REGULAMIN
STOWARZYSZENIA SADY GRÓJECKIE
DOTYCZĄCY NADAWANIA NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO
PRODUCENTOM ZAMIERZAJĄCYM PRODUKOWAĆ JABŁKA
Z CHRONIONYM OZNACZENIEM GEOGRAFICZNYM „JABŁKA GRÓJECKIE”
Zważywszy, że:
1) Stowarzyszenie Sady Grójeckie wystąpiło z wnioskiem o rejestrację chronionego
oznaczenia geograficznego „Jabłka grójeckie” (wniosek o rejestrację nazwy „Jabłka
grójeckie” na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca
2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów
rolnych i środków spożywczych),
2) w dniu 30 września 2011 r. wydane zostało Rozporządzenie wykonawcze Komisji
(UE) nr 981/2011 z dnia 30 września 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych
nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Jabłka grójeckie
(CHOG)],
3) w dniu 21 listopada 2012 r. wydane zostało Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie
systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, uchylające
rozporządzenia (WE) nr 509/2006 i (WE) nr 510/2006 i zastępujące je.
Rozporządzenie 1151/2012 zawiera między innymi przepisy określające wymogi
dotyczące specyfikacji produktu opatrzonego chronionym oznaczeniem
geograficznym,
4) zgodnie ze specyfikacją produktu „Jabłka grójeckie” Producent zamierzający
produkować jabłka z chronionym oznaczeniem geograficznym „Jabłka grójeckie”
musi m.in. otrzymać od Stowarzyszenia Sady Grójeckie numer identyfikacyjny, który
ma zapewnić tzw. traceabillity czyli odtworzenie historii produktu,
5) Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sady Grójeckie postanowiło uchwalić Regulamin
Stowarzyszenia Sady Grójeckie dotyczący nadawania numeru identyfikacyjnego
producentom zamierzającym produkować jabłka z chronionym oznaczeniem
geograficznym „Jabłka grójeckie” o następującym brzmieniu:
§1
Definicje
1. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej zastosowane pojęcia będą miały
następujące znaczenie:
Regulamin

niniejszy Regulamin Stowarzyszenia Sady Grójeckie
dotyczący nadawania numeru identyfikacyjnego
producentom
zamierzającym
produkować
certyfikowane jabłka z chronionym oznaczeniem
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geograficznym „Jabłka grójeckie”
Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Sady Grójeckie z siedzibą w Warce
(05-660 Warka, ul. Niemojewska nr 17 lok. 2),
zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców pod
numerem KRS 0000288819

Rozporządzenie 510/2006

Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20
marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń
geograficznych i nazw pochodzenia produktów
rolnych i środków spożywczych

Rozporządzenie 981/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr
981/2011 z dnia 30 września 2011 r. rejestrujące w
rejestrze chronionych nazw pochodzenia i
chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Jabłka
grójeckie (CHOG)]

Rozporządzenie 1151/2012

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w
sprawie systemów jakości produktów rolnych i
środków spożywczych

Wniosek rejestracyjny

Wniosek o rejestrację nazwy „Jabłka grójeckie” na
podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 z
dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń
geograficznych i nazw pochodzenia produktów
rolnych i środków spożywczych sporządzony przez
Stowarzyszenie Sady Grójeckie

Deklaracja

deklaracja o zamiarze produkcji jabłek oznaczonych
chronionym oznaczeniem geograficznym „Jabłka
grójeckie”
składana
przez
producenta
do
Stowarzyszenia Sady Grójeckie

Wniosek

wniosek producenta zamierzającego produkować
jabłka z chronionym oznaczeniem geograficznym
„Jabłka grójeckie” o nadanie przez Stowarzyszenie
Sady
Grójeckie
numeru
identyfikacyjnego
zapewniającego między innymi tzw. traceabillity
czyli odtworzenie historii produktu

Wniosek o przedłużenie

wniosek producenta, któremu został nadany
uprzednio Numer identyfikacyjny, o przedłużenie
ważności Numeru identyfikacyjnego

Dotychczasowi

członkowie

Stowarzyszenia,

którzy

nabyli
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Członkowie

członkostwo w Stowarzyszeniu przed wejściem w
życie niniejszego Regulaminu

Nowi Członkowie

członkowie
Stowarzyszenia,
którzy
nabyli
członkostwo w Stowarzyszeniu po wejściu w życie
niniejszego Regulaminu

