
Zako czy  si  okres dostosowawczy
do spe nienia norm i wymogów

cross- compliance

Ostateczny termin wdro enia minimalnych wymogów wzajemnej zgodno ci (cross-
compliance) dla Polski zosta  wyznaczony na dzie  31 grudnia 2012 r.
Tak wi c z dniem 1 stycznia 2013 r. w Polsce obowi zuj   wszystkie obszary (A, B i C)
wymogów wzajemnej zgodno ci. Oznacza to, i   otrzymanie  100% p atno ci bezpo rednich
jest uzale nione od   spe nienia  w/w wymogów przez gospodarstwa rolne pobieraj ce
dop aty obszarowe.
Dla przypomnienia  informujemy, e obszary te dotycz :

 ochrony dzikiego ptactwa oraz siedlisk przyrodniczych dzikiej fauny i flory,
 ochrony rodowiska przed zanieczyszczeniami wynikaj cymi z prowadzonej w

gospodarstwach rolnych dzia alno ci rolniczej,
 wytwarzania produktów rolniczych w sposób nie zagra aj cy zdrowiu ludzi i zwierz t

oraz zdrowotno ci ro lin,
 identyfikacji i rejestracji  zwierz t gospodarskich oraz zapewnienia im dobrostanu,
  przestrzegania minimalnych norm Dobrej Kultury Rolnej (DKR).

Jak wcze niej wspomniano, naruszenie  przez rolników w gospodarstwach rolnych w/w
wymogów, b dzie   skutkowa o sankcjami w postaci obni enia dop at bezpo rednich, a
nawet  ca kowitego ich pozbawienia w przypadku nieprzestrzegania ich  w kolejnych latach
oraz obni eniem p atno ci z Osi II PROW 2007-2013 przy realizacji dzia
rolno rodowiskowych,  p atno ci z tytu u gospodarowania na obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania (ONW) oraz  p atno ci na zalesienia gruntów rolnych.

Wdro enie w gospodarstwach rolnych poszczególnych obszarów wymogów
wzajemnej zgodno ci by o realizowane etapowo w latach:
I etap – tj. obszar  A. Obowi zuje  od  1 stycznia 2009 r. i obejmuje wymogi w zakresie
ochrony rodowiska i identyfikacji i rejestracji zwierz t,
II etap – tj. obszar B. Obowi zuje  od 1 stycznia 2011 r. i obejmuje wymogi w zakresie
zdrowia publicznego, zdrowia zwierz t i zdrowotno ci ro lin,
III etap – tj. obszar C. Obowi zuje od 1 stycznia 2013 r. i obejmuje wymogi dotycz ce
ochrony zwierz t gospodarskich w tym dobrostan zwierz t.

Dla przypomnienia podajemy, e obowi zek przestrzegania norm dobrej kultury rolnej
(DKR) obowi zuje od  2004r.

Ponadto rolnicy powinni równie  przestrzega  zasad w zakresie bezpiecze stwa i
higieny pracy w gospodarstwie rolnym.
Wa na uwaga:
rolnicy nie b  ponosi   sankcji finansowych za nieprzestrzeganie zasad
bezpiecze stwa i higieny pracy w gospodarstwie, tak jak jest to w przypadku
nieprzestrzegania zasad wzajemnej zgodno ci (cross-compliance).

Zaniedbania w zakresie BHP w gospodarstwach rolnych s  spore, dlatego mi dzy
innymi doradcy  ZODR w Barzkowicach b  starali si  wskazywa   rolnikom na  zagro enia
wyst puj ce w ich  gospodarstwach oraz  wskazywa   sposoby ich eliminowania. Nale y
nadmieni , e doradcy  nie b    tu wyst powa  w roli kontrolerów. Rola ich b dzie polega



na  edukowaniu  rolników  i kszta towaniu  w ciwych postaw podczas wykonywania prac w
gospodarstwie  oraz utrwalaniu  nawyków zapewniaj cych odpowiednie bezpiecze stwo
rolnikom  i osobom z nimi pracuj cym.
Stwierdzone przez jednostki kontroluj ce ka de  naruszenie   wymogu wzajemnej
zgodno ci oraz normy w przypadku Dobrej Kultury Rolnej,  b dzie uznane  za tzw.
niezgodno  .

Prawid owo  wdro enia  wymogów wzajemnej zgodno ci  b dzie  sprawdzane  w
ramach tzw. zintegrowanego systemu kontroli bezpo rednio  w gospodarstwie. W ramach
takiej kontroli sprawdzane i  weryfikowane  b  fakty stanowi ce podstaw   przyznawania

atno ci bezpo rednich.
Niezgodno  wymogów wzajemnej zgodno ci mo e wynika  mi dzy innymi z:
 zaniedba  rolnika tj. nieumy lnego dzia ania,
 winy rolnika tj, celowego umy lnego dzia ania.

