
„Wzajemna zgodność” 

PREZENTACJE OPRACOWAŁ: KAROL BACZUŃ – DORADCA ROLNICZY 



Co oznacza Cross-Compliance?  
 
Wytworzenie powiązania pomiędzy:  
 Płatnościami bezpośrednimi i  
 Normami, oraz zobowiązaniami w sektorach ściśle 

    powiązanych z rolnictwem.  
Czyli:  
 Zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowie roślin,  
 Środowisko,  
 Dobrostan zwierząt,  
 Dobry stan rolniczy i ekologiczny powierzchni rolnych.  



Lp. 

Rodzaje usług doradczych 

Max. stawki opłat (bez podatku VAT) 

Ocena gospodarstwa rolnego w zakresie 

spełniania wymogów wzajemnej zgodności 

(cross-compliance) 

Opracowanie planu dostosowania 

gospodarstwa rolnego do wymogów 

wzajemnej zgodności (cross-compliance)  

produkcja zwierzęca 

albo roślinna i 

zwierzęca 

produkcja roślinna  produkcja zwierzęca 

albo roślinna i 

zwierzęca 

produkcja roślinna 

I 

Kompleksowa ocena 

gospodarstwa rolnego w 

zakresie spełniania wymogów 

wzajemnej zgodności  

2 200 zł 1 200 zł - - 

I.1 

Ochrona środowiska 

gospodarstwo położone na 

obszarach Natura 2000 albo - - 700 zł 500 zł 

gospodarstwo położone poza 

obszarami Natura 2000 - - 400 zł 250 zł 

I.2 

Zdrowie publiczne ludzi, 

zdrowie zwierząt oraz 

zdrowotność roślin, a także 

identyfikacja i rejestracja 

zwierząt  

- - 2 000 zł 1 200 zł 

I.3 Dobrostan zwierząt - - 800 zł - 

I.4 

Dobra kultura rolna zgodna z 

wymogami ochrony 

środowiska 
- - 

  

300 zł 

  

300 zł 

    

Ocena gospodarstwa rolnego w zakresie 

spełniania zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy 

Opracowanie planu dostosowania 

gospodarstwa rolnego do zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

produkcja zwierzęca 

albo roślinna i 

zwierzęca 

produkcja roślinna  
produkcja zwierzęca albo 

roślinna i zwierzęca 

produkcja 

roślinna 

II 
Bezpieczeństwo i higiena 

pracy 

300 zł  150 zł - - 

- - 500 zł 300 zł 



Wyliczenia 

1500 euro to 5895 zł na gospodarstwo (kurs 3,93 
zł za euro) 

 
Cc roślinna – 1350 zł ------ brutto 1660,50 zł 
Plan rś – 1500 zł -------  brutto 1845 zł 
Razem – 2850 zł -------  brutto 3505,50 zł 
Wkład 20% - 570 zł netto 80% zwrot – 2280 zł 

655,50 zł vat 
Koszt dla ryczałtowca -  1225,50 zł    dla vatowca 

– 570 zł 







 
SUMA PUNKTÓW  

% ZMNIEJSZENIA KWOTY 

PŁATNOŚCI  

3  1 %  

5  1 %  

7  3 %  

9  3 %  

11  3 %  

13  5 %  

15  5 %  

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.  

 



W przypadku stwierdzenia powtarzającej się 
niezgodności, procent sankcji zostanie 
pomnożony x 3, jednak maksymalna 
wysokość sankcji nie może przekroczyć 15 % 
całkowitej kwoty dopłat bezpośrednich.  

W przypadku, gdy rolnik celowo dopuścił się 
stwierdzonej niezgodności, obniżka będzie z 
zasady wynosić 20 % całkowitej kwoty. 
Jednakże Agencja Płatnicza może na 
podstawie oceny przedłożonej przez właściwy 
organ kontroli w protokole z czynności 
kontrolnych, wydać decyzję o obniżeniu 
procentu do wysokości nie mniejszej niż 15 % 
lub, w określonych przypadkach może 
zwiększyć ten procent nawet do 100 % 
całkowitej kwoty.  



