
 
 

 

 

Zasada Wzajemnej Zgodności ma przyczynić się 

do ochrony środowiska, poprawy bezpieczeństwa 

żywności, zdrowia ludzi i zwierząt, zdrowotności 

roślin oraz dobrostanu zwierząt. W Polsce 

począwszy od roku 2009 otrzymywanie przez 

rolników płatności bezpośrednich wiąże się ze 

spełnieniem szeregu norm i wymogów.  

W przypadku nie przestrzegania ich, płatności 

bezpośrednie są redukowane proporcjonalnie do 

powodowanych zagrożeń.  

 

NORMY I WYMOGI DOTYCZĄ: 

 utrzymania gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa w Dobrej 

Kulturze   Rolnej zgodnie z ochroną środowiska, określonych w załączniku III do 

rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (normy). Normy te obowiązują w Polsce 

od roku 2005. 

 podstawowych wymogów z zakresu zarządzania określonych w załączniku II do 

rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (wymogi). Wymogi te podzielone są na 

trzy obszary i wdrażane są stopniowo. 

 

  Obszar A – 1 stycznia 2009 r.  

 Ochrona środowiska naturalnego 

 Identyfikacja i rejestracja zwierząt 

           Obszar B – 1 stycznia 2011 r. 

 Zdrowie publiczne ludzi 

 Zdrowie zwierząt, zgłaszanie niektórych chorób 

 Zdrowotność roślin 

                       Obszar C – 1 stycznia 2013 r. 

 Dobrostan zwierząt 

 

SANKCJE 

Wymiar sankcji za nieprzestrzeganie wymogów podstawowych będzie uzależniony od wielu 

czynników. Niezgodność z przepisami wynikać może z:  

 zaniedbania rolnika (działania niecelowe),  

 winy rolnika (działania celowe).  

Przy określaniu wymiaru sankcji brane są pod uwagę takie elementy jak:  

 powtarzalność, zasięg, dotkliwość i trwałość.  

W przypadku, gdy stwierdzona niezgodność wyniknie z zaniedbania ze strony rolnika, 

obniżka ta będzie z zasady stanowić 3% całkowitej kwoty, o którą wnioskował rolnik. 

Jednakże na podstawie raportu z kontroli może zostać wydana decyzja o obniżeniu wielkości 

potrącenia do 1% lub zwiększeniu go do 5% całkowitej kwoty lub w określonych 

przypadkach może dojść do odstąpienia od nałożonej kary. Niezgodności wynikające  

z zaniedbania rolnika są traktowane jako nieumyślne i są sankcjonowane. W przypadku 

stwierdzenia powtarzającej się niezgodności procent sankcji zostanie pomnożony x 3, jednak 
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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 raporcie z czynności kontrolnych, 

wydać decyzję o obniżeniu procentu do wysokości nie mniejszej niż 15% lub w niektórych 

przypadkach może zwiększyć ten procent nawet do 100% całkowitej wnioskowanej kwoty. 

 

Organem odpowiedzialnym za kontrole Wymogów Wzajemnej Zgodności jest Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl) oraz Inspekcja 

Weterynaryjna.  

 

 

 

http://www.arimr.gov.pl/

