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Przedmowa
Podręcznik jest głównym rezultatem projektu pn. „Kompetencje zawodowe
i certyfikacja doradców rolniczych w świecie rynku konkurencyjnych usług –
Kompetencje Doradców Rolniczych”.
Punktem wyjścia projektu była konieczność dostosowania w kontekście nowej
Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej, obowiązującej od 2007 roku.
Głównym celem WPR jest rozwój obszarów wiejskich i promowanie rolnictwa
wielofunkcyjnego. Jedną z głównych zmian, był – spoczywający na krajach
członkowskich – obowiązek zapewnienia dostępności usług doradztwa
rolniczego na skalę pozwalającą wszystkim zakładom rolnym i rolnikom
prywatnym na uzyskanie zgodności z przyjętymi przedsięwzięciami,
dotyczącymi:
• ochrony środowiska
• dobrostanu zwierząt
• i jakości żywności
Zgodność z tymi przedsięwzięciami, tak zwana „wzajemna zgodność”, stała się
warunkiem przydziału środków finansowych jednostkom prowadzącym
działalność w rolnictwie. Rozporządzenie Rady WE nr 1782/2003 wymaga, aby
wszystkie kraje członkowskie tworzyły swoje własne systemy doradztwa w tej
dziedzinie.
Głównym rezultatem projektu stał się podręcznik zatytułowany „PODRĘCZNIK
KOMPETENCJI DORADCY W ZAKRESIE WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI”, w którym
podaje się wymagania dotyczące kwalifikacji i koniecznej wiedzy doradców
oferujących usługi doradcze w dziedzinie wzajemnej zgodności.
Listę wymagań stworzono zgodnie z 19 pojedynczymi standardami ustawowych
wymogów w zakresie zarządzania (SMR), zasadami dobrej kultury rolnej dobrej
kultury rolnej zgodnej z wymogami ochrony środowiska (GAEC). Dokument służy
jako punkt odniesienia przy kwalifikacji doradców w dziedzinie wzajemnej zgodności,
podnosząc ich kompetencje w zakresie usług doradztwa o wysokim standardzie,
dotyczące spraw wzajemnej zgodności.
Opracowany “podręcznik” będzie pomagał tym wszystkim, którzy pragną zapoznać
się z wymogami w zakresie wzajemnej zgodności. Dostarczona wiedza może być
wykorzystywana nie tylko przez przyszłych doradców w sprawach wzajemnej
zgodności, lecz także w średnim szkolnictwie zawodowym i na poziomie
uniwersyteckim, gdzie kształcą się specjaliści – przyszli praktycy. Dodatkowo może
służyć jako zbiór wskazówek dla izb rolniczych, związków zawodowych,
przedsiębiorstw, biur i agencji rozwoju.
W projekcie bierze udział 8 partnerów.
Partnerzy projektu rozwoju Kompetencji Doradców Rolniczych (AAC):
• P1 – Organizacja propagująca: Instytut Informacji Rolniczej i o Produktach
Żywnościowych (Republika Czeska)
• P2 – Instytut Rolny Nitra (Słowacja)
• P3 – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (Polska)
• P4 – Uniwersytet im. Szenta Istvána (Węgry)
• P5 – MARD Instytut Rozwoju Wsi, Edukacji i Doradztwa (Węgry)
• P6 – Triesdorf Consult GbR (Niemcy)
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P7 – Rząd Krajowy Chemnitz
P8 – Federalne Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa, Środowiska i Gospodarki
Wodnej (Austria)
Najpierw każdy partner projektu opisuje część z 19 zasad zarządzania
gospodarstwem oraz dobrej kultury rolnej zgodnej z wymogami ochrony środowiska,
według własnej opinii, a następnie wszyscy partnerzy wyrażają swoje własne opinie
o wcześniej opisanych zagadnieniach. Autora każdej części dokumentu można
znaleźć na końcu podręcznika.
•
•
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1. Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia w sprawie ochrony dzikiego
ptactwa (Dz.U. WE L 103 z 25.4.1979, str. 1, artykuły: 3, 4(1), (2), (4), 5, 7 i 8
Doradca musi znać (musi być w stanie świadczyć usługi doradcze w zakresie):
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Kartowanie obszarów przyrody objętych ochroną w regionie
Umówione wizyty władz kraju federalnego, obejmujące właściwy zakaz lub
wymagające autoryzacji
Wiedzieć, które naruszenia prawa i przepisów dotyczących ochrony przyrody
odnoszą się do wzajemnej zgodności, a które z tych przepisów nie mają
zastosowania
Wpływ zniszczenia lub usunięcia składników krajobrazu
Wpływ działań, które zmieniają rozłóg ziemi
Wpływ zmiany równowagi wodnej
Wpływ zmiany wykorzystania gruntu
Wpływ innych szkód wywołanych w siedliskach fauny i flory
Co oznacza „zakaz pogarszania”?
Kto jest kompetentnym organem nadzorczym odpowiedzialnym za ochroną
środowiska?
Zestawienie obszarów podlegających szczególnej ochronie w ich regionie
Podstawowa znajomość regionalnych, krajowych przepisów prawa
dotyczących definicji ochrony środowiska, łącznie z wymogami w zakresie
zezwoleń (projekty/plan zgodnie z ochroną ptaków)
Znajomość kompetencji władz dotyczących ochrony
Wiedza, na ile odnosi się do wzajemnej zgodności na użytek przedsięwzięć
stosowanych w rolnictwie (być może)
Co oznacza „zakaz pogarszania”?
Doradca musi znać listę dzikich ptaków, które są zagrożone w jego regionie
Doradca musi utrzymywać kontakt z myśliwymi, aby chronić ptaki
Doradca musi utrzymywać kontakty ze służbą graniczną kraju, aby poddawać
ścisłej kontroli przyjeżdżających myśliwych

Propozycja podstawowego wykształcenia i doświadczenia
Austria: Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Stosowanych Nauk Przyrodniczych –
Wiedeń lub Federalne Średnie Szkoły Rolnicze (HBLA) i Centrum Szkoleniowe
dla Nauczycieli i Doradców Rolnych – Wiedeń.
Saksonia: Doradcy powinni mieć praktyczne wykształcenie rolnicze (co najmniej
roczne) i dyplom z rolnictwa wyższej uczelni technicznej (FH – wyższa uczelnia
techniczna) lub wykształcenie porównywalne.
Polska: Doradcy powinni mieć wyższe wykształcenie rolnicze (uniwersyteckie
lub porównywalne)

6

Proponowany kurs dla tego tematu (jako zakres wiedzy minimalnej wymaganej
dla „ochrony ptaków”)
Austria ma jeden kurs obejmujący całe zagadnienie wzajemnej zgodności. I dlatego
ten sam kurs będzie pojawiał się przy każdej dyrektywie.
Temat kursu:

Wprowadzenie do zagadnienia wzajemnej zgodności

Cele kursu:

Poinformowanie doradców o przepisach, do których muszą
stosować się rolnicy w kontekście wzajemnej zgodności

Czas trwania (godz.):

8 godz.

Treść:

Wszystkie przepisy dotyczące wzajemnej zgodności –
poprawki,
Doświadczenie z poprzednich lat,
Wyjaśnienie obszarów zagadnień, w których rolnicy mają
największe problemy,
Perspektywy w następnym sezonie

Narzędzia, materiały
pomocnicze:

Prezentacje PPT
Program Excel do bilansu azotowego
Samoocena dobrostanu zwierząt
Folder wzajemnej zgodności

Wynik: test

Brak testów

Inne

Saksonia
Temat kursu:

Raz do roku odbywa się ogólny kurs dotyczący wzajemnej
zgodności, obejmujący wszystkie akty prawne dotyczące
wzajemnej zgodności. Są także specjalne kursy obejmujące
szczegółowe tematy o wzajemnej zgodności w krajach
federalnych; nie są koordynowane przez Ministerstwo
Rolnictwa.

Wprowadzenie do zagadnienia wzajemnej zgodności,
ochrona ptaków

Cele kursu:

Doradcy doradzają w sprawie przepisów, do których muszą
stosować się rolnicy w związku z zasadą wzajemnej
zgodności

Czas trwania (godz.):

8 godz.

Treść:

Podstawa prawna wszystkich przepisów dotyczących
wzajemnej zgodności,
Doświadczenie z poprzednich lat,
Obszary, w których rolnicy mają największe problemy,
Perspektywy w następnym sezonie (aplikacyjnym)
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Narzędzia, materiały
pomocnicze:

Prezentacje PPT
Program Excel do sporządzenia zestawień bilansu
azotowego, itd.
Folder wzajemnej zgodności, wydruki (podstawa prawna)

Wynik: test, egzamin

Ćwiczenie praktyczne: Udział w kontroli przyszłego miejsca
prowadzenia działalności

Inne

Kontynuacja zmiany podstawy prawnej

2. Dyrektywa Rady nr 80/68/EWG z dnia 17 grudnia 1979 roku w sprawie
ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez
niektóre substancje niebezpieczne (Dz.U. WE L 20 z 26.1.1980, str. 43), artykuły
4 i 5.
Doradca musi znać (musi być w stanie świadczyć usługi doradcze w zakresie):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Co oznacza bezpośredni zrzut zanieczyszczeń do wód gruntowych
i co jest zakazane?
Co oznacza posredni zrzut zanieczyszczeń do wód gruntowych i jakie
są możliwe kierunki pozwoleń?
Wiedza o substancjach i grupach substancji niebezpiecznych
Wiedza o stacjach benzynowych i myjniach na terenach gospodarstw
Co zrobić ze ściekami i pozostałościami pestycydów?
Wysięki wody z miejsc składowania obornika
Podstawowa wiedza o krajowych przepisach prawnych dotyczących prawa
wodnego, łącznie z wymogami dotyczącymi pozwoleń
wiedza o kompetencjach władz dotyczących prawa wodnego
wiedza o tym, które przepisy prawne dotyczący wód odnoszą
się
do przepisów o wzajemnej zgodności

Propozycja podstawowego wykształcenia i doświadczenia
Austria: Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Stosowanych Nauk Przyrodniczych –
Wiedeń lub Federalne Średnie Szkoły Rolnicze (HBLA) i Centrum Szkoleniowe
dla Nauczycieli i Doradców Rolnych – Wiedeń.
Saksonia: Doradcy powinni mieć praktyczne wykształcenie rolnicze (co najmniej
roczne) i dyplom z rolnictwa wyższej uczelni technicznej (FH) lub wykształcenie
porównywalne.
Polska: Doradcy powinni mieć wyższe wykształcenie rolnicze (uniwersyteckie
lub porównywalne)
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Proponowany kurs dla tego tematu (jako zakres wiedzy minimalnej wymaganej
dla „ochrony wód gruntowych”)
Austria:
Temat kursu:
Wprowadzenie do zagadnienia wzajemnej zgodności
Cele kursu:

Poinformowanie doradców o przepisach, do których muszą
stosować się rolnicy w kontekście wzajemnej zgodności

Czas trwania (godz.):

8 godz.

Treść:

Wszystkie przepisy dotyczące wzajemnej zgodności poprawki,
Doświadczenie z poprzednich lat,
Wyjaśnienie zagadnień, w których rolnicy mają największe
problemy,
Perspektywy w następnym sezonie

Narzędzia, materiały
pomocnicze:

Prezentacje PPT
Program Excel do bilansu azotowego
Samoocena dobrostanu zwierząt
Folder wzajemnej zgodności

Wynik: test

Brak testów

Inne

Saksonia
Temat kursu:

Cele kursu:

Czas trwania (godz.):
Treść:
Narzędzia, materiały
pomocnicze
Wynik: test, egzamin

Inne

Raz do roku odbywa się ogólny kurs dotyczący wzajemnej
zgodności, obejmujący wszystkie akty prawne dotyczące
wzajemnej zgodności. Są także specjalne kursy obejmujące
szczegółowe tematy o wzajemnej zgodności w krajach
federalnych; nie są koordynowane przez Ministerstwo
Rolnictwa.

Wprowadzenie do zagadnienia wzajemnej zgodności,
ochrona wód gruntowych
Doradcy doradzają w sprawie przepisów, do których muszą
stosować się rolnicy w związku z zasadą wzajemnej
zgodności
8 godz.
Przepisy o wzajemnej zgodności odnoszące się do wód
gruntowych
Prezentacje PPT
Program Excel
Folder wzajemnej zgodności, wydruki (podstawa prawna)
Ćwiczenie praktyczne: Udział w kontroli przyszłego miejsca
prowadzenia działalności
Kontynuacja zmiany podstawy prawnej
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3. Dyrektywa Rady nr 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 w sprawie ochrony
środowiska, a szczególnie gleb, przy stosowaniu osadów ściekowych
w rolnictwie (Dz.U. WE L 181 z 4.7.1986, str. 6) artykuł 3.