 
SUMA PUNKTÓW  

% ZMNIEJSZENIA  

3  15%  

5  15%  

7  20%  

9  20%  

11  20%  

13  25%  

15  25 - 100%  



Szczegółowa informacja dotycząca wielkości zmniejszenia 
płatności bezpośrednich, płatności cukrowej lub płatności do 

pomidorów w zależności od stwierdzonej niezgodności, zawarta 
jest w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
1 kwietnia 2010 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje 

się stwierdzonej niezgodności oraz procentowej wielkości 
zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej lub 

płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego (Dz.U. Nr 67, 
poz. 434). 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 
kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby 
punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz 
procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, 

płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia 
specjalnego (Dz.U. z 2011 nr 97 poz. 563). 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2010067043401.pdf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2010067043401.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/D2011097056301.pdf


 
 

LICZBA PUNKTÓW, JAKĄ PRZYPISUJE SIĘ STWIERDZONEJ NIEZGODNOŚCI 
 W OBSZARZE DOBREJ KULTURY ROLNEJ ZGODNEJ Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA 

Grunt orny nie jest wykorzystywany 
 do uprawy roślin lub nie jest ugorowany  

         Zasięg    Dotkliwość   Trwałość 
pkt.      1 
pkt.      3               3               5 
pkt.      5               5               5 



Zasięg 1: 
a)   1 pkt - niezgodność stwierdzona na powierzchni nie większej niż 15% 

powierzchni gospodarstwa rolnego, 
b)   3 pkt - niezgodność stwierdzona na powierzchni większej niż 15%, lecz nie 

większej niż 40% powierzchni gospodarstwa rolnego, 
c)   5 pkt - niezgodność stwierdzona na powierzchni większej niż 40% 

powierzchni gospodarstwa rolnego; 

 Dotkliwość 1: 
a)   3 pkt - stwierdzono brak uprawy lub ugorowania (ugór czarny) na gruncie 

ornym w drugim lub trzecim roku, 
b)   5 pkt - stwierdzono wieloletnie wyłączenie gruntu ornego z uprawy lub 

ugorowania; 

 Trwałość 1)   1-5, 7 i 11.1-15: 
a)   3 pkt - skutki zaniedbania mają charakter odwracalny bez konieczności 
podejmowania działań naprawczych lub podejmowane działania naprawcze 

nie wymagają dużych nakładów pracy, 
b)   5 pkt - skutki zaniedbania mają charakter odwracalny, a wymagane 

działania naprawcze wiążą się ze znacznymi nakładami pracy; 



Na gruntach rolnych stwierdzono ślady wypalania.  

        Zasięg    Dotkliwość   Trwałość 
 
pkt.       5            5                5 

Zasięg 4)   6 - 5 pkt - w każdym stwierdzonym przypadku wypalania;  

Dotkliwość 6)   6 - 5 pkt - w każdym stwierdzonym przypadku  
                                            wypalania;  

Trwałość 2)   6 - 5 pkt - w każdym stwierdzonym przypadku wypalania;  



DKR zgodna z ochroną środowiska 

1. 1. W przypadku gruntów ornych - jest 
prowadzona na nich uprawa roślin lub 
ugorowanie, przy czym dla uprawy 
pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa ten sam 
gatunek rośliny może być uprawiany na tej 
samej powierzchni w ramach działki 
ewidencyjnej nie dłużej niż 3 lata;  



2. Uznaje się, że grunt rolny był ugorowany, 
jeżeli grunt ten podlegał co najmniej raz w 
roku, w terminie do dnia 31 lipca 
koszeniu, lub innym zabiegom 
uprawowym zapobiegającym 
występowaniu i rozprzestrzenianiu się 
chwastów;  



W przypadku gruntów ornych położonych na 
stokach o nachyleniu powyżej 20° 
gruntów tych nie wykorzystuje się pod 
uprawę roślin wymagających 
utrzymywania redlin wzdłuż stoku lub nie 
utrzymuje się jako ugór czarny;  



W przypadku gruntów ornych położonych na 
obszarach zagrożonych erozją wodną, 
powierzchnię co najmniej 40 % gruntów ornych 
wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, 
pozostawia się co najmniej od dnia 1 grudnia do 
dnia 15 lutego pod okrywą roślinną – minimalna 
pokrywa glebowa  

Przelewice – Gardziec 

Barlinek 2 i Żydowo  

http://www.minrol.gov.pl/pol/content/download/23975/134192/file/materiał 3_mapa.pdf
http://www.minrol.gov.pl/pol/content/download/23975/134192/file/materiał 3_mapa.pdf


Do powierzchni gruntów rolnych, utrzymywanych zgodnie z 
normami zalicza się:  

1. oczka wodne, w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2 w 

obrębie działki rolnej,  
2. rowy, nieutwardzone drogi dojazdowe wydzielone w obrębie 
działek rolnych, pasy zadrzewień, żywopłoty, ściany tarasów, 
których szerokość w obrębie działki rolnej nie przekracza 2m i 

które nie stanowią odrębnej działki ewidencyjnej,  
3. powierzchnie stref buforowych wyznaczonych przez granicę 
sąsiedniej działki gruntu oraz granicę plantacji zagajników o 

krótkiej rotacji, które są położone 1,5 m od granicy sąsiedniej 
działki gruntu, na której założona została taka plantacja lub 
użytkowanej jako grunt leśny albo 3 m od granicy sąsiedniej 

działki gruntu użytkowanej w inny sposób niż jako grunt leśny 
lub, na którym została założona plantacja zagajników o krótkiej 

rotacji lub wieloletnia plantacja trwała.  



