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TABELA OPŁAT ISOQAR 

 

Niniejsza Tabela Opłat stanowi podstawę pobierania opłat nieuregulowanych Umową (Ofertą) oraz opłat 

incydentalnych wynikających ze szczególnych sytuacji powstałych podczas realizacji Umowy o świadczenie 

usług certyfikacji i rejestracji. 

 

Rodzaj opłaty Kwota w PLN netto 

1 Opłaty związane z wydaniem certyfikatu  

a/ wydanie duplikatu certyfikatu 150 

b/ wydanie certyfikatu ozdobnego 350 

c/ wydanie certyfikatu w języku obcym, innym niż angielski 250 

d/ zmiana danych w certyfikacie (nazwa, adres, zmiana w zakresie, itp.) 150 

2 Opłaty związane z realizacją auditów 

a/ opłata za dojazd auditora, stawka za 1 km 1,3 

b/ opłata anulacyjna, ponoszona w wypadku rezygnacji ze współpracy i nie 

przystąpienia przez Klienta do zaplanowanego auditu, w terminie do 120 dni 

od zawarcia Umowy (przesłania elektronicznie wypełnionego i podpisanego 

Wniosku) 

30 %  

opłaty za 

certyfikację  

i rejestrację 

lub 30% opłaty za 

recertyfikację 

w przypadku 

transferu 

certyfikacji 

3 Opłaty za wpisy do Baz – dotyczy wyłącznie certyfikacji IFS 

Opłata roczna za wpis do bazy IFS  381 EUR 

4 Opłaty związane z nadużyciem certyfikatu  

a/ Kara za nieuprawnione, (po zakończeniu współpracy z ISOQAR), 

korzystanie ze znaków certyfikacji i rejestracji, w tym umieszczenie ich na 

stronie www, papierze firmowym, wizytówkach materiałach reklamowych 

50 % opłaty za 

certyfikację  

i rejestrację 
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lub 50 % opłaty za 

recertyfikację w 

przypadku transferu 

certyfikacji 

b/ Kara za każde nadużycie certyfikacji, w tym nieuprawnione posłużenie się 

certyfikatem, o którym mowa w Rozdziale 10 Regulaminu, to jest w 

szczególności publikowanie, w tym formułowanie w materiałach 

reklamowych, na stronie internetowej, jakichkolwiek fałszywych twierdzeń 

odnośnie zakresu, treści itp. wydanej certyfikacji.  

200 % opłaty za 

certyfikację  

i rejestrację 

lub 30% opłaty za 

recertyfikację w 

przypadku transferu 

certyfikacji 

5 Opłaty pozostałe  

a/Opłata za wydanie duplikatu certyfikatu ze szkolenia 50 
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