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J
ak stawy bez ryb, tak obszary wiejskie bez ochrony 
podlegają degradacji. Dlatego wzorem zachodnich 
farmerów, polscy rolnicy będą czerpać część swoich 
dochodów z tego, że są strażnikami krajobrazu i or-
ganizatorami przestrzeni. Część wymagań rolno-

środowiskowych zacznie ich obowiązywać już od 2009 r., 
pozostałe dopiero za pięć lat. 1 stycznia wejdą w życie 
unijne przepisy dotyczące ochrony dzikiego ptactwa oraz 
wód, a także identyfi kacji i rejestracji zwierząt hodowla-

nych. Komisja Europejska przedłużyła nam 
do 2013 r. termin wprowadzenia wszystkich 
przepisów dotyczących tzw. kontroli wzajem-
nych (cross-compliance). Rolnicy, którzy nie 
dostosują się do nich, będą dostawali niższe 
dopłaty obszarowe. Wysokość kar zależy od 
ilości zaniedbań oraz tego, czy zostały popeł-
nione nieumyślnie bądź celowo. 

Podziemne gnojowiska
Problem gromadzących się na fermach 

ogromnych ilości szkodliwej dla środowiska gnojowicy 
zmusił rządy starej piętnastki UE do podjęcia środków 
bardzo restrykcyjnych i bardzo kosztownych dla farmerów. 
Od kilku lat nie wolno już im wylewać gnojowicy jesienią 
i zimą, co automatycznie czyni koniecznym powiększenie 
zbiorników. Budowa takiego zbiornika kosztuje niemałe 
pieniądze. Ponadto każdy hodowca musi zaopatrzyć się 
w nową maszynę, „wstrzykującą” gnojowicę głęboko pod 
ziemię. Zapobiega to wytwarzaniu oparów amoniaku – za-
wartej w gnojowicy toksycznej substancji odpowiedzialnej 
za powstawanie kwaśnych deszczów, niszczących lasy.

Badania wykazały, że podziemne gnojowiska zmniej-
szają amoniakalne wydzieliny aż o 70 proc. Zaletą tego 
urządzenia jest to, że znikają przykre zapachy, jednak dla 
każdego hodowcy oznacza to dodatkowe coroczne koszty. 

W wielu krajach UE uzyskanie przez hodowców zezwo-
leń sanitarnych, administracyjnych i ekologicznych wyma-
ga obecnie pokonania długiego toru przeszkód. Urzędy są 
wyczulone na możliwości zatrucia gruntu, wód czy znisz-
czenia naturalnego krajobrazu przez wycinkę drzew lub dzi-
kich krzewów. Ilustracją problemu jest przypadek pewne-
go brytyjskiego farmera. Zajmując się produkcją pstrągów, 

Unĳ ny system cross-compliance uzależnia 
płatności obszarowe od spełnienia 
norm dotyczących ochrony środowiska, 
bezpieczeństwa żywności i tzw. dobrostanu 
zwierząt. W Polsce zacznie obowiązywać 
od 1 stycznia 2009 r.
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Na straży 
krajobrazu

POLA DO KONTROLI
W 2008 r. ARiMR skierowała do kontroli na miejscu 
109 tys. wniosków o płatności bezpośrednie, co sta-
nowi ok. 7,4 proc. gospodarstw (metodą inspekcji 
terenowej około 85 tys. gospodarstw oraz metodą 
FOTO –  ponad 24 tys. gospodarstw).
Do kontroli metodą foto wytypowane zostało 30 
obszarów w 11 województwach. Większość kontroli 
na miejscu była przeprowadzona przez wykonaw-
ców zewnętrznych, wyłonionych w postępowaniu 
przetargowym, a tylko ok. 5 proc. przez pracowni-
ków ARiMR.
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stwierdził, że jej opłacalność jest coraz niższa, niebezpiecznie 
wręcz zbliża się do zera. Co zrobił? Bynajmniej nie zlikwido-
wał swoich stawów hodowlanych. Wymyślił sobie, by obok 
stawów produkcyjnych poprowadzić sieć kanałów, łudząco 
przypominających naturalne strumienie, które można by 
udostępnić amatorom wędkowania. W Anglii wędkarze ło-
wiący ryby w publicznych wodach nie mogą zachować dla 
siebie złapanej ryby. Trzeba ją z powrotem wpuścić do wody. 
Pomysłowy farmer stworzył więc możliwość nie tylko czer-
pania frajdy z wędkowania, ale także zabrania trofeum do 
domu. Oczywiście klient musi zapłacić zarówno za prawo 
do wędkowania (wędkę można wypożyczyć na miejscu), ale 

