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Szkolenie 

Wymogi wzajemnej zgodności dla gospodarstw ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz niektóre 
płatności nieinwestycyjnie 

 

BEZPŁATNE szkolenie skierowane jest do rolników zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego lub 
podkarpackiego. 

Szkolenie dwudniowe realizowane w godzinach porannych/popołudniowych: 

 pierwszy dzień: stacjonarne zajęcia interaktywne z udziałem rolników,  
 drugi dzień szkolenia: warsztaty praktyczne w gospodarstwie rolnym. 

Program szkolenia: 

 Normy Dobrej Kultury Rolnej zgodnej z ochroną środowiska; 
 Wymogi dotyczące ochrony środowiska naturalnego; 
 Identyfikacja i rejestracja zwierząt; 
 Wymogi dotyczące ochrony zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt; 
 Zasady zwalczania chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich;  
 Wymogi w zakresie zdrowotności roślin; 
 Dobrostan zwierząt; 
 System sankcji stosowany w zakresie wymogów wzajemnej zgodności; 
 Warsztaty w gospodarstwie rolnym. 

 

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie dokumentujące udział w szkoleniu. 

W trakcie szkolenia zapewniony jest posiłek (obiad, kawa, herbata, itd.) 

 

UWAGA! 

Każde gospodarstwo ubiegające się o płatności bezpośrednie będzie musiało spełniać Wymogi Wzajemnej 
Zgodności. Wymogi wdrażane są stopniowo od 2009 roku. Komplet wymogów obowiązywać będzie już od 
2013 roku!  
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Źródło: http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/Platnosci-bezposrednie/Normy-i-Wymogi-Wzajemnej-Zgodnosci-
cross-compliance 

Co to jest Wzajemna Zgodność? 

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej z 2003 roku zasadniczo zmieniła sposób wsparcia rolnictwa w Unii 

Europejskiej. Wprowadzono tzw. Płatność Jednolitą (SPS), która zastąpiła większość dotychczasowych płatności 

bezpośrednich, specyficznych dla poszczególnych rodzajów produkcji rolnej. Płatność jednolita oddzielona od 

struktury i wielkości produkcji daje rolnikowi wolny wybór w produkowaniu tego, czego potrzebuje rynek, 

jednocześnie zapewniając mu niezbędny poziom dochodów. Otrzymanie tej płatności nie jest już zatem 

związane z prowadzeniem określonej produkcji, ale zostało uzależnione od spełnienia przez rolników szeregu 

wymagań dotyczących:  

 utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w Dobrej Kulturze Rolnej zgodnie z ochroną 

środowiska (Good Agricultural and Enviromental Conditions – GAEC) określonych w załączniku III do 

rozporządzenia Rady nr 73/2009 - obowiązuje od 2004 r. 

 podstawowych wymogów z zakresu zarządzania (Statutory Management Requirements – SMR) 

określonych w załączniku II do rozporządzenia Rady nr 73/2009. 

Powyższe wymogi składają się na jeden mechanizm noszący wspólną nazwę zasady wzajemnej zgodności (ang. 

cross-compliance). Zasada Wzajemnej Zgodności oznacza powiązanie wysokości uzyskiwanych płatności 

bezpośrednich ze spełnianiem przez beneficjentów określonych wymogów.  

Wymogi te zostały podzielone na trzy obszary. 

Obszar A, który obejmuje: 

 Identyfikację i rejestrację zwierząt,  
 Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego. 

Obszar B, obejmujący: 

 Zdrowie publiczne, 
 Zdrowie zwierząt, zgłaszanie niektórych chorób,  
 Zdrowotność roślin. 
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Obszar C, w którym zawiera się: 

 Dobrostan zwierząt. 

W państwach UE-15 system kontroli przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności był wdrażany stopniowo 

począwszy od 2005 roku. Rok 2007 był pierwszym rokiem, od którego rolników z państw UE-15 kontrolowano 

pod kątem wypełniania wszystkich wymogów wzajemnej zgodności. 

W państwach członkowskich, które przystąpiły do wspólnoty 1 maja 2004 r. (nowe państwa członkowskie), 

mechanizm ten był ograniczony do kontroli przestrzegania utrzymywania gruntów w Dobrej Kulturze Rolnej.  

Od kiedy wzajemna zgodność obowiązuje w Polsce? 

W nowych państwach członkowskich, w tym w Polsce wymogi wzajemnej zgodności wdrażane są stopniowo.  

W Polsce: 

 od 1 stycznia 2009 roku obowiązują wymogi z obszaru A,  

 wymogi z obszaru B obowiązują od roku 2011, 

 wymogi z obszaru C zostaną wdrożone w roku 2013. 

 

Czy gospodarstwa, w których nie będą spełnione wymogi wzajemnej zgodności będą podlegały sankcjom? 

W przypadku nieprzestrzegania wymagań, płatności bezpośrednie będą redukowane proporcjonalnie do 

naruszeń. Wymiar sankcji za nieprzestrzeganie wymogów podstawowych jest uzależniony od wielu czynników. 

 

Podstawowe rozróżnienie to niezgodność z przepisami wynikająca z: 

 zaniedbania rolnika (nieumyślność), 

 winy rolnika (celowość). 

Ponadto, przy określaniu wymiaru sankcji będą brane pod uwagę takie elementy jak powtarzalność, zasięg, 

dotkliwość, trwałość. 