Numer identyfikacyjny

numer
nadawany
przez
Stowarzyszenie
producentowi zamierzającemu produkować jabłka
oznaczone chronionym oznaczeniem geograficznym
„Jabłka grójeckie”, zapewniający między innymi
tzw. traceabillity czyli odtworzenie historii produktu

Jabłka grójeckie

jabłka
oznaczone
chronionym
oznaczeniem
geograficznym „Jabłka grójeckie” zarejestrowanym
na podstawie Rozporządzenia wykonawczego
Komisji (UE) nr 981/2011 z dnia 30 września 2011 r.
rejestrującego w rejestrze chronionych nazw
pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych
nazwę [Jabłka grójeckie (CHOG)]

Odwołanie

odwołanie producenta zamierzającego produkować
jabłka z chronionym oznaczeniem geograficznym
„Jabłka
grójeckie”
od
uchwały
Zarządu
Stowarzyszenia Sady Grójeckie w przedmiocie
nadania / odmowy nadania producentowi numeru
identyfikacyjnego
§2
Deklaracja

1. W celu uzyskania Numeru identyfikacyjnego producent zamierzający produkować
Jabłka grójeckie (lub grupa producencka działająca w imieniu ww. producenta)
zobowiązany jest do złożenia pisemnej Deklaracji do Stowarzyszenia zawierającej
następujące dane:
1) imię i nazwisko producenta,
2) lokalizację upraw,
3) powierzchnię sadu,
4) szacowaną wielkość produkcji w danym roku z wyszczególnieniem odmian,
5) oświadczenie producenta że zobowiązuje się do przestrzegania specyfikacji
produktu jakim są Jabłka grójeckie, w tym obowiązków wynikających z „dowodu
pochodzenia”.
2. Wzór Deklaracji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. W terminie 14 dni od otrzymania Deklaracji Stowarzyszenie kieruje do producenta,
który złożył Deklarację informację o procedurze związanej z uzyskaniem Numeru
identyfikacyjnego, w szczególności o konieczności złożenia Wniosku oraz opłacie za
Wniosek.
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§3
Procedura
1. Wyróżnia się 2 tryby postępowania dotyczącego nadawania Numeru
identyfikacyjnego:
1) tryb zwykły – dla producentów niebędących członkami Stowarzyszenia,
2) tryb członkowski – dla producentów będących członkami Stowarzyszenia, przy
czym w ramach trybu członkowskiego wyróżnia się:
a) tryb dla członków Stowarzyszenia, którzy członkostwo nabyli przed wejściem
w życie niniejszego Regulaminu („Członkowie Dotychczasowi”),
b) tryb dla członków Stowarzyszenia, którzy członkostwo nabyli po wejściu w
życie niniejszego Regulaminu („Nowi Członkowie”).
§4
Wniosek
1. Wniosek o nadanie Numeru identyfikacyjnego składa się na formularzu stanowiącym
Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Do Wniosku rozpoznawanego w trybie zwykłym producent zamierzający produkować
Jabłka grójeckie zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:
1) wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości, na których będzie prowadzona
produkcja Jabłka grójeckiego (wydany nie wcześniej niż na 30 dni przed
złożeniem Wniosku przez producenta) wraz z deklaracją struktury upraw
niezmiennej na czas wydania numeru,
2) decyzja o nadaniu producentowi numeru przez Agencję Restrukturyzacji lub
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) (jeśli posiada),
3) decyzja państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu
zakładu i zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej
kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej (jeśli obowiązuje),
4) decyzja w przedmiocie płatności obszarowej za ostatni rok przed złożeniem
Wniosku(jeśli posiada),
5) dokumenty potwierdzające tytuł prawny producenta do nieruchomości, na których
prowadzona będzie produkcja Jabłka grójeckiego,
6) decyzja o nadaniu producentowi numeru NIP,
7) decyzja o nadaniu producentowi numeru REGON (jeśli posiada),
8) ważny certyfikat Global G.A.P. o dacie ważności obowiązującej na przyszłość nie
krótszej niż 90 dni od dnia złożenia Wniosku i deklarację przedłużenia lub ważny
certyfikat Integrowanej Produkcji o dacie ważności obowiązującej na przyszłość
nie krótszej niż 90 dni od dnia złożenia Wniosku i deklarację przedłużenia,
9) zaświadczenie o ukończeniu organizowanego przez Stowarzyszenie szkolenia nt.
zasad produkcji i sprzedaży Jabłek grójeckich,
10) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (zgodne ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 4 do Regulaminu) na zabezpieczenie roszczeń Stowarzyszenia
związanych z kontrolą produkcji, o której mowa w § 7 Regulaminu i kontrolą
sprzedaży, o której mowa w § 8 Regulaminu,
11) dowód uiszczenia opłaty od Wniosku, o której mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu.
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3. Do wniosku rozpoznawanego w trybie członkowskim dotyczącym Dotychczasowych
Członków producent zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:
1) decyzja o nadaniu producentowi numeru NIP,
2) decyzja o nadaniu producentowi numeru REGON (jeśli posiada),
3) ważny certyfikat Global G.A.P. o dacie ważności obowiązującej na przyszłość nie
krótszej niż 90 dni od dnia złożenia Wniosku i deklarację przedłużenia lub ważny
certyfikat Integrowanej Produkcji o dacie ważności obowiązującej na przyszłość
nie krótszej niż 90 dni od dnia złożenia Wniosku i deklarację przedłużenia.