również za złowioną rybkę – według cen w mieszczących się 
obok fi rmowym sklepie.

Jak zjeść tę żabę?
Cross-compliance to jeden z fi larów reformy unijnej 

polityki rolnej z 2003 r. System daje władzom możliwość 
dokonania całkowitych lub częściowych cięć płatności bez-
pośrednich dla rolników, którzy nie przestrzegają zasad do-
brej kultury rolnej i norm ochrony środowiska zebranych 
w około 100 przepisach szczegółowych. 

Dotacje dla młodych rolników z PROW 2007–2013 
otrzymali właściciele 2400 gospodarstw (łącznie 
120 mln zł). Oddziały regionalne ARiMR przyjęły 
6064 wniosków od rolników o przyznanie premii 
ułatwiającej start zawodowy. Agencja przeznaczy 
na ten cel 554 mln zł, a w całym okresie PROW 
420 mln euro. 

Benefi cjenci z sektora rolno-spożywcze-
go otrzymają w 2008 r. około 20 mld zł 
w formie płatności bezpośrednich i wspar-
cia z PROW 2007–2013. 

O pomoc z programów rolnośrodowiskowych ubie-
ga się 21,5 tys. rolników. Tym, którzy kontynuują ta-
kie przedsięwzięcia podjęte w latach 2004–2006, 
ARiMR wypłaciła w tym roku 677 mln zł.
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Obecnie kontrolom z tytułu płatności obszarowych 
podlega ok. 70 tys. rolników. Ocenia się, że inspekcje prze-
widziane w systemie cross-compliance obejmą co roku ok. 
15 tys. gospodarstw. Dla rolników największym obciąże-
niem fi nansowym będzie respektowanie zasad dotyczących 
tzw. dobrostanu zwierząt, które wymagają kosztownych 
inwestycji w nowe budynki, klatki czy systemy wentyla-
cyjne. Zbudowanie nowego systemu nadzoru będzie też 
poważnym obciążeniem dla budżetu państwa. 

Złamanie zasad cross-compliance skutkuje redukcją 
płatności maksymalnie o 5 proc., a w przypadku powtarza-
jącego się zaniedbania o 15 proc. Jeśli kontrolerzy stwier-
dzą celowe nieprzestrzeganie wymogów, rolnikowi grozi 
20-procentowa redukcja płatności, a w skrajnym przypad-
ku – wykluczenie z systemu płatności.

Koszty kontroli cross-compliance mogą okazać się nie-
współmiernie wysokie w stosunku do niepełnych dopłat 
bezpośrednich uzyskiwanych w tzw. okresie przejściowym. 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ocenia, że udział 
Polski w całkowitych płatnościach bezpośrednich UE-
25 będzie wynosił w latach 2005–2012 ok. 2,5–7 proc., 
a udział w liczbie gospodarstw (a tym samym w liczbie 
kontroli) ok. 15-20 proc. Obciążenie budżetu i rolnictwa 
kosztami cross-compliance będzie zatem wielokrotnie wyż-
sze niż średnio w UE-25. 

Bierzesz dopłaty, spełnij wymogi!
System cross-compliance (wzajemnej zgodności) zwią-

zany jest z instrumentarium Wspólnej Polityki Rolnej 
ustalonym w Luksemburgu w czerwcu 2003 r. Unia Eu-
ropejska przyjęła wówczas, że dla swych 15 członków: po 
pierwsze, odchodzi od rozbudowanego systemu dopłat, 

Producenci z terenów górskich i ONW 
otrzymali 1,342 mld zł dopłat bezpośred-
nich za 2007 r. ARiMR przekazała rolnikom 
na konta bankowe blisko 36,5 mln zł z ty-
tułu dopłat ONW naliczonych za 2008 rok. 