Pozwolenia wodnoprawne 
Nawadnianie gruntów rolnych wodą podziemną za 

pomocą deszczowni lub pobór wody 
powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej 

niż 5 m3 na dobę w celu nawadniania są możliwe po 
uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego w trybie 

określonym w przepisach prawa wodnego. 



Azotany - OSN 

• Stosowanie nawozów na glebach podmokłych , zalanych wodą, 
zamarzniętych i pokrytych śniegiem 

• Na oziminach można przy wiosennej dawce nawozów azotowych stosować 
nawozy na glebach powierzchniowo zamarzniętych – w okresie odwilży – 
uzasadnione względami agrotechnicznymi i organizacyjnymi 

• Nie stosuje się nawozów naturalnych – płynnych na glebach z poziomem 
wody gruntowej < 1,2 m p.p.t. 

• Nawozy stosuje się w dzielonych dawkach w okresach wzrostu roślin – max. 
zapotrzebowanie 

• Na TUZ ach mineralne nawozy azotowe i potasowe stosować w dzielonych 
dawkach, po każdym pokosie i przepasieniu 

• Na pastwiskach należy dawkę nawożenia pomniejszyć o ilość składników 
mineralnych pozostawionych przez zwierzęta w formie odchodów 

• Należy wyłączyć z nawożenia ściekami i osadami ściekowymi: 
     - grunty orne z poziomem wody gruntowej < 1,2 m p.p.t 
     - TUZ z poziomem wody gruntowej < 1,0 m p.p.t 



Dokumentacja prowadzona w gospodarstwie 
OSN 

- karta dokumentacyjna pola  
- rejestracja zabiegów agrotechnicznych oraz plonu. 
- bilans azotu w każdym roku  
- plan nawożenia 
- umowa zbycia nawozu w przypadku nadwyżek 
Plano RS – komputerowy program nawozowy 
 
 
Dokumenty w/w przechowywać przez okres trwania 
Programu działań oraz przez 2 lata po jego zakończeniu 



Substancje niebezpieczne 

Wykaz I – zapobiegać bezwzględnie 
Wykaz II – ograniczać zrzut do środowiska 
 
Środki ochrony roślin 
Oleje odpadowe 
ON, olej opałowy, benzyna 
1 litr zużytego oleju zanieczyszcza 1 milion litrów 

wody,  
10 l oleju odpadowego pokrywa 1 ha jeziora 
 















































































Ryc. 1 

     EWIDENCJA PRODUKCJI ROŚLINNEJ 

a)w zakresie użycia nawozów: datę użycia, rodzaj oraz ilość nawozu, działki rolne poddane nawożeniu; 

b)w zakresie użycia środków ochrony roślin: przyczynę i datę zastosowania, rodzaj środka 

   i zastosowaną metodę; 

a)w zakresie zakupu środków produkcji: datę rodzaj oraz ilość zakupionego produktu; 

b)w zakresie zbiorów: datę, rodzaj i wielkość produkcji ekologicznej lub w czasie konwersji. 

 

Lp. 

Data 

użycia/zastosowania/zakupu 

środka do produkcji/zbioru 

roślin 

Rodzaj oraz ilość 

nawozu/ś.o.r./ 

produktu/ 

produkcji eko lub 

w czasie konwersji 

Działki rolne do 

nawożenia/ 

przyczyna 

ochrony 

(metoda) 

Uwagi 

1. 20 – 30.04.2010 data 

zakupu/zastosowania 

Obornik 30 t. z 

gospodarstwa 

konwencjonalnego z 

ekstensywnym 

chowem 

Dz. 136/5 – 1,08 

ha - A 

Rola przeorana 

następnego dnia 

po zastosowaniu 

2. 

Tab. 1. Przykład ewidencji produkcji roślinnej w wersji syntetycznej.  