4. Do wniosku rozpoznawanego w trybie członkowskim dotyczącym Nowych
Członków, producent zobowiązany jest dołączyć:
1) decyzja o nadaniu producentowi numeru NIP,
2) decyzja o nadaniu producentowi numeru REGON (jeśli posiada),
3) ważny certyfikat Global G.A.P. o dacie ważności obowiązującej na przyszłość nie
krótszej niż 90 dni od dnia złożenia Wniosku i deklaracja przedłużenia lub ważny
certyfikat Integrowanej Produkcji o dacie ważności obowiązującej na przyszłość
nie krótszej niż 90 dni od dnia złożenia Wniosku i deklaracja przedłużenia,
4) pozytywna opinia nt. zasadności nadania producentowi składającemu Wniosek
Numeru identyfikacyjnego, wystawiona przez większość członków Zarządu
Stowarzyszenia. Wzór opinii stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1-9 i 11 powyżej powinny być dołączone do
Wniosku w formie oryginałów lub odpisów poświadczonych za zgodność przez
notariusza bądź wójta gminy. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 10 powyżej
powinny zostać złożone w oryginałach. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 i 4
powyżej mogą być dołączone w formie kopii.
6. Składając Wniosek producent zamierzający produkować Jabłka grójeckie
zobowiązany jest do:
1) złożenia oświadczenia o zobowiązaniu się do informowania Stowarzyszenia o
każdej zmianie informacji zawartych w Deklaracji i we Wniosku,
2) złożenia oświadczenia o przestrzeganiu specyfikacji produktu – Jabłek grójeckich,
w tym wymogów określonych w dowodzie pochodzenia,
3) złożenia oświadczenia o przestrzeganiu zasad produkcji i sprzedaży Jabłek
grójeckich,
4) złożenie oświadczenia o przestrzeganiu zasad współżycia społecznego i dobrych
obyczajów kupieckich, podejmowania działań mających na celu promowanie
Jabłek grójeckich oraz niepodejmowania działań mogących wpłynąć w sposób
negatywny na pozycję Jabłek grójeckich na rynku,
5) złożenia oświadczenia o zobowiązaniu się do przestrzegania wszelkich wydanych
przez Stowarzyszenie i inne uprawnione podmioty aktów dotyczących Jabłek
grójeckich,
6) złożenia oświadczenia o nienaruszaniu Rozporządzenia 510/2006, Rozporządzenia
981/2011, Rozporządzenia 1151/2012, wszelkich innych aktów związanych z
oznaczeniem chronionym geograficznie „Jabłka grójeckie” oraz praw do
chronionego oznaczenia geograficznego „Jabłka grójeckie”,
7) złożenia oświadczenia o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej w
stosunku do działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie,
8) złożenia oświadczenia o członkostwie w Organizacji Producentów i sprzedaży
Jabłek Grójeckich wyłącznie Organizacji Producentów której jest członkiem,
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9) złożenia oświadczenia o zobowiązaniu się do prowadzenia rejestru produkcji i
sprzedaży Jabłek grójeckich na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do
Regulaminu lub na formularzu Global G.A.P.,
10) złożenia oświadczenia o zobowiązaniu się do dobrowolnego poddania się kontroli
produkcji, o której mowa w § 7 Regulaminu,
11) złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się kontroli sprzedaży, o której
mowa w § 8 Regulaminu,
12) złożenia oświadczenia o dobrowolnej zapłacie kary za niepoddanie się kontroli
produkcji, o której mowa w § 7 Regulaminu i za niepoddanie się kontroli
sprzedaży, o której mowa w § 8 Regulaminu oraz wszelkich kosztów związanych
z ww. kontrolami,
13) złożenia oświadczenia o odpowiedzialności za niepoddanie się kontroli sprzedaży,
o której mowa w § 8 Regulaminu przez grupę producencką, do której należy
producent.
§5
Rozpatrzenie wniosku
1. Wniosek powinien zostać rozpatrzony, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 poniżej, w terminie
nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia Wniosku przez Producenta.
2. Złożenie Wniosku przez producentów niebędących członkami Stowarzyszenia
podlega opłacie w wysokości 500,00 zł.
3. Wniosek poddawany jest kontroli formalnej i merytorycznej, przy czym:
1) ocena spełnienia wymogów formalnych dokonywana jest przez Dyrektora Biura
Stowarzyszenia,
2) ocena spełnienia wymogów merytorycznych dokonywana jest przez Zarząd
Stowarzyszenia.
4. W przypadku powzięcia przez Dyrektora Biura Stowarzyszenia lub Zarząd
Stowarzyszenia wątpliwości co do treści Wniosku Dyrektor Biura Stowarzyszenia lub
Zarząd Stowarzyszenia wzywa producenta do uzupełnienia Wniosku lub
przedstawienia wyjaśnień. W takim przypadku termin na rozpoznanie Wniosku, o
którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu zaczyna biec od dnia złożenia przez
producenta wyjaśnień/uzupełnienia Wniosku w sposób prawidłowy bądź
bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego producentowi na złożenie
wyjaśnień/uzupełnienie wniosku.
5. Wniosek podlega odrzuceniu przez Dyrektora Biura Stowarzyszenia, bez wzywania
do uzupełnienia w przypadku niespełnienia wymogów formalnych tj.:
1) gdy Wniosek został nieopłacony,
2) gdy Wniosek został złożony bez wymaganych załączników w wymaganej formie.
6. W przypadku pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej Wniosku, Zarząd
Stowarzyszenia podejmuje
uchwałę
w przedmiocie nadania Numeru
identyfikacyjnego producentowi.