Dotacje na zalesianie gruntów i przeprowadze-
nie prac zalesieniowych w kwocie 51,4 mln zł wy-
płacono 1,7 tys. rolnikom, którzy złożyli aplikacje 
w 2007 r. Dla ponad 8,4 tys. rolników, którzy zale-
sili grunty w latach 2004–2006, ARiMR przekazała 
67,2 mln zł ze środków PROW.

Grupom producentów rolnych, które powstały 
w latach 2004–2006, ARiMR wypłaciła 13,23 mln zł, 
a tworzonym w ostatnich dwóch latach – 7 mln zł.
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którymi były np. premie obszarowe w zależności od plonu 
referencyjnego, premie ubojowe itp.; po drugie, gospodar-
stwo nie musi się już wykazać ilością hektarów czy sztuk 
zwierząt, by uzyskać dopłaty. Płatności w krajach starej 
piętnastki obliczane są na podstawie historycznej wielkości 
produkcji z lat 2000–2002 w danym gospodarstwie w for-
mie rocznej wypłaty ryczałtowej.

Uproszczenie rozliczeń dopłat bezpośrednich pociągnęło 
za sobą konieczność oceniania produkcji gospodarstw we-
dług określonych dyrektyw, które każdy kraj członkowski 
przenosił do swego prawodawstwa. Zasada: bierz dopłaty, ale 
spełniaj wymogi – to fundament systemu cross-compliance, 
który jest rygorystycznie weryfi kowany. Jakiekolwiek uchy-
bienia grożą farmerom utratą części dopłat. 

Środki uzyskane z sankcji nakładanych na rolników 
zasilą Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich (EFRROW). Polska będzie mogła z tego 
tytułu zachować 25 proc. opłat zebranych na swoim ob-
szarze. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
– jako unijna agencja płatnicza – na podstawie oceny za-
wartej w protokołach kontrolnych może uznaniowo obni-
żać bądź podwyższać wysokość kar. 

Rolnicy mogą więc liczyć tylko na to, że nasze służ-
by kontrolne nie będą dzielić przysłowiowego włosa na 
czworo.  ®

Na wsparcie gospodarstw niskotowarowych ARiMR wy-
dała w br. 640 mln zł, obecnie realizuje płatności z 6 dzia-
łań PROW 2007–2013 oraz wypłatę wsparcia dla rolników, 
którzy ubiegali  o dofi nansowanie na „Modernizację go-
spodarstw rolnych”.
Program rolnośrodowiskowy PROW 2007–2013

Województwo Liczba wniosków Wnioskowana kwota pomocy [zł]
Dolnośląskie 834 9 793 358,78

Kujawsko-pomorskie 2035 19 087 837,72

Lubelskie 2295 13 412 893,97

Lubuskie 530 8 244 585,07

Łódzkie 900 3 786 315,73

Małopolskie 1585 8 493 812,92

Mazowieckie 2045 16 443 287,57

Opolskie 225 2 014 041,05

Podkarpackie 1594 8 430 948,78

Podlaskie 1675 12 780 928,14

Pomorskie 1347 15 132 822,41

Śląskie 278 2 218 451,12

Świętokrzyskie 1860 7 240 197,29

Warmińsko-mazurskie 1203 20 555 494,05

Wielkopolskie 2 067 17 262 262,62

Zachodniopomorskie 1 027 19 118 687,80

RAZEM 21 500 184 015 925,02
Źródło: System Informacji Zarządczej ARiMR, dane na 30.09.2008 r.

Na wypłatę rent strukturalnych przezna-
czono 1,081 mld  zł, z tego ponad 1 mld zł 
na renty, jakie rolnicy otrzymali w latach 
2004–2006, a blisko 80 mln zł na renty 
przyznawane z nowego PROW.

Fo
t. w

ww
.ph

oto
s.c

om