Doradca musi znać (musi być w stanie świadczyć usługi doradcze w zakresie):
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Czy dopuszcza się stosowanie osadów ściekowych w kraju (federalnym)?
Jakie dokumenty urzędowe musi posiadać rolnik, aby móc stosować osady
ściekowe?
Jakość osadów ściekowych
Wymagania dotyczące badania gruntu
Wynik maksymalny
Zakaz stosowania
Szczególne zasady obowiązujące w kraju (federalnym)
Podstawowa wiedza o krajowych przepisach prawnych dotyczących
wykorzystania osadów ściekowych, łącznie z wymogami dotyczącymi
pozwoleń, deklaracji i obowiązku rejestracji
Znajomość kompetencji władz dotyczących osadów ściekowych
Wiedza o badaniu gleb i substancji (np. przepisy o pobieraniu próbek)
Wiedza o tym, które przepisy wynikają z zasady wzajemnej zgodności
Wiedza rolnicza o nawożeniu i uprawie gleby
Doradca musi znać szczegółowe
się z osadami w gospodarstwie

zasady

techniczne

obchodzenia

Propozycja podstawowego wykształcenia i doświadczenia
Austria: Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Stosowanych Nauk Przyrodniczych –
Wiedeń lub Federalne Średnie Szkoły Rolnicze (HBLA) i Centrum Szkoleniowe
dla Nauczycieli i Doradców Rolnych – Wiedeń.
Saksonia: Doradcy powinni mieć praktyczne wykształcenie rolnicze (co najmniej
roczne) i dyplom z rolnictwa wyższej uczelni technicznej (FH) lub wykształcenie
porównywalne.
Polska: Doradcy powinni mieć wyższe wykształcenie rolnicze (uniwersyteckie
lub porównywalne)
Proponowany kurs dla tego tematu (jako zakres wiedzy minimalnej wymaganej
dla „osadów ściekowych”)
Austria:
Temat kursu:
Wprowadzenie do zagadnienia wzajemnej zgodności
Cele kursu:
Czas trwania (godz.):
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Poinformowanie doradców o przepisach, do których muszą
stosować się rolnicy w kontekście wzajemnej zgodności
8 godz.

Treść:

Wszystkie przepisy dotyczące wzajemnej zgodności poprawki,
Doświadczenie z poprzednich lat,
Wyjaśnienie obszarów zagadnień, w których rolnicy mają
największe problemy,
Perspektywy w następnym sezonie

Narzędzia, materiały
pomocnicze:

Prezentacje PPT
Aplikacja Excel do bilansu azotowego
Samoocena dobrostanu zwierząt
Folder wzajemnej zgodności

Wynik: test.......

Brak testów

Inne

Saksonia
Temat kursu:

Raz do roku odbywa się ogólny kurs dotyczący wzajemnej
zgodności, obejmujący wszystkie akty prawne dotyczące
wzajemnej zgodności. Są także specjalne kursy obejmujące
szczegółowe tematy o wzajemnej zgodności w krajach
federalnych; nie są koordynowane przez Ministerstwo
Rolnictwa.

Wprowadzenie do zagadnienia wzajemnej zgodności –
zastosowanie osadów sciekowych

Cele kursu:

Doradcy doradzają w sprawie przepisów, do których muszą
stosować się rolnicy w związku z zasadą wzajemnej
zgodności

Czas trwania (godz.):

8 godz.

Treść:

Przepisy o wzajemnej zgodności dotyczące wykorzystania
osadów i ocena zasad nawożenia (ocena i porównanie
składników pokarmowych), zachowania jakości gleby
(arkusze bilansu próchnicy, itp.), wprowadzenie do
przepisów o pobieraniu próbek

Narzędzia, materiały
pomocnicze

Prezentacje PPT
Program Excel
Folder wzajemnej zgodności, wydruki (podstawa prawna)

Wynik: test,
egzamin......

Ćwiczenie praktyczne: Udział w kontroli przyszłego miejsca
prowadzenia działalności

Inne

Kontynuacja zmiany podstawy prawnej
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4. Dyrektywa Rady nr 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 roku w sprawie
ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany
pochodzenia rolniczego (Dz.U. WE L 375 z 31.12.1991, str. 1) artykuł 4 i 5
Doradca musi znać (musi być w stanie świadczyć usługi doradcze w zakresie):

•
•

Okres zakazu stosowania nawozów
Ograniczenia w stosowaniu na gruntach leżących w terenie pochyłym
Ograniczenia w stosowaniu na glebę podmokłą, zmrożoną lub pokrytą
śniegiem
Ograniczenia w stosowaniu w pobliżu cieków wodnych (strefy buforowe)
Urządzenia do magazynowania płynnych nawozów (bezpieczeństwo)
Pojemność składowisk obornika
Racjonalne nawożenie (np. nawożenie selektywne, ograniczenia)
Płodozmian, nieustanna dbałość o plony
Szata roślinna w okresie deszczowym, zimą
Plany nawożenia, dokumentacja przeprowadzonych zabiegów nawożenia
Inne przedsięwzięcia
Stosowanie ograniczonych dawek: 210/170 kg N/ha/rok
Wiedza o prawodawstwie, prawo wodne oraz ustawa dotycząca nawozów
i odpowiednie przepisy wykonawcze
Znajomość dyrektywy azotanowej
Znajomość dobrej praktyki rolniczej w obchodzeniu się z azotanami

•
•
•
•
•
•

Wiedza o programie działania w zakresie azotu (2003)
Wiedza o maksymalnych ilościach nawozów azotowych
Wiedza o koniecznej pojemności magazynów na nawozy
Stosowanie nawozu azotowego przy zbiornikach wodnych
Stosowanie nawozu azotowego stosowanego w terenie górzystym
Okres zakazu nawożenia nawozami azotowymi

•

Podstawowa wiedza o krajowych przepisach prawnych dotyczących
stosowania nawozów, zastosowaniach, specyfikacjach i obowiązku
rejestrowania
Podstawowa wiedza o wymaganiach w zakresie magazynowania obornika
(zasadniczo: prawo wodne)
Znajomość kompetencji władz w zakresie praw dotyczących nawozów
i ich magazynowania (w razie konieczności: prawo wodne)
Znajomość przepisów związanych z prawem stosowania nawozów
i ewentualnego prawa wodnego, odnoszących się do wzajemnej zgodności
Techniczna wiedza rolnicza o nawożeniu i zgodność z postępowaniem wobec
zwierząt

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

12

Propozycja podstawowego wykształcenia i doświadczenia
Republika Czeska: Średnia szkoła zawodowa jako wymóg minimalny – rolnictwo
lub wykształcenie z nim związane, najlepsze jest pięcioletnie doświadczenie w pracy
w zakładzie produkcyjnym.
Austria: Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Stosowanych Nauk Przyrodniczych –
Wiedeń lub Federalne Średnie Szkoły Rolnicze (HBLA) i szkolenia podyplomowe
w Centrum Szkoleniowym dla Nauczycieli i Doradców Rolnych – Wiedeń.
Saksonia: Doradcy powinni mieć praktyczne wykształcenie rolnicze (co najmniej
roczne) i dyplom z rolnictwa wyższej uczelni technicznej (FH) lub wykształcenie
porównywalne.
Polska: Doradcy powinni mieć wyższe wykształcenie rolnicze (uniwersyteckie
lub porównywalne)
Proponowany kurs dla tego tematu (jako zakres wiedzy minimalnej wymaganej
dla dyrektywy azotanowej)
Republika Czeska
Temat kursu:
Dyrektywa Rady nr 91/676/EWG w sprawie wdrażania
i związana z nią instrukcja wdrażania specjalnej jednostki
gospodarczej
Cele kursu:
- otrzymywanie systematycznych przeglądów różnych
wymogów w dziedzinie produkcji
- wskazówki i propozycje dobrych praktyk rolniczych
Czas trwania
8 godzin
(godz.):
Treść:

Ochrona wód, dyrektywa azotanowa
Sprawdzanie zarządzania podmiotem rolniczym w strefach
wrażliwych.
Wyjaśnienie zagadnienia wzajemnej zgodności
Przygotowanie (rozwój) planu działania dla wybranego
gospodarstwa – jako przykład.
Objaśnienie związku z ustawą dotyczącą: nawozów,
modyfikowanych osadów i usuwania osadów, działań
rolnośrodowiskowych

Narzędzia, materiały
pomocnicze:

- Aplikacja:
(Republika Czeska)
http://www.agroporadenstvi.cz/default.asp?ch=477&typ=1&val=53975&ids=3162

(System ekspercki dotyczący nawozów pochodzącego od
inwentarza żywego – jest dużo łączy do programów
komputerowych, format XLS, tylko w języku czeskim)
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http://www.agroporadenstvi.cz/default.asp?ch=477&typ=1&val=53976&ids=3162

(Jakie ilości nawozu pochodzenia zwierzęcego produkuję?
OBLICZENIA za pośrednictwem łącza PRILOHY, format
XLS, tylko język czeski)
http://www.agroporadenstvi.cz/default.asp?ch=477&typ=1&val=54191&ids=3162

(Jaka jest mi potrzebna pojemność magazynów?
OBLICZENIA za pośrednictwem łącza o nazwie PRILOHY,
format XLS, tylko język czeski)
http://www.agroporadenstvi.cz/default.asp?ch=477&typ=1&val=54192&ids=3162

(Straty składników pokarmowych w czasie magazynowania
nawozu pochodzenia zwierzęcego – program, format XLS,
tylko w języku czeskim)
- dokument – dyrektywa azotanowa
- „protokół” jako wynik usługi doradczej
Wynik: test
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Pytania testowe – przykład z Republiki Czeskiej
1. Dowiedz się, czy działka została zaliczona do strefy
wrażliwej w czteroletnim okresie „programu działań”.
2. Czy doradca musi „przygotowywać dokumentację
działek”, które znajdują się poza strefami wrażliwymi,
kiedy jakieś gospodarstwo częściowo znajduje się w
strefie wrażliwej (= część gospodarstwa nie znajduje się
w strefie wrażliwej)?
3. Czy istnieje możliwość zmiany klasyfikacji gospodarstwa
w strefach wrażliwych? Zgodnie z jakimi warunkami?
4. Czy nierozcieńczona gnojowica bydlęca jest nawozem
z szybko uwalniającym się azotem?
5. Do jakiej grupy nawozów zalicza się obornik drobiowy?
6. Jaka jest graniczna wartość C:N dla nawozów o powoli
uwalniającym się azocie?
7. Czy teren nie nawożonego odłogu, wchodzi w skład
gospodarstwa (w przypadku gdy działka odłogowana nie
znajduje się w strefie wrażliwej) na użytek wyliczenia
granicznej wartości N/ha?
8. Czy pozostałości korzeni roślinnych wlicza się do bilansu
N?
9. Czy możliwe jest użycie dawki N 280 kg/ha na danym
kawałku gruntu w ciągu roku?
10. Czy odejmuje się stratę N z odchodów (= do 35% w
przypadku chowu bezściółkowego i do 20% w przypadku
chowu ściółkowego) w celu obliczenia poziom N/ha?
11. Czy wolno stosować gnojowicę i obornik w uprawie
warzyw w ilości 280 N/ha – obydwu składników?
12. Czy wolno stosować gnojowicę w uprawie chmielu w
ilości 300 kg N/ha co dwa lata?
13. Czy możliwe jest zaliczenie (zaklasyfikowanie) strefy
klimatycznej nr 5 do pierwszej strefy stosowania

(nawozu)?
14. Czy poprzednie gleby zostały zaliczone do drugiej strefy
stosowania (nawozu)?
15. Czy możliwe jest zaliczenie kawałka gruntu o nachyleniu
powyżej 7° do pierwszej strefy stosowania?
16. Czy roczne sumy opadów wywierają wpływ na
zaklasyfikowanie gruntu do stref stosowania (nawozów)?
17. Czy wolno stosować nawóz azotowy od 1.7. aż do
początku zakazu nawożenia w trzeciej strefie
stosowania – w celu rozkładu słomy zbożowej?
18. Czy wolno stosować nierozcieńczoną gnojowicę na
zboża jare od 15.10 do zakazu nawożenia w dawce 80
kg/N/ha w drugiej strefie nawożenia na glebie bez
słomy?
19. Czy wolno stosować nie rozcieńczoną gnojowicę na
oziminy od 15.7 w trzeciej strefie stosowania w dawce
40 kg/N/ha?
20. Czy identyfikacja strefy klimatycznej znajduje się na
drugim miejscu „BPEJ” (Klasyfikacja Gruntów Rolnych w
Republice Czeskiej)?
21. Czy wolno zastosować jednorazową dawkę 70 kg N/ha
na stałych użytkach zielonych o nachyleniu powyżej 7°?
22. Czy wolno siać kukurydzę na płaskiej części działki o
nachyleniu powyżej 7° - zgodnie z LPIS?
23. Czy wolno nawozić działkę o nachyleniu 11-12° bez
pokrywy roślinnej?
Pytania testowe zostały wybrane celowo dla zrozumienia
zagadnienia.
Inne
Austria:
Temat kursu:
Cele kursu:
Czas trwania (godz.):
Treść:

Narzędzia, materiały
pomocnicze:

Wynik: test

Kontynuacja zmiany podstawy prawnej

Wprowadzenie do zagadnienia wzajemnej zgodności
Poinformowanie doradców o przepisach, do których muszą
stosować się rolnicy w kontekście wzajemnej zgodności
8 godz.
Wszystkie przepisy dotyczące wzajemnej zgodności poprawki,
Doświadczenie z poprzednich lat,
Wyjaśnienie zagadnień, w których rolnicy mają największe
problemy,
Perspektywy w następnym sezonie
Prezentacje PPT
Program Excel do bilansu azotowego
Samoocena dobrostanu zwierząt
Folder wzajemnej zgodności
Brak testów
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Raz do roku odbywa się ogólny kurs dotyczący wzajemnej
zgodności, obejmujący wszystkie akty prawne dotyczące
wzajemnej zgodności. Są także specjalne kursy obejmujące
szczegółowe tematy o wzajemnej zgodności w krajach
federalnych; nie są koordynowane przez Ministerstwo
Rolnictwa.