6

7. W przypadku negatywnej oceny formalnej i/lub merytorycznej Wniosku, Zarząd
Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w przedmiocie odmowy nadania Numeru
identyfikacyjnego producentowi.
§6
Odwołanie
1. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie nadania producentowi Numeru
identyfikacyjnego bądź odmowy nadania Numeru identyfikacyjnego doręczana jest
producentowi w szczególności osobiście, za pośrednictwem poczty polskiej listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną wraz z pouczeniem o
możliwości złożenia przez producenta Odwołania od uchwały Zarządu
Stowarzyszenia.
2. Producent ma prawo złożenia Odwołania w terminie 14 dni od doręczenia mu
uchwały Zarządu Stowarzyszenia, o której mowa w ust. 1 powyżej.
3. Odwołanie składane jest przez producenta do Zebrania Delegatów Stowarzyszenia, za
pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia.
4. Jeśli Zarząd Stowarzyszenia uzna, że odwołanie zasługuje w całości na
uwzględnienie, Zarząd Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia wniesienia
Odwołania, podejmuje uchwałę, w której może zmienić uchwałę w przedmiocie
odmowy nadania producentowi numeru identyfikacyjnego
5. W przypadku stwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia, że Odwołanie nie zasługuje
na uwzględnienie, Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do przekazania Zebraniu
Delegatów dokumentacji dotyczącej postępowania w przedmiocie nadania
producentowi Numeru identyfikacyjnego, w szczególności Wniosku, uchwały Zarządu
w przedmiocie nadania/odmowy nadania Numeru identyfikacyjnego, Odwołania i
wszelkich innych dokumentów dotyczących ww. postępowania.
6. W przypadku wniesienia Odwołania i powzięcia przez Zebranie Delegatów
Stowarzyszenia wątpliwości co do okoliczności postępowania, Zebranie Delegatów
może wezwać producenta do złożenia wyjaśnień. W takim przypadku termin na
rozpatrzenie Odwołania, o którym mowa w ust. 7 poniżej, zaczyna biec od dnia
złożenia przez producenta wyjaśnień bądź bezskutecznego upływu terminu
wyznaczonego producentowi na udzielenie ww. wyjaśnień.
7. Zebranie Delegatów Stowarzyszenia w terminie 180 dni od dnia wniesienia przez
Producenta Odwołania od uchwały Zarządu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 6
powyżej, po rozpatrzeniu całokształtu dokumentacji zebranej w sprawie, podejmuje:
1) uchwałę w przedmiocie nadania producentowi Numeru identyfikacyjnego w
przypadku pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej Wniosku dokonanej przez
Zebranie Delegatów Stowarzyszenia bądź
2) uchwałę w przedmiocie odmowy nadania Numeru identyfikacyjnego w przypadku
dokonania negatywnej oceny formalnej i/lub merytorycznej Wniosku dokonanej
przez Zebranie Delegatów Stowarzyszenia.
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§7
Kontrola produkcji
1. Stowarzyszenie może przeprowadzić u producenta, któremu został nadany Numer
identyfikacyjny kontrolę zgodności produkcji Jabłek grójeckich ze specyfikacją
produktu.
2. Wyróżnia się dwa tryby kontroli zgodności produkcji Jabłek grójeckich ze
specyfikacją produktu:
1) tryb zwykły – kontrola w tym trybie przeprowadzana jest w stosunku do
producentów Jabłek grójeckich niebędących członkami Stowarzyszenia, w sposób
opisany w niniejszym Regulaminie,
2) tryb członkowski – kontrola w tym trybie przeprowadzana jest w stosunku do
producentów Jabłek grójeckich będących członkami Stowarzyszenia, w sposób
opisany w wewnętrznych aktach Stowarzyszenia.
3. Kontrola, o której mowa w ust. 1 powyżej może być przeprowadzana:
1) z własnej inicjatywy Stowarzyszenia,
2) na wniosek własny producenta, któremu został nadany Numer identyfikacyjny,
3) na wniosek odbiorcy jabłek wyprodukowanych przez Producenta, w tym grupy
producenckiej.
4. Stowarzyszenie uprawnione
uzasadnionych powodów.

