą MODR 50,00 zł/m-c

Miejsce na prezentacje bannerów reklamowych, 
standy, roll-upy w siedzibie MODR 200,00zł/m-c

Miejsce na prezentacje bannerów reklamowych, 
standy, roll-upy poza siedzibą MODR 100,00zł/m-c

1.4

1.4.1

1.4.2

Usługi noclegowe w pokojach gościnnych MODR:

Osobonocleg w pokoju gościnnym
30,00 zł

40,00 zł (gdy cały pokój
zajmuje 1 osoba)

Osobonocleg w pokoju gościnnym (telewizor, lodówka)
35,00 zł

45 zł (gdy cały pokój
zajmuje 1 osoba)

1.4.3

1.4.4

Osobonocleg w pokoju gościnnym z łazienką
50,00 zł

60 zł (gdy cały pokój
zajmuje 1 osoba)

Udostępnianie pokoi gościnnych pracownikom MODR 200 zł/miesiąc

1.4.5

1.4.6

1.5

Udostępnianie sanitariatów hotelowych (dotyczy 
osób nie zakwaterowanych w bazie noclegowej) 10 zł/osoba/dzień

Opłata za psa lub kota 10 zł/doba

Udostępnianie namiotów wystawienniczych 10 zł/szt./dzień

2.1

Opryskiwacz polowy o szerokości roboczej do 12 mb,
sadowniczy, zaprawiarka przepływowa, 

sprzęt samobieżny do stosowania środków
ochrony roślin w formie granulatu, pozostały sprzęt 
stacjonarny do stosowania środków ochrony roślin

120 zł

2.2

2.3

2.4

Opryskiwacz polowy o szerokości roboczej 12 -18 mb,
opryskiwacz szklarniowy stacjonarny 140 zł

Opryskiwacz polowy o szerokości 
roboczej powyżej 18 mb 200 zł

Zaprawiarka porcjowa, opryskiwacz szklarniowy mobilny, 
sprzęt ciągnikowy do stosowania środków 

ochrony roślin w formie granulatu, pozostały sprzęt 
mobilny do stosowania środków ochrony roślin

80 zł

3 USŁUGI KSEROGRAFICZNE

3.1

3.2

3.3

Kserokopia jednostronna A4 czarno-biała 0,20 zł

Kserokopia jednostronna A4 kolorowa 1,00 zł

Sporządzanie duplikatu dokumentów 30,00 zł

4.2

4.2.1

4.2.2

Szkolenia:

Szkolenie z zakresu stosowania środków 
ochrony roślin - uzupełniające 100,00 zł/os

Szkolenie z zakresu stosowania środków 
ochrony roślin - podstawowe 120,00zł/os

4.2.3

4.2.4

4.2.5

Szkolenie z zakresu produkcji integrowanej 250,00 zł/os

Pozostałe szkolenia specjalistyczne dwudniowe 200,00 zł/os

Pozostałe szkolenia specjalistyczne jednodniowe 100,00 zł/os

4.3

5

5.1

Organizacja i obsługa wizytacji 1 gospodarstwa rolnego
lub zakładu przetwórczego: 800 zł/gosp.

OPRACOWYWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO

Powierzchnia do 3 ha 200 zł/ha

5.2

5.3

6

Powierzchnia od 3 do 10 ha 1000 zł

Powierzchnia pow. 10 ha 2000 zł

6.1.3

6.1.4

30 zł

6.1.5

6.2

6.2.1

Opracowanie wniosku o wypłatę środków pomocowych udostępnianych w ramach 
PROW:

Opracowanie wniosku o refundacje 
środków pomocowych do 10 faktur 400,00 zł

6.2.2

6.2.3

Opracowanie wniosku o refundacje 
środków pomocowych powyżej 10 faktur 500,00 zł

Opracowanie wniosku o płatność I raty pomocy (premia) 200,00 zł

6.2.4

6.3

6.4

Opracowanie wniosku o płatność II raty pomocy (premia) 400,00 zł

7.1 Opracowanie planu nawozowego 
na potrzeby gospodarstwa 250,00 zł

7.2

7.3

Opracowanie planu nawożenia azotem 200,00 zł

Obliczenie maksymalnych dawek azotu 150,00 zł

7.4 Opracowanie planu poprawy dobrostanu zwierząt 300,00 zł + 5% 
od kwoty dotacji

8 USŁUGI REKLAMOWE

8.1

8.1.1

Zamieszczanie reklam w czasopiśmie „Doradca”:

Druk reklamy czarno – białej (format A4) 817,95 zł

8.1.2 Druk reklamy kolorowej (format A4) wew. numeru 1.119,30 zł

8.1.3 Druk reklamy kolorowej (format A4) okładka 1.414,50 zł

8.1.4

8.1.5

Artykuły sponsorowane – 1 strona formatu A4 817,95 zł

Wkładkowanie materiału reklamowego 
w czasopiśmie „Doradca” 738,00 zł

8.2.1 Baner reklamowy górny (emisja miesięczna) 307,50 zł

8.2.2 Baner reklamowy boczny (emisja miesięczna) 246,00 zł

8.2.3 Artykuł sponsorowany (emisja miesięczna) 492,00 zł

8.3

8.3.1

Reklama w broszurach specjalistycznych - kolor, 
format A5:

Nakład broszury 500 egz. 184,50 zł

8.3.2 Nakład broszury 1000 egz. 369,00 zł

8.3.3 Nakład broszury 2000 egz. 615,00 zł

8.4 Pakiet: reklama w czasopiśmie „Doradca” oraz w broszurach:

8.4.1

8.4.2

Nakład 500 egz. 135,30 zł + cena 
reklamy w Doradcy

Nakład 1000 egz. 258,30 zł + cena 
reklamy w Doradcy

8.4.3

8.5

Nakład 2000 egz. 492,00 zł +cena 
reklamy w Doradcy

Pakiet: reklama w czasopiśmie „Doradca” oraz na stronie www.modr.pl:

8.5.1 Baner reklamowy górny (emisja miesięczna)
221,40 zł + cena 

reklamy w Doradcy

8.5.2

8.5.3

Baner reklamowy boczny (emisja miesięczna) 147,60 zł + cena 
reklamy w Doradcy

Artykuł sponsorowany (emisja miesięczna)
369,00 zł + cena

reklamy w Doradcy

8.6

8.6.1

Prezentacja firm komercyjnych podczas imprez MODR:

8.6.2 Prezentacja podczas imprez o zasięgu lokalnym 350,00 zł/15min

Prezentacja podczas imprez o zasięgu wojewódzkim 500,00 zł/15min

8.2 Reklama na stronie internetowej www.modr.pl:

Biznes plany dotyczące kredytów inwestycyjnych

1,5% od wartości 
kredytu do 100 tys. zł 

+ 0,25% od kwoty 
powyżej 100 tys. zł

Dokumentacja dotycząca dopłat do materiału siewnego

25,00 zł +2 zł za każdą
działkę ewidencyjną

powyżej 1 działki, 
nie więcej niż 100 zł

Wydawanie opinii dotyczących działalności rolniczej 100,00 zł/os

6.5

6.6

7

Dokumentacja na potrzeby wsparcia wapnowania
regeneracyjnego gleb

25,00 zł +2 zł za każdą
działkę ewidencyjną

powyżej 1 działki, 
nie więcej niż 100 zł

POZOSTAŁE USŁUGI DORADCZE

OPRACOWYWANIE WNIOSKÓW I PLANÓW/BIZNESPLANÓW 
DLA BENEFICJENTÓW ŚRODKÓW POMOCOWYCH ORAZ 

PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O KREDYTY INWESTYCYJNE

6.1

6.1.1

6.1.2

Wnioski i plany dla beneficjentów środków pomocowych:

Plany rolnośrodowiskowe /plany działalności 
ekologicznej (opracowywane raz na początku 

realizowanego działania)

150 zł

4 ORGANIZACJA KURSÓW, SZKOLEŃ ORAZ OBSŁUGA WIZYT STUDYJNYCH

4.1

4.1.1

4.1.2.

Kursy:

Kurs kwalifikacyjny na tytuł operator
kombajnów zbożowych 400,00 zł/os

Kurs z zakresu badań technicznych opryskiwaczy 1000,00 zł/os

2 USŁUGI DIAGNOSTYCZNE

300,00 zł + 4% kwoty 
wnioskowanej w pierwszym 

roku realizacji planu

Wprowadzanie istotnych zmian w planach r
olnośrodowiskowych / planach działalności ekologicznej

Wydanie duplikatu planu rolnośrodowiskowego 
/planu działalności ekologicznej

Opracowanie wniosku dotyczącego pozyskiwania
środków pomocowych w ramach PROW

0,25% wnioskowanej 
kwoty pomocy 

Wykonanie planu/biznesplanu dotyczącego 
pozyskiwania środków pomocowych w ramach PROW

1% od kwoty wsparcia 
do 100 tys. zł + 0,25% 

od kwoty  pow. 100 tys. zł

Uwagi: 
1/ Dopuszcza się możliwość  negocjowania cen w granicach  ± 25% cen ustalonych jw.

2/ W uzasadnionych przypadkach ustalenie ceny usługi może być wynikiem odrębnych umów, 
     zleceń i szczegółowych kalkulacji. 

3/ Zasada jak w pkt. 2 dotyczy także usług nie objętych niniejszym cennikiem np. dotyczących gra�ki
     komputerowej, składu tekstu, przygotowania do druku reklam, itp.

4/ Ilekroć w cenniku mówi się o działkach ewidencyjnych chodzi o działki ewidencyjne, na których 
     są działki rolne.

5/ Obowiązująca w MODR stawka roboczogodziny wykorzystywana przy opracowywaniu kalkulacji
     wynosi 35,91 zł.

6/ Traci moc Cennik usług zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.03.2020 r.

7/ Cennik zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi obowiązuje od dnia 16.03.2023 r.

8/ Dzieci korzystające z bazy noclegowej MODR: do 4 lat – bezpłatnie, od 4 do 12 lat – 50%, powyżej 
     12 lat – pełna odpłatność.

9/ Ceny podane w niniejszym cenniku są cenami brutto.