Inne

Kontynuacja zmiany podstawy prawnej
Saksonia
Temat kursu:
Cele kursu:

Czas trwania (godz.):
Treść:

Narzędzia, materiały
pomocnicze
Wynik: test, egzamin

Inne

Wprowadzenie do zagadnienia wzajemnej zgodności,
ochrona wód
Doradcy doradzają w sprawie przepisów, do których muszą
stosować się rolnicy w związku z zasadą wzajemnej
zgodności
16 godz.
Przepisy uwzględniające wzajemną zgodność, związane z
prawem do stosowania nawozu, wymagania dotyczące
składowania obornika
Prezentacje PPT
Program Excel
Folder wzajemnej zgodności, wydruki (podstawa prawna)
Ćwiczenie praktyczne: Udział w kontroli przyszłego miejsca
prowadzenia działalności

Kontynuacja zmiany podstawy prawnej

5. Dyrektywa Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych i dzikiej flory i fauny (Dz.U. WE L 206 z 22.7.1992, str.
7), artykuły 6, 13, 15 i 22(b)
Doradca musi znać (musi być w stanie świadczyć usługi doradcze w zakresie):
•
•
•

•
•
•
•
•
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Kartowanie obszarów przyrody objętych ochroną w regionie
Umówione wizyty władz kraju federalnego, obejmujące właściwy zakaz lub
wymagają autoryzacji
Wiedza o tym, które naruszenia prawa i przepisów dotyczących ochrony
przyrody odnoszą się do wzajemnej zgodności, a które z tych przepisów nie
mają zastosowania
Wpływ powodowany przez zniszczenie lub eliminację składników krajobrazu
Wpływ działań, które zmieniają rozłóg ziemi
Wpływ zmiany równowagi wodnej
Wpływ zmiany wykorzystania gruntu
Wpływ innych szkód wywołanych w siedliskach fauny i flory

•
•

Co oznacza „zakaz pogarszania”?
Kto jest kompetentnym organem nadzorczym odpowiedzialnym za ochronę
środowiska?

•

Zestawienie obszarów siedlisk fauny i flory w regionie oraz istniejących
rozporządzeń, planów zagospodarowania
Które typy biotopów lub gatunków fauny i flory znajdują się regionie?
Podstawowa wiedza o krajowych przepisach prawnych dotyczących definicji
ochrony przyrody, łącznie z wymogami dotyczącymi pozwoleń
Znajomość kompetencji władz dotyczących ochrony
Wiedza o tym na ile przedsięwzięcia rolnicze są (ewentualnie) istotne z punktu
widzenia przepisów o wzajemnej zgodności
Co oznacza „zakaz pogarszania”?

•
•
•
•
•

Propozycja podstawowego wykształcenia i doświadczenia
Austria: Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Stosowanych Nauk Przyrodniczych –
Wiedeń lub Federalne Średnie Szkoły Rolnicze (HBLA) i szkolenia podplomowe
w Centrum Szkoleniowym dla Nauczycieli i Doradców Rolnych – Wiedeń.
Saksonia: Doradcy powinni mieć praktyczne wykształcenie rolnicze (co najmniej
roczne) i dyplom z rolnictwa wyższej uczelni technicznej (FH) lub wykształcenie
porównywalne.
Polska: Doradcy powinni mieć wyższe wykształcenie rolnicze (uniwersyteckie
lub porównywalne)
Proponowany kurs dla tego tematu (jako zakres wiedzy minimalnej wymaganej
dla „siedlisk przyrodniczych”)
Austria:
Temat kursu:
Wprowadzenie do zagadnienia wzajemnej zgodności
Cele kursu:
Czas trwania (godz.):
Treść:

Narzędzia, materiały
pomocnicze:

Wynik: test.......

Poinformowanie doradców o przepisach, do których muszą
stosować się rolnicy w kontekście wzajemnej zgodności
8 godz.
Wszystkie przepisy dotyczące wzajemnej zgodności usprawnienia,
Doświadczenie z poprzednich lat,
Wyjaśnienie zagadnień, w których rolnicy mają największe
problemy,
Perspektywy w następnym sezonie
Prezentacje PPT
Program Excel do bilansu azotowu
Samoocena dobrostanu zwierząt
Folder wzajemnej zgodności
Brak testów
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Raz do roku odbywa się ogólny kurs dotyczący wzajemnej
zgodności, obejmujący wszystkie akty prawne dotyczące
wzajemnej zgodności. Są także specjalne kursy obejmujące
szczegółowe tematy dotyczące wzajemnej zgodności w
krajach federalnych; nie są koordynowane przez
Ministerstwo Rolnictwa.

Inne

Saksonia (Niemcy)
Temat kursu:
Cele kursu:

Czas trwania (godz.):
Treść:

Wprowadzenie do zagadnienia wzajemnej zgodności –
obszary siedlisk fauny i flory
Doradcy doradzają w sprawie przepisów, do których muszą
stosować się rolnicy w związku z zasadą wzajemnej
zgodności
8 godz.

Wynik: test,
egzamin......

Istotne cechy praw ochrony przyrody i wynikające z nich
wskazówki działania dotyczące siedlisk fauny i flory
Prezentacje PPT
Program Excel
Folder wzajemnej zgodności, wydruki (podstawa prawna)
Ćwiczenie praktyczne: Udział w kontroli przyszłego miejsca
prowadzenia działalności

Inne

Kontynuacja zmiany podstawy prawnej

Narzędzia, materiały
pomocnicze

6. Dyrektywa Rady nr 92/102/EWG z dnia 27 listopada 1992 roku w sprawie
identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. WE L 355 z 5.12.1992, str. 32) artykuły
3, 4 i 5
7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2004 wprowadzające Dyrektywę
Parlamentu i Rady Europy (WE) nr 1760/2000 w sprawie identyfikacji i
rejestracji bydła (Dz.U. WE L 163/65 z 30.04.2004) artykuły 6, 8, 9
8. Rozporządzenie Parlamentu i Rady Europy (WE) nr 1760/2000 z dnia 17 lipca
2000 roku ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła oraz w sprawie
znakowania wołowiny i produktów z mięsa wołowego, uchylające
Rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz.U. WE L 204 z 11.8.2000, str. 1)
artykuły 4 i 7
8a. Rozporządzenie (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 w sprawie
ustanowienia systemu identyfikacji i rejestracji owiec i kóz, zmieniające
Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i Dyrektywy nr 92/102/EWG i 64/432/EWG
(Dz.U. WE L 5 z 9.1.2004, str. 8), artykuły 3, 4, 5 (owce i kozy)
Doradca musi znać (musi być w stanie świadczyć usługi doradcze w zakresie):
•
•
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Rejestr centralny, definicja
Rejestr pogłowia (klasyfikacja według: w jakim stanie jest rejestr, dla jakich
gatunków zwierząt, jakie zawiera rekordy, warunki, metody przechowywania

•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

rekordów?)
Identyfikacja – jak jest przeszukiwany, przy pomocy jakich narzędzi, metody
identyfikacji, okresy (daty) identyfikacji
Obowiązki hodowców wszystkich gatunków zwierząt
Znajomość prawodawstwa – Ustawa o hodowli – metoda identyfikacji i
rejestracji zwierząt
Tierkennzeichnungs i wskazówki do rejestracji
o Wskazówki dotyczące Dyrektywy Rady nr 92/102/EWG w sprawie
identyfikacji i rejestracji zwierząt, artykuł 3, 4 i 5
o Wskazówki dotyczące Dyrektywy Rady nr 92/102/EWG w sprawie
identyfikacji i rejestracji zwierząt, artykuł 3, § 1 litera a
Rejestracja przedsięwzięć związanych z bydłem, trzodą chlewną, owcami i
kozami (§ 24 ViehVerkV)
Identyfikacja i rejestracja zwierząt: bydło
o Kolczyki (§ 24 ten ViehVerkV)
o Paszport bydła (§ 24 H ViehVerkV)
o Rejestr bydła (§ 24 H ViehVerkV)
o Centralna baza danych (§ 24 g ViehVerkV)
Identyfikacja i rejestracja zwierząt: trzoda
o Kolczyki (§ 19 b ViehVerkV)
o Rejestr pogłowia (§ 24 c ViehVerkV)
W szczególności doradca musi znać podstawę prawną.
Rozporządzenie w sprawie identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące
znakowania wołowiny i produktów z mięsa wołowego
o Dyrektywa (WE) nr 1760/2000
o Wykonywanie obowiązujących przepisów
o Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2004 w sprawie wdrażania
rozporządzenia Parlamentu i Rady Europy (WE) nr 1760/2000
dotyczącej kolczykowania, paszportów zwierząt i rejestracji pogłowia:
pozycje te dotyczą artykułu 6, 8 i 9 (wchodzi w życie w dniu 1 maja
2004 roku); rozporządzenie odpowiada pkt. 6 i 8 Rozporządzenia
Komisji (WE) nr 2629/97 w sprawie wykonywania zaleceń
rozporządzenia anulowanego na mocy wyżej wymienionego
Rozporządzenia Rady (WE) nr 820/97 w sprawie kolczykowania,
rejestracji pogłowia zwierząt i paszportów w kontekście systemu
identyfikacji i rejestracji bydła.
Treść Rozporządzenia (WE) nr 21/2004
Tłumaczenie Rozporządzenia (WE) nr 21/2004 na języki krajowe
poszczególnych krajów członkowskich (obecnie niedostępna dla Niemiec)

Propozycja podstawowego wykształcenia i doświadczenia
Republika Czeska: Minimum – średnia rolnicza szkoła zawodowa (zootechnika,
hodowca); Akademia Rolnicza – zootechnika lub kierunek spokrewniony.
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Saksonia: Doradcy powinni mieć praktyczne wykształcenie rolnicze (co najmniej
roczne) i dyplom z rolnictwa wyższej uczelni technicznej (FH) lub wykształcenie
porównywalne.
Polska: Doradcy powinni mieć wyższe wykształcenie rolnicze (uniwersyteckie lub
porównywalne)

Proponowany kurs dla tego tematu (jako zakres wiedzy minimalnej wymaganej
dla identyfikacji i rejestracji zwierząt)
Republika Czeska (dla 6-8a), Niemcy/Saksonia (dla 6-8a)
Temat kursu:
Przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt
Cele kursu:

Uzyskiwanie szczegółowych informacji, wiedza i
umiejętności w zakresie przepisów o identyfikacji i
rejestracji zwierząt

Czas trwania (godz.):
8 godzin
Treść:
a) Praktyczna demonstracja identyfikacji wszystkich
rodzajów zwierząt. Odpowiednia jest prezentacja filmów.
b) Prezentacja formularzy (arkuszy) rejestracyjnych i
sposobu ich wypełniania.
c) Prezentacja elektronicznego formularza rejestracyjnego
(PC) i metody rejestracji w rejestrze centralnym
d) Demonstracja błędów w formularzach sprawozdawczych,
poprawa sprawozdań zawierających błędy.
-

-

Rejestr centralny, definicja
Rejestr pogłowia (klasyfikacja według: celu
prowadzenia rejestru, dla jakich gatunków zwierząt,
jakie zawiera rekordy, warunki, metody prowadzenia
rekordów?)
Identyfikacja – jak jest przeszukiwany, przy pomocy
jakich narzędzi, metody identyfikacji, okresy (daty)
identyfikacji
Obowiązki hodowców wszystkich typów zwierząt

Saksonia
(Zawierające tylko wymagania podstawy prawnej 6 – 8.a z
podręcznika doradcy – pełny tekst i pozostałe materiały są
dostępne bezpłatnie za pośrednictwem Internetu
www.smul.sachsen.de)

(p. = strona/strony w broszurze pt. „Wzajemna zgodność
2007”)

C hodowla zwierząt
5. Zdrowotność zwierząt
5.1 Zwierzęta epidemiologia s. 57/58
Podejrzany wygląd niektórych zwierząt w zakresie epidemiologii
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niektórych zwierząt, wliczając w to bizona, żubra, bawoła
domowego, świnie, owce, kozy, konie i jelenie – natychmiastowe
– w ciągu weekendu – powiadomienie kompetentnego urzędu
weterynarii?
Podejrzenie lub wybuch TSE
oficjalne rozporządzenia władz, do których należy się stosować
(np.: zakaz transportu, eliminacja bez bólu, uśmiercanie)?
Zakaz handlu
dotyczący zwierząt z pierwszego pokolenia BSE – zwierząt
podejrzanych lub zakażonych
owiec lub kóz, urodzony na 2 lata przed lub po wybuchu BSE
Wewnętrzny handel bydłem, owcami i kozami
Ze świadectwem zdrowia?

6. Hodowla trzody chlewnej
6.10 Identyfikacja zwierząt i ruch zwierząt, s. 35-36
Identyfikacja zwierząt
Czy wskazane są wszystkie zgromadzone zwierzęta?
Kolczyk dozwolony przez prawo (np.: kolczyk z saksońskiego
LKV – Saksońskie Regionalne Zrzeszenie Kontrolne)
Minimum do usunięcia from saw at the stable (zwierzęta
kupione spoza krajów UE), dozwolona wymiana kolczyka i
natychmiast zakładanego po utracie?
(Wyjątek: zwierzęta bezpośrednio przed ubojem, oznakowane
niebieską pieczątką)
Rejestr magazynów
istniejących, obecnych, chronologicznie i kompletne?
(Numer, numer kolczyka, nazwa i adres dostawcy lub kupca,
data)
Rejestr prowadzony przez 3 lata?
Czy wszystkie bieżące zwierzęta w magazynie są
zarejestrowane?

7. Hodowla bydła i pozyskanie mleka
7.1 Identyfikacja zwierząt i ruchu zwierząt
Identyfikacja zwierząt, s. 32
Czy wskazane są wszystkie zwierzęta?
2 kolczyki dozwolone prawem (np.: kolczyk z saksońskiego LKV
– Saksońskie Regionalne Zrzeszenie Kontroli)
w ciągu 7 dni od urodzenia?
w ciągu 7 dni od wejścia do stajni? (zwierzęta zakupione z
krajów spoza UE)
natychmiast po stracie (wymiana kolczyka)
Raporty Hit, s. 35 (HIT = System Informacyjny i Pochodzeniu
Zwierząt (w Niemczech)
Obecnie w pełni wdrożony (tj. w ciągu 7 dni)?
Rejestr pogłowia, s. 34
istniejących, obecnych, chronologicznie i kompletne?
(numer kolczyka, data urodzenia, płeć, rasa, nazwa i adres
dostawcy lub nabywcy, numer kolczyka matki, data)
Czy rejestr był prowadzony przez 3 lata?
Paszporty bydła, s. 32/33
dostępne i kompletne dla wszystkich zgromadzonych zwierząt
Czy po stracie natychmiast zastępuje się utracony paszport?
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Ubój domowy w ciągu 7 dni przekazywany kompetentnym
władzom?
(saksoński LKV – Saksońskie Regionalne Zrzeszenie Kontroli)
padłe zwierzęta instytucja zajmująca się usuwaniem zwłok
padłych zwierząt lub instytucja badająca
w przypadku transportu, czy zabrano paszport
nie istnieje nadliczbowy paszport?

