
Plan Dochodzenia do Uznania zawiera co najmniej: 
 

1. opis sytuacji wyjściowej i końcowej (liczba członków, ich dane, informacje dotyczące produkcji, 
wartość produkcji sprzedanej, infrastruktura jaką dysponuje podmiot); 

 
2. proponowaną datę rozpoczęcia Planu Dochodzenia do Uznania oraz długość okresu jego realizacji 

(data zakończenia); 
 
3. działania realizowane w celu spełnienia warunków uznania jako Organizacja Producentów 
 
4. wykaz producentów owoców i warzyw wchodzących w skład podmiotu  zrzeszającego producentów 

owoców i warzyw, a w przypadku gdy członkiem tego podmiotu jest osoba prawna, również wykaz 
producentów owoców i warzyw będących jej członkami — zawierający imię i nazwisko lub nazwę, 
adres zamieszkania lub siedzibę oraz numer PESEL, numer identyfikacyjny krajowego rejestru 
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo 
numer paszportu — w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego 

 
5. informacje o powierzchni upraw poszczególnych gatunków owoców i warzyw, wielkości zbiorów, 

ilości i wartości sprzedanych owoców i warzyw oraz kierunków ich dystrybucji, dotyczące roku 
poprzedzającego rok złożenia wniosku o wstępne uznanie — na podstawie oświadczeń złożonych 
przez każdego z producentów owoców i warzyw wymienionego w wykazie, o którym mowa w pkt. 1; 

 
6. liczbę i opis maszyn, urządzeń służących do produkcji oraz zbioru owoców i warzyw, środków 

transportowych i innych środków technicznych, w szczególności umożliwiających zbiór, 
przechowywanie, magazynowanie, sortowanie oraz pakowanie owoców i warzyw, w które jest 
wyposażony podmiot zrzeszający producentów owoców i warzyw lub w które są wyposażeni 
poszczególni producenci owoców i warzyw wymienieni w wykazie, o którym mowa w pkt. 1, jeżeli są 
one przeznaczone do wykorzystania wyłącznie przez grupę producentów 

 
7. wskazanie daty rozpoczęcia, okres i sposób jego realizacji, zakres oraz harmonogram działań, które 

zamierza realizować wstępnie uznana grupa producentów, w szczególności dotyczących planowania 
produkcji, strategii sprzedaży, rozwoju kanałów marketingowych i promocji, podniesienia jakości 
produktów oraz przedsięwzięć inwestycyjnych (inwestycji) realizowanych w poszczególnych latach, w 
celu spełnienia warunków uznania tej grupy producentów za organizację producentów; 

 
8. w przypadku inwestycji dotyczących budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu budynków oraz 

budowli, infrastruktury technicznej i technicznego wyposażenia budynków oraz budowli, zakupu i 
instalacji maszyn oraz urządzeń określenie: 

 poszczególnych etapów realizacji inwestycji, 

 miejsc realizacji inwestycji; 
 

9. wysokość planowanych wydatków na realizację działań, o których mowa w pkt. 7; 
 

10. prognozę powierzchni i wielkości produkcji poszczególnych gatunków owoców i warzyw oraz ilości i 
wartości sprzedanych owoców i warzyw — dla każdego roku realizacji planu dochodzenia do uznania; 

 
11. przewidywaną liczbę i opis maszyn, urządzeń służących do produkcji oraz zbioru owoców i warzyw, 

środków transportowych i innych środków technicznych, w szczególności umożliwiających  zbiór, 
przechowywanie, magazynowanie, sortowanie oraz pakowanie owoców i warzyw, w które będzie 
wyposażona wstępnie uznana grupa producentów, po zrealizowaniu planu dochodzenia do uznania; 

 
12. wskazanie źródeł i struktury finansowania planu dochodzenia do uznania; 



 
13. analizę końcowych wyników realizacji, przez wstępnie uznaną grupę producentów, planu 

dochodzenia do uznania w zakresie spełniania warunków uznania za organizację producentów. 
 
Plan Dochodzenia do Uznania jest podzielony na segmenty roczne lub półroczne. 
 
Realizacja Planu Dochodzenia do Uznania może rozpoczynać się : 

 1 stycznia roku następującego po roku złożenia wniosku; 

 bezpośrednio po dniu wydania pozytywnej decyzji w sprawie uznania podmiotu jako grupy 
producentów; 

Wybór daty należy do podmiotu wnioskującego o uznanie jako Grupa Producentów. 
 
Realizacja planu dochodzenia do uznania nie może przekroczyć  5 lat. 
 
W okresie 4 miesięcy  po zakończeniu realizacji planu dochodzenia do uznania, grupa producentów 
powinna wystąpić o uznanie. 
 
Jeżeli grupa nie uzyska uznania, Państwo Członkowskie odzyskuje: 

 100% wypłaconej pomocy, jeśli wina nie uzyskania statusu uznania wynika z celowego działania 
grupy, poważnego zaniedbania lub celowego nadużycia; 

 50% wypłaconej pomocy w pozostałych przypadkach. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