jest

do

odmowy

przeprowadzenia

kontroli

z

5. O planowanej kontroli produkcji Stowarzyszenie poinformuje producenta
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej na 2 dni przed
planowanym terminem kontroli. W przypadku gdy producent jest członkiem grupy
producentów, grupa zostaje poinformowana o kontroli swojego członka w tym samym
trybie i terminie. Kontrola może odbyć się przed upływem ww. terminu, o ile
kontrolowany producent wyrazi zgodę na taką kontrolę.
6. Kontrola przeprowadzana jest przez osobę lub osoby upoważnione przez Zarząd
Stowarzyszenia.
7. W ramach kontroli produkcji Producent zobowiązany jest do udostępnienia
kontrolującym miejsca produkcji oraz udzielenia m. in. następujących informacji:
1) miejsce produkcji,
2) miejsce przechowywania/magazynowania,
3) wielkość zbiorów,
4) dokumentacja gospodarstwa (np. dokumentacja Global G.A.P. lub notatnik IPO),
5) ważny certyfikat Global G.A.P. lub IPO,
6) rejestr sprzedaży.
8. Niezależnie od obowiązku, o którym mowa w ust. 7 powyżej, producent zobowiązany
jest do udostępnienia kontrolującym wszelkich innych, wymaganych przez
kontrolujących danych, które umożliwią kontrolę zgodności produkcji Jabłek
grójeckich ze specyfikacją produktu.
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9. Z dokonanej kontroli sporządzany jest protokół obejmujący m.in. następujące
informacje:
1) dane dotyczące kontrolowanego producenta oraz miejsca produkcji,
2) czas i miejsce kontroli,
3) dane dotyczące osób przeprowadzających kontrolę,
4) lista pytań kontrolnych wraz z odpowiedziami,
5) wniosek z kontroli (zgodność/brak zgodności produkcji ze specyfikacją produktu),
6) zalecenia,
7) uwagi i inne istotne informacje.
10. Protokół, o którym mowa w ust. 9 powyżej, podpisywany jest przez kontrolujących
oraz przez producenta, u którego przeprowadzana jest kontrola. Odmowę podpisania
protokołu przez którąkolwiek z ww. osób należy odnotować na protokole wraz z
podaniem przyczyny odmowy podpisania protokołu.
11. Protokół, o którym mowa w ust. 9 powyżej, sporządzany jest w jednym egzemplarzu –
dla Stowarzyszenia. Protokół może być sporządzony w formie pisemnej bądź
elektronicznej.
12. Kontrolowany producent może wystąpić do Stowarzyszenia o wydanie kopii
protokołu, o którym mowa w ust. 9 powyżej.
13. Protokół, o którym mowa w ust. 9 powyżej, kontrolujący przekazuje niezwłocznie, nie
później niż 30 dni od zakończenia kontroli, Zarządowi Stowarzyszenia.
14. Koszt kontroli przeprowadzanej u producentów
Stowarzyszenia wynosi 52 zł/ha sadu produkcji.