8. Hodowla owiec i kóz
8.2 Identyfikacja zwierząt i ruchu zwierząt
Identyfikacja wszystkich zgromadzonych zwierząt
urodzonych przed 10.07.2005s. 37
Najpóźniej w 9 miesiącu życia lub
przed ostatecznym wyjazdem z gospodarstwa, w którym zwierzę
urodziło się?
Kolczyk dozwolony przez prawo?
Po wejściu do stajni (zwierzęta zakupione z krajów spoza UE)?
Po stracie kolczyka (wymiana kolczyka)?
Identyfikacja wszystkich zgromadzonych zwierząt
urodzonych po 09.07.2005s. 37-40
Najpóźniej w 9 miesiącu po urodzeniu lub
przed ostatecznym wyjazdem z gospodarstwa, w którym zwierzę
urodziło się?
Identyfikacja przy pomocy 2 żółtych kolczyków do znakowania
zwierząt?
Wyjątek: Identyfikacja przy pomocy autoryzowanego kolczyka
dotycząca zwierząt opasowych i zwierząt rzeźnych do 12
miesiąca życia, nie przeznaczonych do wewnętrznego handlu
unijnego?
W terminie 14 dni od wejścia do obory (zwierzęta kupione z kraju
leżącego poza UE); jednak nie później niż przed wysyłką z
obory?
Natychmiast po stracie kolczyka?
Rejestracja pogłowia
Istniejące, obecne, chronologicznie i całkowicie?

Narzędzia, materiały
pomocnicze:

Prezentacja w formie sporządzonej na papierze – protokół,
formularz elektroniczny protokołu
Demonstracja sposobu wypełniania raportów; poprawienie
błędów w formularzach raportów – jak poprawiać raporty.
Sposób deklarowania (=rejestrowania) zwierząt.
Wszyscy uczestnicy wypełniają własny formularz (protokół)
– pod nadzorem wykładowcy.

Wynik: test

Pytania testowe – warunki w Republice Czeskiej
- Do kiedy cielę musi kolczykowane?
- Czy
zwierzęta
podlegają
ponownemu
kolczykowaniu, kiedy przenosi się z jednego kraju
unijnego lub importuje z kraju trzeciego? - Kiedy
kolczykuje się je (wprowadza identyfikację) zgodnie
z przepisami unijnymi?
- Jaka jest metoda znakowania koni?
- Jaka jest metoda znakowania świń?
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-

Inne

Dla jakich zwierząt prowadzi się rejestrację
pogłowia?
Jaka jest metoda prowadzenia rejestru pogłowia?
Kto wystawia paszport zwierzęcia?
Z ilu części składa się paszport bydła zarodowego?
Kiedy należy wystawić paszport bydła?
Kto wystawia paszport cielęcia dla cielęcia w
pierwszych 28 dniach jego życia?
Kiedy (w ciągu ilu dni) hodowca musi zidentyfikować
zwierzę w sposób zastępczy?
Kto jest kompetentnym organem nadzorczym
odpowiedzialnym za rejestrację i identyfikację
zwierząt?
Jaka jest metoda prowadzenia rejestru – dla ryb nie
hodowlanych?

Kontynuacja zmiany podstawy prawnej

Saksonia, dla 6 dodatkowych
Temat kursu:
Wprowadzenie do zagadnienia wzajemnej zgodności,
identyfikacja i rejestracja zwierząt
Cele kursu:
Podsumowanie podstawy prawnej związanej z wzajemną
zgodnością
Czas trwania (godz.): 8 godz.
Treść:
Narzędzia, materiały
pomocnicze
Wynik: test, egzamin

Inne

Warunki unijne i krajowe, interpretacja kompetentnych
władz
Prezentacje PPT
Program Excel
Folder wzajemnej zgodności, wydruki (podstawa prawna)
Ćwiczenie praktyczne: Udział w kontroli przyszłego miejsca
prowadzenia działalności
Kontynuacja zmiany podstawy prawnej

Saksonia, dla 7 dodatkowych
Temat kursu:
Wprowadzenie do zagadnienia wzajemnej zgodności,
identyfikacja i rejestracja przedsiębiorstw i zwierząt
Cele kursu:
Odpowiednie warunki prawne przenoszące wzajemną
zgodność -Czas trwania (godz.): 16 godz.
Treść:

Patrz: „Konsultant musi wiedzieć”

Narzędzia, materiały
pomocnicze

Prezentacje PPT
Program Excel
Folder wzajemnej zgodności, wydruki (podstawa prawna)
Ćwiczenie praktyczne: Udział w kontroli przyszłego miejsca
prowadzenia działalności

Wynik: test, egzamin
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Pozostałe
Kontynuacja zmiany podstawy prawnej
Saksonia, dla 8 dodatkowych
Temat kursu:
Wprowadzenie do wzajemnej zgodności – znakowanie
wołowiny
Cele kursu:
Informacje odnoszące się do odpowiednich warunków
prawnych dotyczących wzajemnej zgodności
Czas trwania (godz.): 8 godz.
Treść:

W szczególności doradca musi znać podstawę prawną.

Narzędzia, materiały
pomocnicze

Prezentacje PPT
Program Excel
Folder wzajemnej zgodności, wydruki (podstawa prawna)
Ćwiczenie praktyczne: Udział w kontroli przyszłego miejsca
prowadzenia działalności

Wynik: test, egzamin

Inne

Kontynuacja zmiany podstawy prawnej

Saksonia, dla 8a dodatkowych
Temat kursu:
Wprowadzenie do zagadnienia wzajemnej zgodności,
identyfikacja i rejestracja owiec i kóz
Cele kursu:
Doradcy doradzają w sprawie przepisów, do których muszą
stosować się rolnicy w związku z zagadnieniem wzajemnej
zgodności
Czas trwania (godz.): 8 godz.
Treść:

Dokumenty towarzyszące, rejestr pogłowia, wprowadzanie
kolczyków
8. Hodowla owiec i kóz
8.2 Identyfikacja zwierząt i ruchu zwierząt
Pytania:
Identyfikacja wszystkich zgromadzonych zwierząt
urodzonych przed 10.07.2005 s. 37
Najpóźniej w 9 miesiącu życia
ale przed opuszczeniem gospodarstwa hodowli zarodowej?
Czy kolczyk jest dozwolony przez prawo?
Po wejściu do stajni (zwierzęta zakupione z krajów spoza UE)?
Po stracie kolczyka (wymiana kolczyka)?
Identyfikacja wszystkich zgromadzonych zwierząt
urodzonych przed 09.07.2005 s. 37 - 40Najpóźniej w 9
miesiącu po urodzeniu
Jednak przed opuszczeniem gospodarstwa hodowli zarodowej
Identyfikacja przy pomocy 2 żółtych kolczyków do znakowania
zwierząt?
Wyjątek: Identyfikacja przy pomocy autoryzowanego kolczyka
dotycząca zwierząt opasowych i zwierząt rzeźnych do 12
miesiąca życia, nie przeznaczonych do wewnętrznego handlu
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unijnego?
W terminie 14 dni od wejścia do obory (zwierzęta kupione z kraju
leżącego poza UE); jednak nie później niż przed sprzedażą?
Natychmiast po stracie kolczyka?
Rejestracja pogłowia
Istniejące, obecne, chronologicznie i całkowicie?

Narzędzia, materiały
pomocnicze

Prezentacje PPT, program Excel,
Folder wzajemnej zgodności

Wynik: test, egzamin

Ćwiczenie praktyczne: Udział w kontroli przyszłego miejsca
prowadzenia działalności

Inne

Kontynuacja zmiany podstawy prawnej

9. Dyrektywa Rady nr 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 w sprawie
wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu (Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str.
1) artykuł 2
Doradca musi znać (musi być w stanie świadczyć usługi doradcze w zakresie):
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Wymagania ochrony roślin dla gospodarstw i rolników:
o kwalifikacje zawodowe osób wdrażających usługę ochrony roślin,
o warunki techniczne i system kontroli sprzętu do ochrony roślin,
o wymagania w stosunku do magazynów, w których przechowuje się
pestycydy
Ograniczenia w stosowaniu pestycydów.
Dokumentacja (rejestrowanie zabiegów ochrony roślin)
Rejestracja środków ochrony roślin jest procesem „dwuetapowym”: substancje
aktywne są rejestrowane prze UE, a produkt – przez Rząd Węgier
Lista substancji zatwierdzonych zawiera zatwierdzone substancje aktywne,
które mogą być stosowane w produktach
Dopuszczenie produktu jest zadaniem organu państwowego, w oparciu o
dane producenta Dane podlegają normowaniu.
Warunki dopuszczenia produktu: skuteczny, nieszkodliwy dla roślin i
produktów roślinnych, nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt, bez szkodliwego
wpływu na środowisko, określenie substancji skutecznej, określenie
pozostałości
Dopuszczenie produktu może zostać zmienione lub cofnięte
Dane na etykiecie
Kontrola jakości produktu
Magazynowanie i stosowanie produktu
Ochrona pszczół, formalnie (zatwierdzony) cel zastosowania, ochrona wód
powierzchniowych (w Niemczech)
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Propozycja podstawowego wykształcenia i doświadczenia
Polska: Doradcy powinni mieć wyższe wykształcenie rolnicze (uniwersyteckie lub
porównywalne), co najmniej rok doświadczenia w sprawach usług doradztwa
rolniczego.
Węgry: Wydziały Rolnictwa Akademii Węgierskich i średnie Szkoły Rolnicze na
Węgrzech.
Saksonia: Doradca powinien mieć praktyczne wykształcenie rolnicze (co najmniej
roczne) i dyplom z rolnictwa wyższej uczelni technicznej (FH) lub wykształcenie
porównywalne.
Proponowany kurs dla tego tematu (jako zakres wiedzy minimalnej wymaganej
dla „ochrony roślin”)
Polska, Węgry, Niemicy - Saksonia
Temat kursu:
„Zdrowotność roślin” (Polska),
Wprowadzenie do wzajemnej zgodności – ochrona roślin
(Saksonia)
Cele kursu:

Czas trwania (godz.):
Treść:

(Polska)
Zdobywanie dodatkowych informacji, wiedzy i umiejętności
przez rolników, które muszą być całkowicie zgodne z
przepisami krajowymi, wprowadzającymi wymagania unijne
obejmujące zdrowotność roślin.
4 godz.
16 godz. (Saksonia)
(Polska)
1. Ogólne przepisy o ochronie roślin
2. Wymagania ochrony roślin dla gospodarstw i rolników:
o kwalifikacje zawodowe osób wdrażających
usługę ochrony roślin,
o warunki techniczne i system kontroli sprzętu
do ochrony roślin,
o wymagania w stosunku do magazynów, w
których przechowuje się pestycydy
- Ograniczenia w stosowaniu pestycydów.
- Dokumentacja (rejestrowanie zabiegów ochrony
roślin)
3. Warsztaty i wypełnianie list czynności kontrolnych.
(Węgry)
Obecnie nie ma żadnego specjalistycznego kursu, który
podejmowałby ten temat. Instytut Rozwoju Wsi, Edukacji i
Doradztwa posiada opracowanie pt.: „Wprowadzanie do
obiegu środków ochrony roślin”. Dla doradców jest ono
dostępne za pośrednictwem Internetu. Doradcy muszą
zdawać corocznie egzamin ze wszystkich tematów objętych
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ich dziedziną doradztwa zawodowego w wyżej
wymienionych instytucie.
Narzędzia, materiały (Polska)
pomocnicze:
Doradcy powinni korzystać z:
- Podręcznika “Minimalne wymagania wzajemnej
zgodności (cross-compliance) dla gospodarstw rolnych
objętych systemem płatności bezpośrednich oraz
płatnościami w ramach zrównoważonego
gospodarowania na gruntach rolnych i leśnych”
- List kontrolnych;
- Podręcznika dla rolników.
Wynik: pisemny test (Polska) Test, który zdaje się po kursie dla doradców
wielokrotnego
wyboru

Inne

Kontynuacja zmiany podstawy prawnej (Saksonia)

10. Dyrektywa Rady nr 96/22/WE z dnia 29 kwietnia 1996 roku dotycząca zakazu
stosowania w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu
hormonalnym lub tyreostatycznym oraz środków beta-agonistycznych,
uchylająca Dyrektywy nr 81/602/EWG, 88/146/EWG i 88/299/EWG (Dz.U. L 125,
23.5.1996, s. 3) artykuły: 3, 4, 5 i 7
Doradca musi znać (musi być w stanie świadczyć usługi doradcze w zakresie):
•
•
•
•

Substancje zakazane
Wpływ tych substancji
Warunki stosowania tych substancji (leczenie – weterynarz)
Dokumentację (dziennik leczenia prowadzonego przez weterynarza) w
gospodarstwie

•

Substancji wyżej wymienionych nie wolno stosować w gospodarstwach
hodowlanych na Węgrzech

Propozycja podstawowego wykształcenia i doświadczenia
Polska: Doradcy powinni mieć wyższe wykształcenie rolnicze (uniwersyteckie lub
porównywalne), co najmniej rok doświadczenia w sprawach usług doradztwa
rolniczego.
Saksonia: Doradca powinien mieć praktyczne wykształcenie rolnicze (co najmniej
roczne) i dyplom z rolnictwa wyższej uczelni technicznej (FH) lub wykształcenie
porównywalne.
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Proponowany kurs dla tego tematu (jako zakres wiedzy minimalnej wymaganej
dla „zdrowia zwierząt”)
Polska
Temat kursu:
Cele kursu:

Czas trwania (godz.):

(Polska)
„Zdrowie zwierząt”
(Polska)
Zdobywanie dodatkowych informacji, wiedzy i umiejętności
przez rolników, które muszą być całkowicie zgodne z
przepisami krajowymi, wprowadzającymi wymagania unijne
obejmując zdrowie zwierząt.
2

Treść:

(Polska)
1. Ogólne przepisy o zdrowiu zwierząt
2. Substancje zakazane
3. Wpływ tych substancji
4. Warunki stosowania tych substancji (leczenie weterynarz)
5. Dokumentacja (dziennik leczenia prowadzonego przez
weterynarza) w gospodarstwie
4. Warsztaty i wypełnianie list czynności kontrolnych.
Narzędzia, materiały (Polska)
pomocnicze:
Doradcy powinni korzystać z:
- Podręcznika “Minimalne wymagania wzajemnej
zgodności (cross-compliance) dla gospodarstw rolnych
objętych systemem płatności bezpośrednich oraz
płatnościami w ramach zrównoważonego
gospodarowania na gruntach rolnych i leśnych”,
- List kontrolnych;
- Podręcznika dla rolników.
Wynik: pisemny test Po kursie doradcy zdają egzamin w postaci testu.
wielokrotnego
wyboru

Inne

Kontynuacja zmiany podstawy prawnej

11. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28
stycznia 2002 roku ustanawiające ogólne zasady wymagania prawa
żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności
oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31
z 1.2.2002, str. 1), artykuły: 14, 15, 17(1), 18, 19 i 20.

