Zarządzenie nr 17/2022
Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych
z dnia 9 czerwca 2022 roku
w sprawie cen za usługową działalność doświadczalną realizowaną w stacjach i zakładach
doświadczalnych oceny odmian (SDOO/ZDOO) na podstawie umów cywilno-prawnych
zawartych bezpośrednio pomiędzy dyrektorem SDOO i zleceniodawcami w sezonie
wegetacyjnym 2022/2023

Na podstawie art. 9 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku
Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2109) zarządza się, co następuje:
§1
W celu uregulowania wysokości odpłat za usługi doświadczalne wykonywane w stacjach
i zakładach doświadczalnych oceny odmian (SDOO/ZDOO) na podstawie porozumień
i umów zawartych bezpośrednio pomiędzy dyrektorem SDOO i zleceniodawcami, wynikające
z zarządzenia nr 33/2019 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin
Uprawnych z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji i prowadzenia usługowej
działalności badawczo-doświadczalnej w Stacjach Doświadczalnych Oceny Odmian
COBORU, zarządza się, co następuje:
1) Minimalna cena jednostkowa netto za jedno poletko w doświadczeniach prowadzonych
w sezonie wegetacyjnym 2022/2023 roku według standardowej metodyki stosowanej
w COBORU oraz analiz laboratoryjnych w okresie od 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2023
roku, zleconych w ramach usług doświadczalnych, wynosi:
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o) rok założenia
145 zł/poletko
p) rok użytkowania
185 zł/poletko
Rośliny wiechlinowate
q) rok założenia
145 zł/poletko
r) lata użytkowania (kośno-polowe)
175 zł/poletko
s) lata użytkowania (wielokośne)
200 zł/poletko
Badania specjalne
t) zimotrwałość (bez obserwacji)
55 zł/poletko 5 m2
u) zimotrwałość
l
(z liczeniem roślin)
80 zł/poletko 5 m2
v)
mrozoodporność
330 zł/odmiana
)
Analizy laboratoryjne
w) zawartość białka (ogółem)
35 zł/analizę 1 próby
x) zawartość tłuszczu surowego
18 zł/analizę 1 próby
y) zawartość włókna
45 zł/analizę 1 próby
z) zawartość glukozynolanów
90 zł/analizę 1 próby
aa) zawartość alkaloidów (łubiny)
- 160 zł/analizę 1 próby
bb) zawartość tanin (bobik)
55 zł/analizę 1 próby
cc) liczba opadania
68 zł/analizę 1 próby
dd) wskaźnik
l
sedymentacyjny SDS
75 zł/analizę 1 próby
)
2) Ceny za poletka łanowe lub poletka demonstracyjne, badania odmian w doświadczeniach
zleconych z gatunkami niewymienionymi w niniejszej decyzji oraz innych zleceń
z zakresu nasiennictwa oraz inne, w tym organizacja pokazów polowych na terenie
SDOO/ZDOO należy ustalać indywidualnie z uwzględnieniem m.in. powierzchni
poletek/zajmowanego obszaru i pracochłonności wykonywanych usług.
3) Ceny, o których mowa w pkt 1, obejmują również koszty udostępnienia przez SDOO
podstawowych danych meteorologicznych z okresu realizacji zleconych doświadczeń.
4) Ceny niższe niż wymienione w pkt 1, można zastosować jedynie w wyjątkowych
sytuacjach, w przypadkach doświadczeń specjalnych oraz wyraźnego zmniejszenia zakresu
pomiarów i obserwacji lub zmniejszonej powierzchni poletek powyżej 30% w stosunku do
standardowej wielkości poletek w danym gatunku. Jednakże w każdym takim przypadku
ustalenia dotyczące ograniczeń powierzchni poletek i zakresu obserwacji powinny być
szczegółowo opisane w uzasadnieniu wniosku składanego do akceptacji do Centrali
COBORU oraz po uzyskaniu akceptacji przez Centralę COBORU powinny być one
zawarte w podpisanej umowie przez dyrektora SDOO. W umowie powinny się również
znaleźć informacje o ewentualnym bezpośrednim wykonywaniu przez zleceniodawcę
obserwacji i pomiarów.

5) Ceny jednostkowe podane w pkt 1, dotyczą jedynie doświadczeń, w przypadku których
zleceniodawca zobowiąże się do bezpłatnego dostarczenia materiału siewnego badanych
odmian do SDOO/ZDOO. W innych przypadkach cena powinna być zwiększona
stosownie do dodatkowych kosztów.
6) W przypadku doświadczeń odmianowych z burakiem cukrowym cena jednostkowa
obejmuje jedynie przeprowadzenie doświadczeń w polu, bez kosztów przygotowania
miazgi lub dostarczenia prób buraków do punktu wykonującego badania technologiczne.
Sprawy badań technologicznych powinny być uregulowane odrębną umową lub cena
jednostkowa za poletko powinna być zwiększona stosownie do dodatkowych kosztów.
7) Uzgodnienia dotyczące wykonywania badań mrozoodporności odmian zbóż ozimych
w komorze niskich temperatur, przeprowadzanych w Zakładzie Doświadczalnym Oceny
Odmian (ZDOO) w Śremie Wójtostwie, należy przeprowadzać bezpośrednio z dyrektorem
SDOO w Słupi Wielkiej.
8) Wszelkie uzgodnienia dotyczące wykonywania analiz laboratoryjnych w Laboratorium
Chemiczno-Technologicznym SDOO w Słupi Wielkiej należy przeprowadzać
bezpośrednio z dyrektorem SDOO w Słupi Wielkiej.
9) Do cen jednostkowych netto, o których mowa w pkt 1 należy doliczyć aktualną stawkę
podatku VAT, obowiązującą na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz.U. z 2022 r., poz. 931).
10) Dyrektor SDOO nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań na rzecz zleceniodawców
dotyczących wykonania prac niewykonywanych bezpośrednio w SDOO (badania
technologiczne, obliczenia statystyczne itp.)
§2
Traci ważność Zarządzenie nr 28/2021 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin
Uprawnych z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie cen za usługową działalność doświadczalną
realizowaną w stacjach i zakładach doświadczalnych oceny odmian (SDOO/ZDOO) na podstawie
umów cywilno-prawnych zawartych bezpośrednio pomiędzy dyrektorem SDOO i zleceniodawcami
w sezonie wegetacyjnym 2021/2022

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