niebędących

członkami

15. Koszt kontroli przeprowadzanej u producentów będących członkami Stowarzyszenia
określony jest w wewnętrznych aktach Stowarzyszenia.
16. Koszt kontroli obciąża producenta, u którego przeprowadzana jest kontrola. W
przypadku kontroli dokonywanej na wniosek, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 3)
powyżej, koszty ponosi:
1) podmiot zlecający kontrolę – w przypadku pozytywnego wyniku kontroli
zgodności produkcji Jabłek grójeckich ze specyfikacją produktu,
2) kontrolowany producent – w przypadku negatywnego wyniku kontroli zgodności
produkcji Jabłek grójeckich ze specyfikacją produktu.
17. W przypadku odmowy producenta przeprowadzenia kontroli produkcji, Zarząd
Stowarzyszenia będzie uprawniony do żądania zapłaty przez producenta kary z tytułu
odmowy przeprowadzenia kontroli produkcji w wysokości 500 zł za każdą odmowę.
§8
Kontrola sprzedaży
1. Producent, któremu został nadany przez Stowarzyszenie Numer identyfikacyjny,
zobowiązany jest do informowania Stowarzyszenia na formularzu stanowiącym
Załącznik nr 6 do Regulaminu, o zamiarze wprowadzenia Jabłek grójeckich do obrotu.
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2. Jeśli producent o którym mowa w ust. 1 powyżej jest członkiem grupy producentów,
informację o zamiarze wprowadzenia Jabłek Grójeckich do obrotu składa grupa
producentów.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinno zostać doręczone do
Stowarzyszenia nie później niż na 2 dni przed dniem wprowadzenia przez producenta
Jabłek grójeckich do obrotu.
4. Stowarzyszenie może przeprowadzić u producenta, któremu został nadany Numer
identyfikacyjny lub w grupie producentów która dokonuje wprowadzenia Jabłek
Grójeckich do obrotu kontrolę wprowadzania Jabłek grójeckich do obrotu. Tryb
kontroli dotyczący producenta obowiązuje odpowiednio grupę producencką.
5. Wyróżnia się dwa tryby kontroli wprowadzania Jabłek grójeckich do obrotu:
1) tryb zwykły – kontrola w tym trybie przeprowadzana jest w stosunku do
producentów Jabłek grójeckich niebędących członkami Stowarzyszenia, w sposób
opisany w niniejszym Regulaminie,
2) tryb członkowski – kontrola w tym trybie przeprowadzana jest w stosunku do
producentów Jabłek grójeckich będących członkami Stowarzyszenia, w sposób
opisany w wewnętrznych aktach Stowarzyszenia.
6. O planowanej kontroli sprzedaży Stowarzyszenie poinformuje producenta
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej na 1 dni przed
planowanym terminem kontroli. Kontrola może odbyć się przed upływem ww.
terminu, pod warunkiem wyrażenia zgody na taką kontrolę przez kontrolowanego.
Kontrola, o której mowa w ust. 1 powyżej może być przeprowadzana:
1) z inicjatywy własnej Stowarzyszenia,
2) na wniosek własny producenta, któremu został nadany Numer identyfikacyjny,
3) na wniosek odbiorcy jabłek wyprodukowanych przez Producenta, w tym grupy
producenckiej.
7. Stowarzyszenie uprawnione
uzasadnionych powodów.