Doradca musi znać (musi być w stanie świadczyć usługi doradcze w zakresie):
•
•
28

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa paszy;
Wymagania wobec bezpieczeństwa produktów, a zwłaszcza:

o produkcji mleka
o produkcji jaj
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szkodliwe czynniki wywierające ujemny wpływ na środowisko produkcji
(glebę,
wodę,
powietrze)
podstawowych
surowców
spożywczych
(pochodzenia roślinnego i zwierzęcego)
Właściwa uprawa gleby i nawożenie
Odpowiednia ochrona roślin
Właściwa produkcja pasz
Właściwe metody produkcji pasz
Badanie pasz
Warunki higieniczne w gospodarstwach hodowlanych
Warunki higieniczne hodowli zwierząt
Warunki dobrego zdrowia zwierząt
Przygotowanie zwierząt do transportu do rzeźni
Właściwe warunki higieniczne produkcji mleka i jaj
Ogólne zasady badania pokarmów w miejscu przygotowania
substancje niepożądane; substancje niedopuszczalne; historia paszy
(określenie pochodzenia – dokumentacja)

Propozycja podstawowego wykształcenia i doświadczenia
Polska: Doradcy powinni mieć wyższe wykształcenie rolnicze (uniwersyteckie lub
porównywalne), co najmniej rok doświadczenia w sprawach usług doradztwa
rolniczego.
Węgry: Wydziały Rolnictwa Akademii Węgierskich, średnie Szkoły Rolnicze na
Węgrzech, Wydział Nauk Weterynaryjnych.
Saksonia: Doradcy powinni mieć praktyczne wykształcenie rolnicze (co najmniej
roczne) i dyplom z rolnictwa wyższej uczelni technicznej (FH) lub wykształcenie
porównywalne.
Proponowany kurs dla tego tematu (jako zakres wiedzy minimalnej wymaganej
dla „bezpieczeństwa żywności”)
Polska, Węgry, Niemicy - Saksonia
Temat kursu:
(Polska)
„Bezpieczeństwo żywności”
Cele kursu:
(Polska)
Zdobywanie dodatkowych informacji, wiedzy i umiejętności
przez rolników, które muszą być całkowicie zgodne z
przepisami krajowymi, wprowadzającymi wymagania unijne
obejmujące bezpieczeństwo żywności.
Czas trwania (godz.):
Treść:

8 godz.
16 godz. (Saksonia)
(Polska)

29

1. Ogólne przepisy o bezpieczeństwie żywności
2. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pasz
3. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa produktów
rolnych, a w szczególności dotyczące:
- produkcji mleka
- produkcji jaj
4. Monitorowanie – dokumentacja (dzienniki prowadzone
w gospodarstwie)
5. Warsztaty i wypełnianie list czynności kontrolnych.
(Węgry)
Obecnie nie ma żadnego specjalistycznego kursu, który
podejmowałby ten temat. Instytut Rozwoju Wsi, Edukacji i
Doradztwa ma kursy dla doradców obejmujące
szczegółową wiedzę dotyczącą z osobna każdego z wyżej
wymienionych tematów. Oprócz tego ostatnio
przygotowano ulotkę pt.: „Warunki bezpieczeństwa przy
produkcji mięsa, mleka i jaj w gospodarstwie”. Dla
doradców jest ona dostępna za pośrednictwem Internetu.
Doradcy muszą zdawać corocznie egzamin ze wszystkich
tematów objętych ich dziedziną doradztwa zawodowego w
wyżej wymienionych instytucie.
Narzędzia, materiały (Polska)
pomocnicze:
Doradcy powinni korzystać z:
- Podręcznika “Minimalne wymagania wzajemnej
zgodności (cross-compliance) dla gospodarstw rolnych
objętych systemem płatności bezpośrednich oraz
płatnościami w ramach zrównoważonego
gospodarowania na gruntach rolnych i leśnych”,
- List kontrolnych;
- Podręcznika dla rolników.
Wynik: pisemny test
wielokrotnego
wyboru

(Polska) Po kursie doradcy zdają egzamin w postaci testu.

Inne

Kontynuacja zmiany podstawy prawnej (Saksonia)

12. Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z 22
maja 2001 roku ustanawiające ogólne zasady dotyczące zapobiegania, kontroli
i eliminacji pewnych postaci zakaźnego gąbczastego zwyrodnienia mózgu
(Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1), artykuły: 7, 11, 12, 13 i 15.
Doradca musi znać (musi być w stanie świadczyć usługi doradcze w zakresie):
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozporządzenia (krajowe i unijne) dotyczące zapobiegania, kontroli i eliminacji
pewnych postaci gąbczastego zwyrodnienia mózgu (TSE),
Ograniczenia w żywieniu zwierząt,
Składanie raportów w przypadku podejrzenia TSE
Przepisy (które musi znać rolnik) dotyczące zapobiegania, rozpoznawania i
eliminacji wyżej wymienionych chorób zwierzęcych
Wymagania dotyczące zdrowotności w hodowli zwierząt (obory, żywienie,
wypas, rozmnażanie się)
Unieszkodliwianie odpadów zwierzęcych
Przepisy o zdrowotności zwierząt w przypadku transportu, wystaw, rynku,
konkurencji
Ogólne zasady eliminowania chorób zwierzęcych (obowiązek zgłaszania
wyżej wymienionych chorób, forma ustna, dokumentacja)
Ogólne przedsięwzięcia epidemiologiczne (oddzielanie i obserwacja zwierząt,
dezynfekcja, odszkodowanie)

Propozycja podstawowego wykształcenia i doświadczenia
Polska: Doradcy powinni mieć wyższe wykształcenie rolnicze i (lub) weterynaryjne
(uniwersyteckie lub porównywalne), co najmniej rok doświadczenia w sprawach
usług doradztwa rolniczego.
Węgry: Wydział Nauk Weterynaryjnych Budapeszt (Uniwersytet im. Szenta Istvána w
Gödöllő), Wydziały Rolnicze uniwersytetów w Debreczynie, Kaposvár, Keszthely,
Szeged.
Saksonia: Doradcy powinni mieć praktyczne wykształcenie rolnicze (co najmniej
roczne) i dyplom z rolnictwa wyższej uczelni technicznej (FH) lub wykształcenie
porównywalne.
Proponowane szkolenie (jak wiedza minimalna wymagana w celu
„zapobiegania, kontroli i eliminacji pewnych postaci gąbczastego zwyrodnienia
mózgu – TSE”)
Polska, Węgry
Temat kursu:
Cele kursu:

Czas trwania (godz.):
Treść:

(Polska)
„Zapobieganie, kontrola i eliminacja TSE”
(Polska)
Zdobywanie dodatkowych informacji, wiedzy i umiejętności
przez rolników, które muszą być całkowicie zgodne z
przepisami krajowymi, wprowadzającymi wymagania unijne
obejmujące zapobieganie TSE.
4
(Polska)
1. Rozporządzenia (krajowe i unijne) dotyczące
zapobiegania, kontroli i eliminacji pewnych postaci
gąbczastego zwyrodnienia mózgu (TSE),
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2. Ograniczenia w żywieniu zwierząt,
- Składanie raportów w przypadku podejrzenia
TSE
3. Warsztaty i wypełnianie list czynności kontrolnych.
(Węgry)
Na Węgrzech nie ma obecnie szkolenia obejmującego ten
temat. Węgierska Izba Weterynarii opublikowała książkę
pt.: „Gospodarka hodowlana oparta na zasadach HACCP”
Jest ona obecnie dostępna tylko za pośrednictwem
Internetu, chociaż Izba planuje szkolenie dla kierowników
gospodarstw hodowlanych, które będzie także dostępne dla
doradców.
Narzędzia, materiały (Polska)
pomocnicze:
Doradcy powinni korzystać z:
- Podręcznika “Minimalne wymagania wzajemnej
zgodności (cross-compliance) dla gospodarstw rolnych
objętych systemem płatności bezpośrednich oraz
płatnościami w ramach zrównoważonego
gospodarowania na gruntach rolnych i leśnych”,
- List kontrolnych;
- Urządzeń pomiarowych,
- Podręcznika dla rolników.
Wynik: pisemny test (Polska) Po kursie doradcy zdają egzamin w postaci testu.
wielokrotnego
wyboru

Inne

Kontynuacja zmiany podstawy prawnej

13. Dyrektywa Rady nr 2003/85EWG wprowadzająca unijne środki kontroli
pryszczycy. Dyrektywa Rady nr 2003/85 uchyla i zastępuje Dyrektywę Rady nr
1985/511. (Dz.U. L 306 z 22.11.2003 str. 1) artykuł 3
14. Dyrektywa Rady nr 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 roku wprowadzająca
ogólne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób zwierząt i
szczególne środki odnoszące się do choroby pęcherzykowej świń (Dz.U. L 62 z
15.3.1993, str. 69) artykuł 3
15. Dyrektywa Rady nr 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 roku ustanawiająca
przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego
języka (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 74) artykuł 3
Doradca musi znać (musi być w stanie świadczyć usługi doradcze w zakresie):
•
•
•
•
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Konieczność informowania o podejrzeniu
Pomoc udzielana rolnikowi w przypadku choroby epidemicznej
Kogo informować w przypadku podejrzenia
Dokumentacja

•

Źródło informacji z arkuszy danych

•

Przepisy (które musi znać rolnik) dotyczące zapobiegania, rozpoznawania i
eliminacji wyżej wymienionych chorób zwierzęcych
Wymagania dotyczące zdrowotności w hodowli zwierząt (obory, żywienie,
wypas, rozmnażanie się)
Unieszkodliwianie odpadów zwierzęcych
Przepisy o zdrowotności zwierząt w przypadku transportu, wystaw, rynku,
konkurencji
Ogólne zasady eliminowania chorób zwierzęcych (obowiązek zgłaszania
wyżej wymienionych chorób, forma ustna, dokumentacja)
Ogólne przedsięwzięcia epidemiologiczne (oddzielanie i obserwacja zwierząt,
dezynfekcja, odszkodowanie)

•
•
•
•
•

Propozycja podstawowego wykształcenia i doświadczenia
Austria: Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Stosowanych Nauk Przyrodniczych –
Wiedeń lub Federalne Średnie Szkoły Rolnicze (HBLA) i szkolenia podyplomowe w
Centrum Szkoleniowym dla Nauczycieli i Doradców Rolnych – Wiedeń.
Węgry: Wydział Nauk Weterynaryjnych Budapeszt (Uniwersytet im. Szenta Istvána w
Gödöllő)
Wydziały Rolnicze uniwersytetów w Debreczynie, Kaposvár, Keszthely, Szeged.
Polska: Doradcy powinni mieć wyższe wykształcenie rolnicze i (lub) weterynaryjne
(uniwersyteckie lub porównywalne), co najmniej rok doświadczenia w sprawach
usług doradztwa rolniczego.
Saksonia: Doradcy powinni mieć praktyczne wykształcenie rolnicze (co najmniej
roczne) i dyplom z rolnictwa wyższej uczelni technicznej (FH) lub wykształcenie
porównywalne.
Proponowany kurs dla tego tematu (jako zakres wiedzy minimalnej wymaganej
dla „chorób zwierząt”)
Austria, Węgry
Temat kursu:
(Austria)
Wprowadzenie do zagadnienia wzajemnej zgodności
Cele kursu:
(Austria) Poinformowanie doradców o przepisach, do
których muszą stosować się rolnicy w kontekście
wzajemnej zgodności
Czas trwania (godz.): 8 godz.
Treść:

(Austria)
Wszystkie przepisy dotyczące wzajemnej zgodności usprawnienia,
Doświadczenie z poprzednich lat,
Wyjaśnienie obszarów, w których rolnicy mają największe
problemy,
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Perspektywy w następnym sezonie

Narzędzia, materiały
pomocnicze:

Wynik: test
Inne

(Węgry)
Na Węgrzech nie ma obecnie szkolenia obejmującego ten
temat. Węgierska Izba Weterynarii opublikowała książkę
pt.: „Gospodarka hodowlana oparta na zasadach HACCP”
Jest ona obecnie dostępna tylko za pośrednictwem
Internetu, chociaż Izba planuje szkolenie dla kierowników
gospodarstw hodowlanych, które będzie także dostępne dla
doradców.
(Austria)
Prezentacje PPT
Program Excel do bilansu azotowego
Samoocena dobrostanu zwierząt
Folder wzajemnej zgodności
(Austria) Brak testów
(Austria) Raz do roku odbywa się ogólny kurs dotyczący
wzajemnej zgodności, obejmujący wszystkie akty prawne
dotyczące wzajemnej zgodności. Są także specjalne kursy
obejmujące szczegółowe tematy o wzajemnej zgodności w
krajach federalnych; nie są koordynowane przez
Ministerstwo Rolnictwa.
Kontynuacja zmiany podstawy prawnej

16. Dyrektywa Rady nr 91/629/EWG z dnia 19 listopada 1991 roku
ustanawiająca minimalne normy ochrony cieląt (Dz.U. L 340 z 11.12.1991, str.
28) artykuły: 3 i 4.
Doradca musi znać (musi być w stanie świadczyć usługi doradcze w zakresie):

•

Warunki hodowli cieląt
Specjalne wymagania w zakresie dobrostanu:
o
Kwatery
o
Powierzchnia podłóg
o
Wentylacja
o
Parametry mikroklimatu
o
Pętanie zwierząt
Żywienie, pokarm, woda i siara

•

Znajomość przepisów prawnych

•
•

Propozycja podstawowego wykształcenia i doświadczenia
Słowacja: Akademia Rolnicza, Akademia Weterynarii,
średnia szkoła zawodowa (rolnictwo, weterynaria)
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Republika Czeska: Minimalne wykształcenie na poziomie średniej szkoły zawodowej
(zootechnika, hodowla); Akademia Rolnicza – zootechnika lub dziedzina pokrewna
Polska: Doradcy powinni mieć wyższe wykształcenie rolnicze i (lub) w zakresie
hodowli (uniwersyteckie lub porównywalne), co najmniej rok doświadczenia w
sprawach usług doradztwa rolniczego.
Saksonia: Doradcy powinni mieć praktyczne wykształcenie rolnicze (co najmniej
roczne) i dyplom z rolnictwa wyższej uczelni technicznej (FH) lub wykształcenie
porównywalne.
Proponowany kurs dla tego tematu (jako zakres wiedzy minimalnej wymaganej
dla ochrony cieląt)
Słowacja
Temat kursu:
(Słowacja)
Minimalne standardy ochrony cieląt
Cele kursu:
(Słowacja)
Zdobywanie dodatkowych informacji, wiedzy i umiejętności
przez rolników, które muszą być całkowicie zgodne z
przepisami krajowymi, wprowadzającymi wymagania unijne
obejmującymi dobrostan cieląt.
Czas trwania (godz.):
Treść:

24
(Słowacja)
1. Ogólne przepisy dotyczące hodowli cieląt
2. Niezgodne z prawem metody hodowli cieląt
3. Ogólne zasady dobrostanu cieląt
3.1 Żywienie
3.2 Systemy pomieszczeń
3.3. Systemy instalacji i wentylacji
3.4. Minimalne standardy oświetlenia
3.5. Minimalne standardy w zakresie miejsca i pogłowia
3.6. Minimalne standardy dotyczące zapewnienia
błonnika codziennej porcji świeżej wody
4. Zaburzenia zachowania i psychologiczne
(CZ )
Kurs zostanie przygotowany we współpracy z
następującymi podmiotami: Państwowy Zakład Weterynarii,
Instytut Nauki o Zwierzętach, Urząd Kontrolny Ochrony
Zwierząt
- komentarz do przepisów - ustaw
- wyjaśnienie częstych błędów w hodowli zwierząt,
stwierdzonych przez organy kontrolne

Narzędzia, materiały
pomocnicze:
Wynik: test

(SK test)
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Jak powinno się kwaterować cielęta po ósmym
miesiącu życia?
a) oddzielnie
b) zakazuje się osobnego kwaterowania cieląt, chyba że
istnieją poważne wskazania medyczne dla ich izolacji
c) cielęta powyżej trzeciego miesiąca życia należy
kwaterować osobno
Jakie są wymagania przestrzenne dla klatek dla cieląt
kwaterowanych osobno?
a) klatka nie może być węższa niż 80 cm (dozwolone
odstępstwo wynosi 10%) lub minimalna szerokość
musi być równa 4/5 wysokości zwierzęcia w kłębie
b) klatka nie może być węższa niż 90 cm (dozwolone
odstępstwo wynosi 10%) lub minimalna szerokość
musi być równa 4/5 wysokości zwierzęcia w kłębie
c) klatka nie może być węższa niż 70 cm (dozwolone
odstępstwo wynosi 10%) lub minimalna szerokość
musi być równa 4/5 wysokości zwierzęcia w kłębie
Indywidualnych kojców nie wolno stosować dla cieląt:
a) starszych niż sześć tygodni, chyba że inaczej zaleci
weterynarz
b) starszych niż dwanaście tygodni, chyba że inaczej
zaleci weterynarz
c) starszych niż osiem tygodni, chyba że inaczej zaleci
weterynarz
Jaka jest minimalna powierzchnia dla cieląt
kwaterowanych w grupach, do 150 żywej wagi, aby
mogły one przez przeszkód obracać się i kłaść?
a) 1,5 m2
b) 2,5 m2
c) 1,2 m2
Krów
a)
b)
c)

nie powinno się doić dłużej niż:
4 godziny dziennie
0,5 godziny dziennie
2 godziny dziennie

Który z wymiarów ciała zwierzęcia ma decydujące
znaczenia dla obliczenia wymagań związanych z
kwaterowaniem krów?
a) szerokość i głębokość klatki piersiowej
b) wysokość w kłębie, ukośna długość ciała, głębokość
klatki piersiowej
c) długość ciała, obwód w klatce piersiowej i szerokość
w lędźwiach
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Inne

Kontynuacja przy zmianie podstawy prawnej

17. Dyrektywa Rady nr 91/630/EWG z dnia 19 listopada 1991 roku
ustanawiająca minimalne normy ochrony trzody chlewnej (Dz.U. L 340 z
11.12.1991, str. 33) artykuły: 3 i 4(1).
Doradca musi znać (musi być w stanie świadczyć usługi doradcze w zakresie):
(Słowacja)
• Warunki hodowli i tuczy trzody chlewnej
• Specjalne wymagania w dobrostanu:
o Całej trzody chlewnej
o Knurów
o Macior i loch
o Prosiąt
o Prosiąt odstawionych i hodowlanych
•

Znajomość przepisów prawnych

Propozycja podstawowego wykształcenia i doświadczenia
Słowacja: Akademia Rolnicza, Akademia Weterynarii,
średnia szkoła zawodowa (rolnictwo, weterynaria)
Republika Czeska: Minimum - średnia rolnicza szkoła zawodowa (zootechnika,
hodowca); Akademia Rolnicza – zootechnika lub kierunek spokrewniony.
Polska: Doradcy powinni mieć wyższe wykształcenie rolnicze i (lub) w zakresie
hodowli (uniwersyteckie lub porównywalne), co najmniej rok doświadczenia w
sprawach usług doradztwa rolniczego.
Proponowany kurs dla tego tematu (jako zakres wiedzy minimalnej wymaganej
dla ochrony trzody chlewnej)
Słowacja
Temat kursu:
(Słowacja)
Minimalne standardy ochrony trzody chlewnej
Cele kursu:
(Słowacja)
Zdobywanie dodatkowych informacji, wiedzy i umiejętności
przez rolników, które muszą być całkowicie zgodne z
przepisami krajowymi, wprowadzającymi wymagania unijne
obejmującymi dobrostan trzody chlewnej
Czas trwania (godz.):
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Treść:

(Słowacja)
1. Przepisy prawne i umowy z przemysłem
2. Kwaterowanie trzody chlewnej
3. Kwaterowanie macior i loch
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4. Lokalizacja i projekt obiektu rolnego
5. Magazynowanie i wylewanie gnojówki
6. System produkcji
(CZ dodatek)
Kurs zostanie przygotowany we współpracy z
następującymi podmiotami: Państwowy Zakład Weterynarii,
Instytut Nauki o Zwierzętach, Urząd Kontrolny Ochrony
Zwierząt
- komentarz do przepisów – ustaw
- wyjaśnienie częstych błędów w hodowli zwierząt,
stwierdzonych przez organy kontrolne
Narzędzia, materiały
pomocnicze:
Wynik: test

(SK test)
Zgodnie z Rozporządzeniem nr 736/2002 Rządu
Republiki Słowacji, kojec, w którym przetrzymuje się
grupę 6 i więcej macior i loch, musi posiadać ściany,
których wysokość wynosi:
a) powyżej 2,8 m
b) powyżej 3,8 m
c) nie mniej niż 2,8 m
Na mocy tego samego rozporządzenia, poziom
hałasu w przypadku trzody chlewnej powinien
wynosić: a)
poniżej 85 dBA
b) powyżej 85 dBA
c) poniżej 110 dBA
Jaka jest najkorzystniejsza temperatura dla
nowonarodzonych warchlaków?
a) 25-28˚C i tygodniowy spadek o 2˚C
b) 32-34˚C i tygodniowy spadek o 2˚C
c)
25-28˚C i tygodniowy spadek o 6˚C
Temperatura w chlewni:
a) latem może podnieść temperaturę powietrza
zewnętrznego o ponad 6˚C
b) latem nie powinna podnosić temperatury powietrza
zewnętrznego o więcej niż 3˚C
c) musi być stała przez cały czas
Odsadzania nie powinno się przeprowadzać w kojcach
z klatkami do mocowania macior na dłużej niż:
a) 1 tydzień
b) 8 tygodni
c) 4 tygodnie
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Inne

Kontynuacja zmiany podstawy prawnej

18. Dyrektywa Rady nr 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 roku dotycząca ochrony
zwierząt hodowlanych (Dz.U. L 221 z 8.8.1998, str. 23) artykuł 4
Doradca musi znać (musi być w stanie świadczyć usługi doradcze w zakresie):
•
•
•
•
•
•
•
•

Obsadzanie personelem, kontrola i prowadzenie rejestrów
Swoboda ruchu
Budynki i kwaterowanie
Zwierzęta nie przetrzymywane w budynkach
Urządzenia automatyczne lub mechaniczne
Pasza, woda i pozostałe substancje
Procedury żywieniowe
Znajomość przepisów prawa, nieprawne metody hodowli zwierząt, transport

Propozycja podstawowego wykształcenia i doświadczenia
Słowacja: Akademia Rolnicza, Akademia Weterynarii,
średnia szkoła zawodowa (rolnictwo, weterynaria), (zootechnika, hodowca)
Republika Czeska: Minimum - średnia rolnicza szkoła zawodowa (zootechnika,
hodowca); Akademia Rolnicza – zootechnika lub dziedzina pokrewna
Polska: Doradcy powinni mieć wyższe wykształcenie rolnicze i (lub) w zakresie
hodowli (uniwersyteckie lub porównywalne), co najmniej rok doświadczenia w
sprawach usług doradztwa rolniczego.
Saksonia: Doradcy powinni mieć praktyczne wykształcenie rolnicze (co najmniej
roczne) i dyplom z rolnictwa wyższej uczelni technicznej (FH) lub wykształcenie
porównywalne.
Proponowany kurs dla tego tematu (jako zakres wiedzy minimalnej wymaganej
dla ochrony zwierząt)
Słowacja
Temat kursu:
(Słowacja)
Zasady ochrony zwierząt przetrzymywanych w celach
hodowlanych
Cele kursu:
(Słowacja)
Zdobywanie dodatkowych informacji, wiedzy i umiejętności
przez rolników, które muszą być całkowicie zgodne z
przepisami krajowymi, wprowadzającymi wymagania unijne
obejmujące dobrostan zwierząt hodowlanych
Czas trwania (godz.): 24
Treść:

(Słowacja)
1. Hodowla zwierząt
2. Osoby opiekujące się zwierzętami
3. Opieka w przypadku choroby lub uszkodzenia ciała
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4. Swoboda ruchu
5. Zadawanie paszy i pojenie
6. Projekt budynku i instalacji w miejscu kwaterunku
zwierząt
7. Metody hodowli
8. Okrucieństwo wobec zwierząt
9. Transport zwierząt
(CZ )
Kurs zostanie przygotowany we współpracy z
następującymi podmiotami: Państwowy Zakład Weterynarii,
Instytut Nauki o Zwierzętach, Urząd Kontrolny Ochrony
Zwierząt
- komentarz do przepisów – ustaw
- wyjaśnienie częstych błędów w hodowli zwierząt,
stwierdzonych przez organy kontrolne
Narzędzia, materiały
pomocnicze:
Wynik: test

(SK test)
Aby nadawać się do hodowli zwierząt, pomieszczenia
gospodarskie muszą spełniać, oprócz wielu innych,
jeden z poniższych wymogów:
a) płaskie pomosty
b) warunki sprzyjające naturalnemu zachowaniu się
zwierząt
c) silna cyrkulacja powietrza
Jak powinna wyglądać podłoga w kojcu, gdzie zwierzę
leży?
a) miękka, łatwa do formowania, z izolacją cieplną,
antypoślizgowa
b) drewniana
c) szorstka
Który z tych systemów kwaterowania jest najbardziej
wymagających, jeżeli chodzi o ściółkę?
a) obora wolnostanowiskowa boksowa z rozesłaną
podściółką
b) obora wolnostanowiskowa z miejscami pobytu
pokrytymi podściółką
c) obora wolnostanowiskowa z matami umieszczonymi
w boksach