EWIDENCJA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ 

a)w zakresie zwierząt przybywających do gospodarstwa: pochodzenie i data przybycia, okres konwersji, oznakowanie 

identyfikacyjne oraz dokumentacja weterynaryjna; 

b)w zakresie zwierząt opuszczających gospodarstwo rolne: wiek, liczebność, waga w przypadku uboju, znak 

identyfikacyjne i przeznaczenie; 

c)szczegółowe dane zwierząt padłych wraz z przyczynami padnięcia; 

d)w zakresie pasz: rodzaj, łącznie z dodatkami paszowymi, proporcje poszczególnych składników w porcjach karmy i 

okresy dostępu do obszaru wolnego wypasu, okresu sezonowego wypasu bydła w przypadku stosowania ograniczeń; 

e)w zakresie leczenia chorób i zapobiegania im oraz opieki weterynaryjnej: data leczenia, szczegółowa diagnoza, 

dawkowanie, rodzaj środka leczniczego, wskazanie zastosowanych aktywnych substancji farmakologicznych, metoda 

leczenia i zalecenia lekarskie dla opieki weterynaryjnej z uzasadnieniem i okresem karencji, obowiązującym zanim 

produkty zwierzęce mogą zostać oznakowane jako ekologiczne.  

 

Lp. 

Data przybycia/wiek/okresy 

wypasu/data leczenia 

Pochodzenie/numery 

identyfikacyjne/waga/ przyczyny 

padnięć/rodzaje i proporcje 

pasz/diagnoza, dawkowanie, 

rodzaj leku, wskazania i 

zalecenia lekarskie/okresy 

karencji 

Uwagi 

1. 1 – 15.05.2010 – okres 

wypasu 

10 szt. koni rasy zimnokrwistej – 

klacze – pastwisko 0,30 ha – 

1DJP/ha 

zwierzęta 

konwencjonalne 

usługowo 

wypasane na 

gruntach 

ekologicznych. 

2. 

Tab. 2. Przykład ewidencji produkcji zwierzęcej w wersji syntetycznej. 



EWIDENCJA ZABIEGÓW WYKONYWANYCH PRZY UŻYCIU 

 ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN 

 

L

p. 

Data 

zabie

gu 

Nazwa 

rośliny, 

produktu 

roślinnego 

lub 

przedmiotu 

Powierzch

nia uprawy 

roślin lub 

obiektu 

magazyno

wego 

(ha/m2) 

Numer 

pola/nazwa 

obiektu 

magazyno

wego 

Zastosowany 

środek ochrony 

roślin 
Przyczyna 

zastosowania 

środka (nazwa 

chorób, 

szkodników, 

chwastów itp.) 

Uwagi 

(informacje 

istotne dla 

wykonująceg

o zabiegi, np. 

nawożenie, 

faza 

rozwojowa 

rośliny, 

warunki 

pogodowe) 

Nazwa 

Dawka 

(l/ha; 

kg/ha; 

%) 

1. 25.04.

2010r

. 

Jabłoń 

domowa 

McIntosh 

0,10 ha Dz. 508/1 Spintor 

240 SC 

0,6 l/ha Owocówka 

jabłkóweczka 

Faza 

zielonego 

pąka, 

wieczór, 

niebo 

bezchmurne, 

1,5 m/s 

2. 

Tab. 4. Opracowanie własne. 



EWIDENCJA STOSOWANIA ŚRODKÓW  

BIOBÓJCZYCH/DEZYNFEKCYJNYCH 

 

Lp. 

Nazwa 

zastosowanego 

środka 

Dawka/stęże

nie robocze 

środka 

Przedmiot/ 

pomieszczen

ie 

Czas 

kontaktu 

Data 

zastosowa

nia 

1. Rapicid 1:400 Obora 1 h 10.06.2010 

2. 

Tab. 5. Opracowanie własne. 



EWIDENCJA PASZ PRODUKOWANYCH/ZAKUPIONYCH 

 I STOSOWANYCH W ŻYWIENIU ZWIERZĄT 

 

Lp

. 

Nazwa 

paszy 

Pochodzenie 

własne/zaku

p 

Ilość 
Przeznaczeni

e 

Gatunek/katego

ria, grupa 

wiekowa 

zwierząt 

Uwagi np. 

data zakupu, 

zbioru, czy 

użyto nasion 

roślin GMO 

1. Siano Własne 20 t bezpośrednie 

skarmienie 

Bydło mięsne Zebrane: 

12.06.2010r., 

działki 21/3, 

24 

2. 

Tab. 6. Opracowanie własne. 



EWIDENCJA ZAKUPU PRODUKTÓW ROŚLINNYCH I ZWIERZĘCYCH 

 PRZEZNACZONYCH DO PRODUKCJ ŻYWNOŚCI 

 

Lp

. 

Nazwa i adres 

sprzedawcy 

Nazwa 

produktu 
Producent Ilość Data zakupu 

Uwagi np. 

zawiera 

GMO 

1. Tomasz 

Turski, ul. 

Sportowa 1, 

Kwilisz 

Ziarno 

owsa 

Tomasz 

Turski 

15 t 20.09.2010 

r. 

Zakup 

 z gosp. 

ekologiczne

go 

2. 

Tab. 7. Opracowanie własne. 



Tel. 507 833 543 