jest

do

odmowy

przeprowadzenia

kontroli

z

8. Kontrola przeprowadzana jest przez osobę lub osoby upoważnione przez Zarząd
Stowarzyszenia.
9. W ramach kontroli sprzedaży Producent (lub grupa producencka) zobowiązany jest do
udostępnienia kontrolującym kontrolę produktów oraz m. in. następujących
informacji:
1) miejsce sortowania,
2) miejsce pakowania,
3) informacja o zamówieniu (m.in. ilość, rodzaj itd.),
4) odbiorcy,
5) raport z przyjęcia surowca,
6) raport z produkcji/sortowania,
7) raport z wydania,
8) faktura VAT RR,
9) faktura VAT,
10) rejestr sprzedaży,
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11) wszelka dokumentacja pozwalająca na weryfikację masy, jakości i pochodzenia
produktu.
10. Niezależnie od obowiązku, o którym mowa w ust. 9 powyżej, producent zobowiązany
jest do udostępnienia kontrolującym przeprowadzającym kontrolę wszelkich innych,
wymaganych przez kontrolujących danych, które umożliwią kontrolę prawidłowości
wprowadzania Jabłek grójeckich do obrotu.
11. Z dokonanej kontroli sporządzany jest protokół obejmujący m.in. następujące
informacje:
1) dane dotyczące kontrolowanego producenta oraz miejsca produkcji,
2) czas i miejsce kontroli,
3) dane dotyczące osób przeprowadzających kontrolę,
4) pytania kontrolne wraz z odpowiedziami,
5) wniosek z kontroli,
6) zalecenia
7) uwagi i inne istotne informacje.
12. Protokół, o którym mowa w ust. 11 powyżej, podpisywany jest przez osoby
przeprowadzające kontrolę oraz przez producenta, u którego przeprowadzana jest
kontrola. Odmowę podpisania protokołu przez którąkolwiek z ww. osób należy
odnotować na protokole wraz z podaniem przyczyny odmowy podpisania protokołu.
13. Protokół, o którym mowa w ust. 11 powyżej, sporządzany jest w jednym egzemplarzu
– dla Stowarzyszenia.
14. Kontrolowany producent może wystąpić do Stowarzyszenia o wydanie kopii
protokołu, o którym mowa w ust. 11 powyżej.
15. Protokół, o którym mowa w ust. 11 powyżej, kontrolujący przeprowadzający kontrolę
przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 od zakończenia kontroli,
Zarządowi Stowarzyszenia.
16. Koszt kontroli przeprowadzanej
Stowarzyszenia wynosi 500 zł.

u

producentów

niebędących

członkami

17. Koszt kontroli przeprowadzanej u producentów będących członkami Stowarzyszenia
określony jest w wewnętrznych aktach Stowarzyszenia.
18. Koszt kontroli obciąża producenta, u którego przeprowadzana jest kontrola.
19. W przypadku kontroli dokonywanej na wniosek, o którym mowa w § 8 ust. 6 pkt 3)
powyżej, koszty ponosi:
1) podmiot zlecający kontrolę – w przypadku pozytywnego wyniku kontroli
zgodności produkcji Jabłek grójeckich ze specyfikacją produktu,
2) kontrolowany producent – w przypadku negatywnego wyniku kontroli zgodności
produkcji Jabłek grójeckich ze specyfikacją produktu.
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20. W przypadku odmowy producenta przeprowadzenia kontroli sprzedaży, Zarząd
Stowarzyszenia będzie uprawniony do żądania zapłaty przez producenta kary z tytułu
odmowy przeprowadzenia kontroli sprzedaży w wysokości 1.000,00 zł za każdą
odmowę.
§9
Przedłużenie ważności Numeru identyfikacyjnego
1. Numer identyfikacyjny nadawany jest na okres 1 (słownie: jednego) roku od dnia
podjęcia uchwały w przedmiocie nadania producentowi Numeru identyfikacyjnego.
2. W przypadku woli producenta przedłużenia ważności Numeru identyfikacyjnego na
okres kolejnego roku, producent zobowiązany jest do złożenia Wniosku o
przedłużenie.
3. Wniosek o przedłużenie:
1) dla producentów niebędących członkami Stowarzyszenia powinien być zgodny z
wzorem wniosku stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
2) dla producentów będących członkami Stowarzyszenia powinien być zgodny z
wzorem wniosku stanowiącym Załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu.
4. Koszt rozpoznania Wniosku o przedłużenie w przypadku producentów niebędących
członkami Stowarzyszenia wynosi 500,00 zł. Koszt rozpoznania Wniosku o
przedłużenie w przypadku producentów będących członkami Stowarzyszenia regulują
akty wewnętrzne Stowarzyszenia.
5. Do procedury rozpatrzenia Wniosku o przedłużenie w trybie określonym w § 9 ust. 3
punkt 1 powyżej, stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 - § 6 Regulaminu.
6. W przypadku złożenia Wniosku o przedłużenie w trybie określonym w § 9 ust. 3
punkt 2 powyżej, ważność Numeru identyfikacyjnego przedłużana jest automatycznie.
W terminie 30 dni do złożenia Wniosku o przedłużenie Zarząd podejmie uchwałę o
przedłużeniu bądź odmowie przedłużenia ważności Numeru identyfikacyjnego.
Uchwała Zarządu w przedmiocie przedłużenia ważności Numeru identyfikacyjnego
ma charakter deklaratoryjny. W przypadku odmowy przedłużenia ważności
producentowi przysługuje prawo do wniesienia odwołania. Wniesienie odwołania
wstrzymuje uchylenie Numeru identyfikacyjnego. Do procedury dot. ww. odwołania
stosuje się odpowiednio postanowienia dot. odwołania od uchwały o odmowie nadania
Numeru identyfikacyjnego.
§ 10
Uchylenie Numeru identyfikacyjnego
1. Numer identyfikacyjny zostaje uchylony, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, w przypadku
gdy:
1) producent odmawia przeprowadzenia przez Stowarzyszenie kontroli produkcji, o
której mowa w § 7 powyżej, lub pomimo dwukrotnego wezwania, nie zajmuje
stanowiska co do możliwości przeprowadzenia ww. kontroli,
2) producent lub grupa producencka, do której należy producent odmawia
przeprowadzenia przez Stowarzyszenie kontroli sprzedaży, o której mowa w § 8
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3)
4)
5)
6)