Inne

GAEC:
Erozja gleby:
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Kontynuacja zmiany podstawy prawnej

Glebę należy zabezpieczać za pomocą właściwych przedsięwzięć
— Minimalna pokrywa gleby
— Minimalne wykorzystanie ziemi, odzwierciedlające warunki specyficzne dla
miejsca
— Zachowanie terasów
Doradca musi znać (musi być w stanie świadczyć usługi doradcze w zakresie):
Kroki podejmowane w Słowacji w zakresie GAEC
• ochrona gleby przy zastosowaniu właściwych przedsięwzięć w celu uniknięcia
degradacji gleby w wyniku erozji wodnej lub wiatru;
• zapewnienie podstawowej dbałości o ziemię;
Węgry
• Podobne zasady stosuje się także na Węgrzech

Propozycja podstawowego wykształcenia i doświadczenia
Słowacja: Akademia Rolnicza, średnia rolnicza szkoła zawodowa
Polska: Doradcy powinni mieć wyższe wykształcenie rolnicze (uniwersyteckie lub
porównywalne), co najmniej rok doświadczenia w sprawach usług doradztwa
rolniczego.
Saksonia: Doradcy powinni mieć praktyczne wykształcenie rolnicze (co najmniej
roczne) i dyplom z rolnictwa wyższej uczelni technicznej (FH) lub wykształcenie
porównywalne.
Proponowany kurs dla tego tematu (jako zakres wiedzy minimalnej wymaganej
dla ochrony gleby)
Słowacja, Polska
Temat kursu:
(Słowacja) Gospodarcze i środowiskowe skutki erozji gleby
Cele kursu:

(Słowacja) Zdobycie wiedzy w zakresie ochrony gleby przy
zastosowaniu właściwych przedsięwzięć w celu uniknięcia
degradacji gleby w wyniku erozji wodnej lub wiatru;

Czas trwania (godz.):

(Słowacja) 12
(Polska) 4
(Słowacja)
1. Opad deszczu
2.Płodozmian
3. Ilość pokrywy zbóż
4. Typ gleby
5. Topografia
6. Czas odłogowania
7. Praktyki uprawowe
8. Wielkość maszyn

Treść:
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9. Wielkość pól
10.Wysokość i rodzaj miedz
Narzędzia, materiały (Polska)
pomocnicze:
Doradcy powinni korzystać z:
- Podręcznika “Minimalne wymagania wzajemnej
zgodności (cross-compliance) dla gospodarstw rolnych
objętych systemem płatności bezpośrednich oraz
płatnościami w ramach zrównoważonego
gospodarowania na gruntach rolnych i leśnych”
- List kontrolnych;
- Urządzeń pomiarowych,
Podręcznika dla rolników.
Wynik: test.......
(SK test)
Jakie są podstawowe wymagania ochrony gleby przed
erozją? (ochrona gruntów ornych za pomocą odpowiednich
przedsięwzięć w celu uniknięcia erozji bruzd powyżej 20
cm).
Jaki jest maksymalne nachylenie terenu przeznaczonego
na grunty orne w celach rolniczych?
(12°)
Podaj kilka przykładów przedsięwzięć dla uniknięcia erozji
bruzdy. (uprawa poziomicowa stoków, linie ochronne,
wysiew bezpośredni)
Jakie są czynniki erozji wodnej? (klimatyczne i
hydrologiczne, morfologiczne, wegetatywne, sposób
użytkowania)

Kontynuacja zmiany podstawy prawnej
Inne

GAEC (ZASADY DOBREJ KULTURY ROLNEJ):
Substancja organiczna gleby:
Zachowanie poziomów substancji organicznej gleby dzięki właściwym
praktykom
— Standardy płodozmianu tam, gdzie mają one zastosowanie
— Zagospodarowanie rżyska uprawnego
Doradca musi znać (musi być w stanie świadczyć usługi doradcze w zakresie):
•
•
•
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Zasady i standardy płodozmianu, obejmujące włączanie pozostałości plonów,
tam gdzie ma to zastosowanie
Zagospodarowanie rżyska uprawnego i ograniczenia w wypalaniu
Zasady odnowy pastwiska trwałego

Propozycja podstawowego wykształcenia i doświadczenia
Słowacja: Akademia Rolnicza, średnia rolnicza szkoła zawodowa
Polska: Doradcy powinni mieć wyższe wykształcenie rolnicze (uniwersyteckie lub
porównywalne), co najmniej rok doświadczenia w sprawach usług doradztwa
rolniczego.
Saksonia: Doradcy powinni mieć praktyczne wykształcenie rolnicze (co najmniej
roczne) i dyplom z rolnictwa wyższej uczelni technicznej (FH) lub wykształcenie
porównywalne.
Proponowany kurs dla tego tematu (jako zakres wiedzy minimalnej wymaganej
dla substancji organicznej gleby)
Słowacja, Polska
Temat kursu:
(Słowacja) Zasady i standardy w dziedzinie substancji
organicznej gleby
Cele kursu:

(Słowacja) Zdobycie wiedzy w zakresie ochrony gleby przy
zastosowaniu właściwych przedsięwzięć

Czas trwania (godz.):

(Słowacja) 12
(Polska) 4
(Słowacja)
1. Właściwa dobór upraw;
2. Dobór procedur wysiewu i technologii rolniczych;
3. Zapewnienie substancji organicznej gleby;
4. Stan wilgotności gleby w chwili rozpoczęcia zabiegów
rolniczych na glebach

Treść:

Narzędzia, materiały (Polska)
pomocnicze:
Doradcy powinni korzystać z:
- Podręcznika “Minimalne wymagania wzajemnej
zgodności (cross-compliance) dla gospodarstw rolnych
objętych systemem płatności bezpośrednich oraz
płatnościami w ramach zrównoważonego
gospodarowania na gruntach rolnych i leśnych”
- List kontrolnych;
- Urządzeń pomiarowych,
Podręcznika dla rolników.
Wynik: test.......
(SK test)
Jaki jest cel wymagań w dziedzinie „substancji organicznej
gleby”? (zachowanie struktury gleby dzięki właściwym
przedsięwzięciom).
Jakie są wymagania wnioskodawców w dziedzinie
„substancji organicznej gleby”? (Obowiązuje zakaz
wypalania rżyska/pól po pierwszych żniwach).
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Inne

Kontynuacja zmiany podstawy prawnej

GAEC (ZASADY DOBREJ KULTURY ROLNEJ):
Struktura gleby:
Utrzymanie struktury gleby dzięki właściwym przedsięwzięciom
— Właściwe wykorzystanie maszyn
Doradca musi znać (musi być w stanie świadczyć usługi doradcze w zakresie):
Planowane środki obejmują:
• Właściwe wykorzystanie maszyn (rodzaje nacisku, stosowanie siewników,
rodzaje i terminy zabiegów rolniczych, itp.)
• Maksymalna obsada dla zapobieżenia niszczeniu struktury gleby

Propozycja podstawowego wykształcenia i doświadczenia
Słowacja: Akademia Rolnicza, średnia rolnicza szkoła zawodowa
Polska: Doradcy powinni mieć wyższe wykształcenie rolnicze (uniwersyteckie lub
porównywalne), co najmniej rok doświadczenia w sprawach usług doradztwa
rolniczego.
Saksonia: Doradcy powinni mieć praktyczne wykształcenie rolnicze (co najmniej
roczne) i dyplom z rolnictwa wyższej uczelni technicznej (FH) lub wykształcenie
porównywalne.

Proponowany kurs dla tego tematu (jako zakres wiedzy minimalnej wymaganej
dla struktury gleby)
Słowacja, Polska
Temat kursu:
(Polska) Środki agrotechniczne w dziedzinie struktury gleby
Cele kursu:

(Polska) Zdobycie informacji, w związku z którymi rolnicy
mają obowiązek podejmowania różnych kroków
agrotechnicznych dla uniknięcia komasacji gruntów
rolniczych:

Czas trwania (godz.):

(Słowacja) 12

Treść:

(Polska) 4
(Słowacja)
1.
2.
3.
4.
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Właściwy dobór upraw;
Dobór procedur wysiewu i technologii rolniczych;
Zapewnienie substancji organicznej gleby;
Stan wilgotności gleby w chwili rozpoczęcia zabiegów
rolniczych na glebach

Narzędzia, materiały (Polska)
pomocnicze:
Doradcy powinni korzystać z:
- Podręcznika “Minimalne wymagania wzajemnej
zgodności (cross-compliance) dla gospodarstw rolnych
objętych systemem płatności bezpośrednich oraz
płatnościami w ramach zrównoważonego
gospodarowania na gruntach rolnych i leśnych”
- List kontrolnych;
- Urządzeń pomiarowych,
- Podręcznika dla rolników.
Wynik: test.......

(SK test)
Jaki jest cel wymagań w dziedzinie „struktury gleby”?
(Zachowanie struktury gleby dzięki właściwym
przedsięwzięciom).
Jakie są wymagania wnioskodawców w dziedzinie
„struktury gleby”? (Nie uprawiać gleby o wysokim poziomie
wilgotności aby zapobiegać ubijaniu gleby)

Inne

Kontynuacja zmiany podstawy prawnej

GAEC (ZASADY DOBREJ KULTURY ROLNEJ):
Minimalny poziom pielęgnacji:
Zapewnienie minimalnego poziomu pielęgnacji i zapobieganie pogarszaniu się
siedlisk
— Minimalne wielkości obsady inwentarza i (lub) właściwe reżimy
— Zachowanie pastwiska trwałego
— Zachowanie cech krajobrazu
— Zapobieganie ingresji niepożądanych roślin na terenie rolniczym
Doradca musi znać (musi być w stanie świadczyć usługi doradcze w zakresie):
Środki zapewniające minimalny poziomu pielęgnacji i zapobieganie pogarszaniu się
siedlisk:
• Minimalne wielkości obsady inwentarza i (lub) właściwe reżimy
• Ochrona pastwiska trwałego poprzez zasady i standardy ograniczające
stosowanie zmian
• Zachowanie miedz i cech krajobrazu
• Zapobieganie ingresji krzewów na tereny rolnicze
Propozycja podstawowego wykształcenia i doświadczenia
Słowacja: Akademia Rolnicza, średnia rolnicza szkoła zawodowa
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Polska: Doradcy powinni mieć wyższe wykształcenie rolnicze (uniwersyteckie lub
porównywalne), co najmniej rok doświadczenia w sprawach usług doradztwa
rolniczego.
Saksonia: Doradcy powinni mieć praktyczne wykształcenie rolnicze (co najmniej
roczne) i dyplom z rolnictwa wyższej uczelni technicznej (FH) lub wykształcenie
porównywalne.
Proponowany kurs dla tego tematu (jako zakres wiedzy minimalnej wymaganej
dla minimalnego poziomu pielęgnacji)
Słowacja, Polska
Temat kursu:
(Słowacja) Środki dla zapewnienia minimalnego poziomu
pielęgnacji
Cele kursu:
Czas trwania (godz.):
Treść:

(Słowacja) Zdobycie informacji, w związku z którymi rolnicy
mają obowiązek utrzymywać użytki zielone
(Słowacja) 12
(Słowacja)
1. W zakresie wielkości obsady inwentarza
2. Ochrona pastwiska trwałego
3. Zachowanie cech krajobrazu
4. Rekolonizacja drzew
5. Rekolonizacja gatunków krzewów
6. Przekształcenie gruntów

Narzędzia, materiały (Polska)
pomocnicze:
Doradcy powinni korzystać z:
- Podręcznika “Minimalne wymagania wzajemnej
zgodności (cross-compliance) dla gospodarstw rolnych
objętych systemem płatności bezpośrednich oraz
płatnościami w ramach zrównoważonego
gospodarowania na gruntach rolnych i leśnych”
- List kontrolnych;
- Urządzeń pomiarowych,
- Podręcznika dla rolników.
Wynik: test.......

(SK test)
Jaki jest cel wymagań dla pola o „minimalnym poziomie
pielęgnacji”? (zapewnienie minimalnego poziomu
pielęgnacji i zapobieganie degradacji siedlisk).
Jakie są wymagania wnioskodawców dla pola o
„minimalnym poziomie pielęgnacji”?
Jaki jest sezon koszenia na wysokości od 0 do 400 metrów
nad poziomem morza?
(15 czerwca – 15 września).
Jaki jest sezon wypasu na wysokości od 601 do 800
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metrów nad poziomem morza? (10 czerwca – 15 września).
Jaka jest minimalna waga jednostki poligastrycznego
inwentarza żywego na 1 hektar użytków zielonych?
(0,2 jednostki inwentarza żywego
/ 1 ha użytków zielonych)

Inne

Kontynuacja zmiany podstawy prawnej

Pastwisko trwałe
•

Skróty:
CC
FFH
FH
VO
SMR
GAEC
PP

Znajomość definicji i zasad pastwiska trwałego

Wzajemna zgodność
Siedlisko flory i fauny
Wyższa uczelnia techniczna
Rozporządzenie
Ustawowe wymogi w zakresie zarządzania
Zasady dobrej kultury rolnej i ochrony środowiska
Pastwisko trwałe

Niniejszy projekt został sfinansowany przy wsparciu UE
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Partnerzy projektu dotyczącego Kompetencji Doradców Rolniczych
• P1 – Organizacja propagująca: Instytut i Informacji o Rolnictwie i Produktach Żywnościowych (Republika Czeska)
• P2 – Instytut Rolny Nitra (Słowacja)
• P3 – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (Polska)
• P4 – Uniwersytet im. Szenta Istvána (Węgry)
• P5 – MARD Instytut Rozwoju Wsi, Edukacji i Doradztwa (Węgry)
• P6 – Triesdorf Consult (Bawaria, Niemcy)
• P7 – Rząd Krajowy Chemnitz (Niemcy – Saksonia)
• P8 – Federalne Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa, Środowiska i Terenów Wodnych (Austria)
Lista zagadnień

CC
SMR
GAEC
PP

Co musi
wiedzieć
doradca

1. Najbardziej odpowiednia
propozycja wykształcenia i
doświadczenia doradcy,
obejmująca temat
2. Opis
„idealnego=podstawowego”
kursu obejmującego temat

(L 270 Dziennik Urzędowy UE, 2003)

Uwagi

Autor:

Autor:

P8 - Austria
P7 – Niemcy Saksonia

P8 - Austria
P7 - Niemcy - Saksonia

Pozycje napisane przez:
P8 – od 1 do 10, P7 – od 11 do 15,
P4, 5 – od 16 do 18. Pozostali
partnerzy zgadzają się z
proponowanymi pozycjami.