Jako „drobn   niezgodno ” traktuje si   zaniedbanie powsta e zazwyczaj w wyniku
nieumy lnego dzia ania, które nie skutkuje zagro eniem dla rodowiska, zdrowia ludzi czy
zwierz t.

Tu ka de pa stwo cz onkowskie samo ustala katalog tzw. „drobnych niezgodno ci”.
W Polsce, w przypadku stwierdzenia „drobnej niezgodno ci”, rolnik  zobowi zany  b dzie do
usuni cia takiej usterki w okre lonym terminie i w tym wypadku nie b dzie ponosi  sankcji
finansowych, ale tak   „drobn  niezgodno ” mo na pope ni   tylko jeden raz.  Za drobn
niezgodno  uznaje si  np. niedokonanie  wpisu w ci gu 7 dni w ksi dze rejestracji byd a czy
nie oznakowanie byd a kolczykami w terminie 7 dni.
W przypadku stwierdzenia w gospodarstwie drobnych niezgodno ci nale y:

 podj  dzia ania naprawcze, w terminie okre lonym w raporcie czynno ci kontrolnych,
 z  do kierownika biura powiatowego ARiMR o wiadczenia o zrealizowaniu tych

dzia , na formularzu opracowanym i udost pnionym przez ARiMR.
Natomiast w przypadku wiadomego i  celowego naruszenia  normy  lub wymogu cross-

compliance przez rolnika mamy  do czynienia z tzw. niezgodno ci  celow , która wi e si  z
sankcjami finansowymi.

Wysoko  sankcji czyli procent potr cenia p atno ci bezpo rednich zale  b dzie od
skali  ich  naruszenia. Aby oceni  skal   naruszenia ka da niezgodno  oceniana b dzie pod
katem nast puj cych kryteriów:

 zasi gu, czyli obszaru na jakim ta niezgodno  wyst puje. G ównym kryterium z
regu y jest stwierdzenie czy niezgodno  dotyczy tylko gospodarstwa czy te
obejmuje  obszar poza gospodarstwem. W przypadku stwierdzonej niezgodno ci przy
utrzymaniu dobrej kultury rolnej,  kryterium zasi gu oceniane b dzie wielko ci
powierzchni na jakiej to naruszenie wyst puje,

 dotkliwo ci, tj. konsekwencji jaka wynika z naruszenia wymogów wzajemnej
zgodno ci,

 trwa ci tj.  okresu czasu, w którym wyst puj   skutki naruszenia. Ocenia si  w tym
wypadku, czy szkoda jest odwracalna i w jakim czasie mo liwe jest przywrócenie
pierwotnego stanu oraz czy szkoda  jest nieodwracalna.

Ka de kryterium oceniane b dzie  w skali punktowej 1, 3, lub 5 punktów w zale no ci od
stopnia naruszenia wymogów wzajemnej zgodno ci. Zebrane punkty za nieprawid owo ci

  sumowane i przeliczane na procentow  wielko  obni ki p atno ci wg. poni ej
przedstawionej tabeli.



Tabela nr. 1 Wielko   zmniejszenia p atno ci bezpo rednich, p atno ci cukrowych, p atno ci do pomidorów lub
wsparcia  specjalnego w zale no ci od zebranej  liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodno ciom.

Suma
punktów

Niezgodno
nieumy lna

Niezgodno
celowa

3 1 15
5 1 15
7 3 20
9 3 20
11 3 20
13 5 25
15 5 25-100

Reasumuj c:
 rolnicy pobieraj cych dop aty bezpo rednie,  aby nie by  nara onym na ich

obni enie, zobowi zani s   do przestrzegania  z dniem 1 stycznia 2013 r. wszystkich
obszarów  tj. A, B i C  dotycz cych wymogów wzajemnej zgodno ci ( cross-
compliance), gdy  z dniem 31 grudnia 2012r. zako czy  si  okres dostosowawczy w
tym zakresie.

Aby mie  pewno , e   gospodarstwo  spe nia wymogi wzajemnej zgodno ci
(cross-compliance) nale y wzi  udzia  w szkoleniach z tego zakresu organizowanych
przez  Terenowe Zespo y Doradców  w poszczególnych powiatach lub skorzysta  z
porad  doradców podczas dy urów w poszczególnych gminach.
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