powyżej, lub pomimo dwukrotnego wezwania, producent nie zajmuje stanowiska
co do możliwości przeprowadzenia ww. kontroli,
w wyniku kontroli produkcji lub sprzedaży stwierdzone zostanie, że produkcja
jabłek nie jest zgodna ze specyfikacją produktu „Jabłka grójeckie”,
istotne informacje wskazane w Deklaracji/Wniosku/ Wniosku o przedłużenie
ulegną zmianie, zaś producent nie poinformuje Stowarzyszenia o ww. zmianach w
terminie 14 dni od wystąpienia zmiany,
okaże się, że istotne informacje wskazane w Deklaracji/Wniosku/ Wniosku o
przedłużenie były fałszywe w dniu składania Deklaracji/Wniosku/Wniosku o
przedłużenie,
producent będący członkiem Stowarzyszenia rażąco naruszy niniejszy Regulamin,
statut Stowarzyszenia bądź inne akty regulujące funkcjonowanie Stowarzyszenia
lub odnoszące się do produkcji lub sprzedaży Jabłek grójeckich.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 powyżej Zarząd Stowarzyszenia może
podjąć uchwałę w przedmiocie uchylenia Numeru identyfikacyjnego nadanego
producentowi.
3. W przypadku podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały w przedmiocie
uchylenia Numeru identyfikacyjnego, producentowi przysługuje prawo do wniesienia
odwołania. Wniesienie odwołania wstrzymuje uchylenie Numeru identyfikacyjnego.
Do procedury dot. ww. odwołania stosuje się odpowiednio postanowienia dot.
odwołania od uchwały o odmowie nadania Numeru identyfikacyjnego.
4. Numer identyfikacyjny zostaje uchylony:
1) z chwilą upływu terminu na wniesienie odwołania od uchwały Zarządu
Stowarzyszenia,
2) z chwilą ostateczności uchwały Zarządu lub Zebrania Delegatów o uchyleniu
Numeru identyfikacyjnego,
3) z upływem 1 roku od dnia nadania producentowi Numeru identyfikacyjnego.
5. Producent niezrzeszony, który przestanie być członkiem Stowarzyszenia uprawniony
jest do przedłużenia ważności Numeru identyfikacyjnego na zasadach obowiązujących
Nowych Członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem, że za Wniosek o przedłużenie
uznawany będzie wniosek złożony nie później niż 30 dni przed zakończeniem
ważności numeru.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą podjęcia przez Zebranie Delegatów
Stowarzyszenia uchwały o przyjęciu Regulaminu.
2. Numery identyfikacyjne nadane producentom przed wejściem w życie niniejszego
Regulaminu pozostają nadal ważne.
3. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
4. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej oraz uchwały Zebrania
Delegatów Stowarzyszenia.
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§ 12
Załączniki
Załącznik nr 1

Wzór Deklaracji

Załącznik nr 2

Wzór Wniosku o
identyfikacyjnego

Załącznik nr 3

Wzór rejestru produkcji Jabłek grójeckich

Załącznik nr 4

Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

Załącznik nr 5

Wzór opinii

Załącznik nr 6

Wzór zawiadomienia o zamiarze wprowadzenia Jabłek grójeckich
do obrotu

Załącznik nr 7

Wzór Wniosku o przedłużenie ważności Numeru identyfikacyjnego
dla producentów będących Dotychczasowymi Członkami
Stowarzyszenia

nadanie/przedłużenie

ważności

Numeru
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