P8 - Austria
P7 - Niemcy Saksonia

P8 - Austria
P7 - Niemcy - Saksonia

Pozycje napisane przez: P8 - od 1 do
6, P7 – od 7 do 9. Pozostali partnerzy
zgadzają się z proponowanymi
pozycjami.

P8 - Austria
P7 - Niemcy Saksonia

P8 - Austria
P7 - Niemcy - Saksonia

Pozycje napisane przez: P8 - od 1 do
7, P7 – od 8 do 12, P4,5 – 13.
Pozostali partnerzy zgadzają się z
proponowanymi pozycjami.

Ochrona środowiska
1. Dyrektywa Rady nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia
1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków
(Dz.U. L 103 z 25.4.1979 str. 1) artykuły: 4(1), (2),
(4), 5, 7 i 8

2. 2. Dyrektywa Rady nr 80/68/EWG z 17 grudnia
1979 roku w sprawie ochrony wód podziemnych
przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez
niektóre substancje niebezpieczne (Dz.U. L z
26.1.1980, str. 4), artykuły: 4 i 5.
3. Dyrektywa Rady nr 86/278/EWG z 12 czerwca
1986 roku w sprawie ochrony środowiska, a
szczególnie gleb, przy stosowaniu osadów
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ściekowych w rolnictwie (Dz.U. L 181 z 4.7.1986,
str. 6) artykuł 3

4. Dyrektywa Rady nr 91/676/EWG z dnia 12
grudnia 1991 roku w sprawie ochrony wód przed
zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany
pochodzenia rolniczego (Dz.U. L 375 z 31.12.1991,
str. 1) artykuł 4 i 5

5. Dyrektywa Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja
1992 roku w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych i dzikiej flory i fauny (Dz.U. L 206 z
22.7.1992, str. 7), artykuły 6, 13, 15 i 22(b)

P8 - Austria
P7 - Niemcy - Saksonia

Items written by: P1 – 1st - 14 , P8 –
th
th
15th-20 , P7 – 21st-25 . Pozostali
partnerzy zgadzają się z
proponowanymi pozycjami.

P8 - Austria
P7 - Niemcy Saksonia

P8 - Austria
P7 - Niemcy - Saksonia

Items written by: P8 – 1 -10 , P7 –
th.
11th-16 Pozostali partnerzy zgadzają
się z proponowanymi pozycjami.

P1 - Republika
Czeska
P7 - Niemcy Saksonia

P1 - Republika Czeska
P7 - Niemcy - Saksonia

Items written by: P1 – 1st - 5 , P7 –
th
th
6 -12 . Pozostali partnerzy zgadzają
się z proponowanymi pozycjami.

P1 - Republika
Czeska
P7 - Niemcy Saksonia

P1 - Republika Czeska
P7 - Niemcy - Saksonia

Items written by: P1 – 1st - 5 , P7 –
th
th
6 -12 . Pozostali partnerzy zgadzają
się z proponowanymi pozycjami.

P1 - Republika
Czeska
P7 - Niemcy Saksonia

P1 - Republika Czeska
P7 - Niemcy - Saksonia

Items written by: P1 – 1st - 5 , P7 –
th
th
6 -12 . Pozostali partnerzy zgadzają
się z proponowanymi pozycjami.

P1 - Republika
Czeska
P7 - Niemcy Saksonia

P1 - Republika Czeska
P7 - Niemcy - Saksonia

Items written by: P1 – 1st - 5 , P7 –
th
th
6 -12 . Pozostali partnerzy zgadzają
się z proponowanymi pozycjami.

Określenie zdrowia publicznego i zwierząt oraz
rejestracja zwierząt
6. Dyrektywa Rady nr 92/102/EWG z dnia 27
listopada 1992 roku w sprawie identyfikacji i
rejestracji zwierząt (Dz.U. L 355 z 5.12.1992, str.
32) artykuły:3, 4 i 5

7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2004
wprowadzające Dyrektywę Parlamentu i Rady
Europy (WE) nr 1760/2000 w sprawie identyfikacji i
rejestracji bydła (Dz.U. L 163/65 z 30.04.2004)
artykuły: 6, 8, 9

8.Rozporządzenie Parlamentu i Rady Europy (WE)
nr 1760/2000 z dnia 17 lipca 2000 roku
ustanawiające system identyfikacji i rejestracji
mięsa wołowego oraz w sprawie znakowania
wołowiny i produktów z mięsa wołowego, uchylające
Rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz.U. L 204
z 11.8.2000, str. 1) artykuł 4 i 7
8a. Rozporządzenie (WE) nr 21/2004 z dnia 17
grudnia 2003 roku w sprawie ustanowienia systemu
identyfikacji i rejestracji owiec i kóz, zmieniające
Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i Dyrektywy nr

th

P8 - Austria
P7 - Niemcy Saksonia

st

th

th

th

th

th
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92/102/EWG i 64/432/EWG (Dz.U. L 5 z 9.1.2004
str. 8) artykuły: 3, 4, 5

Zdrowie publiczne, zwierząt i roślin
9. Dyrektywa Rady nr 91/414/EWG z dnia 15 lipca
1991 w sprawie wprowadzania środków ochrony
roślin do obrotu (Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1)
artykuł 3
10. Dyrektywa Rady nr 96/22/WE z dnia 29 kwietnia
1996 roku dotycząca zakazu stosowania w
gospodarstwach hodowlanych niektórych związków
o działaniu hormonalnym lub tyreostatycznym
oraz środków beta-agonistycznych, uchylająca
Dyrektywy n81 602r//EWG88 146,//EWG 88
299i//EWG (Dz.U. L 125, 23.5.1996, s. 3) artykuły:
3, 4, 5 i 7.
11. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 roku
ustanawiające ogólne zasady wymagania prawa
żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds.
bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające
procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności
(Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), artykuły: 14, 15,
17(1), 18, 19 i 20.
12. Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 roku
ustanawiające ogólne zasady dotyczące
zapobiegania, kontroli i eliminacji pewnych postaci
zakaźnego gąbczastego zwyrodnienia mózgu
(Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1), artykuły: 7, 11, 12,
13 i 15.
Powiadamianie o chorobach
13. Dyrektywa Rady nr 2003/85/EWG
wprowadzająca unijne środki kontroli pryszczycy.
Dyrektywa Rady nr 2003/85 uchyla i zastępuje
Dyrektywę Rady nr 1985/511. (Dz.U. L 306 z
22.11.2003, str. 1) artykuł 314.
14. Dyrektywa Rady nr 92/119/EWG z dnia 17
grudnia 1992 roku wprowadzająca ogólne
wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób
zwierząt i szczególne środki odnoszące się do
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rd

P3 - Polska
P4 – Węgry/SZIU
P5 – Węgry/MARD

P3 - Polska
P4 - Węgry/SZIU
P5 - Węgry/MARD

Items written by: P3 – 1st – 3 , P4, 5 –
th
th
th
4 -11 , P7 – 12 . Pozostali partnerzy
zgadzają się z proponowanymi
pozycjami..

P3 - Polska
P4 - Węgry/SZIU
P5 - Węgry/MARD

P3 - Polska
P4 - Węgry/SZIU
P5 - Węgry/MARD

Items written by: P3 – 1st – 4 , P4, 5 –
5th. Pozostali partnerzy zgadzają się z
proponowanymi pozycjami.

P3 - Polska
P4 - Węgry/SZIU
P5 - Węgry/MARD

P3 - Polska
P4 - Węgry/SZIU
P5 - Węgry/MARD

Items written by: P3 – 1st – 2 , P4,5 –
rd
th
th
3 -14 , P7 – 15 . Pozostali partnerzy
zgadzają się z proponowanymi
pozycjami.

P3 - Polska
P4 - Węgry/SZIU
P5 - Węgry/MARD

P3 - Polska
P4 - Węgry/SZIU
P5 - Węgry/MARD

Items written by: P3 – 1st – 3 , P4, 5 –
th
th
4 -9 . Pozostali partnerzy zgadzają
się z proponowanymi pozycjami.

P8 - Austria
P4 - Węgry/SZIU
P5 - Węgry/MARD

P8 - Austria
P4 - Węgry/SZIU
P5 - Węgry/MARD

Items written by: P8 – 1st – 5 , P4,5 –
th
th
6 -11 . Pozostali partnerzy zgadzają
się z proponowanymi pozycjami.

P8 - Austria
P4 - Węgry/SZIU
P5 - Węgry/MARD

P8 - Austria
P4 - Węgry/SZIU
P5 - Węgry/MARD

Items written by: P8 – 1st – 5 , P4, 5 –
th
th
6 -11 . Pozostali partnerzy zgadzają
się z proponowanymi pozycjami.

th

nd

rd

th

th

choroby pęcherzykowej świń (Dz.U. L 62 z
15.3.1993, str. 69) artykuł 3

15. Dyrektywa Rady nr 2000/75/WE z dnia 20
listopada 2000 roku ustanawiająca przepisy
szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby
niebieskiego języka (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str.
74) artykuł 3

P8 - Austria
P4 - Węgry/SZIU
P5 - Węgry/MARD

P8 - Austria
P4 - Węgry/SZIU
P5 - Węgry/MARD

Pozycje napisane przez: P8 - od 1 do
7, P4,5 - od 6 do 11. Pozostali
partnerzy zgadzają się z
proponowanymi pozycjami.

P2 - Słowacja
P1 - Republika
Czeska
P2 - Słowacja
P1 - Republika
Czeska

P2 - Słowacja
P1 - Republika Czeska

Pozycje napisane przez: P2 – od 1 do
3, P1 – 4. Pozostali partnerzy zgadzają
się z proponowanymi pozycjami.

P2 - Słowacja
P1 - Republika Czeska

Pozycje napisane przez: P2 – od 1 do
2, P1 – 3. Pozostali partnerzy zgadzają
się z proponowanymi pozycjami.

P2 - Słowacja
P1 - Republika
Czeska

P2 - Słowacja
P1 - Republika Czeska

Pozycje napisane przez: P2 – od 1 do
7, P1 – 8. Pozostali partnerzy zgadzają
się z proponowanymi pozycjami.

P2 - Słowacja
P3 - Polska

P2 - Słowacja
P3 - Polska

Pozycje napisane przez: P2 – od 1 do
2, P4,5 - 3. Pozostali partnerzy
zgadzają się z proponowanymi
pozycjami.

P2 - Słowacja
P3 - Polska

P2 - Słowacja
P3 - Polska

Pozycje napisane przez: P2 – od 1 do
3. Pozostali partnerzy zgadzają się z
proponowanymi pozycjami.

P2 - Słowacja
P3 - Polska

P2 - Słowacja
P3 - Polska

Pozycje napisane przez: P2 – od 1 do
2. Pozostali partnerzy zgadzają się z
proponowanymi pozycjami.

Dobrostan zwierząt
16. Dyrektywa Rady nr 91/629/EWG z dnia 19
listopada 1991 roku ustanawiająca minimalne normy
ochrony cieląt (Dz.U. L 340 z 11.12.1991, str. 28)
artykuły: 3 i 4.
17. Dyrektywa Rady nr 91/630/EWG z dnia 19
listopada 1991 roku ustanawiająca minimalne normy
ochrony trzody chlewnej (Dz.U. L 340 z
11.12.1991, str. 33) artykuły: 3 i 4(1).
18. Dyrektywa Rady nr 98/58/WE z dnia 20 lipca
1998 roku dotycząca ochrony zwierząt
hodowlanych (Dz.U. L 221 z 8.8.1998, str. 23)
artykuł 4
GAEC - Zasady dobrej kultury rolnej i ochrony
środowiska
Erozja gleby:
Glebę należy chronić za pomocą właściwych
przedsięwzięć
— Minimalna pokrywa gleby
- Minimalne wykorzystanie ziemi,
odzwierciedlające warunki specyficzne dla
miejsca
- Zachowanie terasów
Substancja organiczna gleby:
Zachowanie poziomów substancji organicznej gleby
dzięki właściwym praktykom
- Standardy płodozmianu tam, gdzie mają one
zastosowanie
- Zagospodarowanie rżyska uprawnego
Struktura gleby:
Utrzymanie struktury gleby dzięki właściwym
przedsięwzięciom
- Właściwe wykorzystanie maszyn
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Minimalny poziom pielęgnacji:
Zapewnienie minimalnego poziomu pielęgnacji i
zapobieganie pogarszaniu się siedlisk
— Minimalne wielkości obsady inwentarza i (lub)
właściwe reżimy
— Zachowanie pastwiska trwałego
— Zachowanie cech krajobrazu
— Zapobieganie ingresji niepożądanych roślin
na terenie rolniczym
PP – Pastwisko trwałe

Koniec dokumentu
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P2 - Słowacja
P3 - Polska

P2 - Słowacja
P3 - Polska

Pozycje napisane przez: P2 – od 1 do
4. Pozostali partnerzy zgadzają się z
proponowanymi pozycjami.

