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ZMIANY W DZIAŁANIU DOBROSTAN ZWIERZĄT



Działanie Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020

➢ Nabór wniosków: w terminie składania wniosków o przyznanie płatności

bezpośrednich, czyli co do zasady od dnia 15 marca do dnia 15 maja

➢ Działanie roczne, z możliwością kontynuacji w kolejnych latach

➢ Planowany budżet działania – 50 mln euro



Działanie Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020

Pakiet 1. Dobrostan świń:

wariant 1.1. Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach zmiana 
wariant 1.2. Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach 

wariant 1.3. Dobrostan loch – dostęp do wybiegu !!!

(dodatkowa opcja dla rolników realizujących wariant 1.1.)

wariant 1.4. Dobrostan tuczników – dostęp do wybiegu !!!

(dodatkowa opcja dla rolników realizujących wariant 1.2.)

!!!  - Warianty 1.3. i 1.4. nie są wdrożone ze względu na występowanie w Polsce afrykańskiego pomoru świń  (ASF).

Pakiet 2. Dobrostan krów: zmiana
wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych* – wypas

wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia

w budynkach 

wariant 2.3. Dobrostan krów mamek**

zmiana: nowy pakiet

*krowa mleczna – samica bydła domowego (Bos taurus) typu użytkowego mlecznego lub kombinowanego o mlecznym

kierunku użytkowania, której wiek przekracza 24 miesiące.

**krowa mamka – samica bydła domowego (Bos taurus) typu użytkowego mięsnego lub kombinowanego o mięsnym kierunku

użytkowania, której wiek przekracza 24 miesiące.



Zmiana I

dotyczy płatności dobrostanowej do krów mlecznych

wysokość tej płatności ma mieć charakter degresywny:

100% płatności    do 100 sztuk krów mlecznych (185zł / 595 zł),

75% stawki          101 do 150 sztuk, (138,75zł / 446,25 zł)

50% stawki           powyżej 150 sztuk (92,50zł / 297,50 zł)

Płatność dla wariantu 2.3 Dobrostan krów mamek pozostaje bez zmian



Pakiet 3. Dobrostan owiec:

Wariant 3.1. Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach

✓ płatność będzie dotyczyła samic z gatunku owca domowa (Ovis aries) 

w wieku co najmniej 12 miesięcy, 

✓ po spełnieniu oczywiście określonych wymogów, które dotyczą 

właśnie zwiększonej powierzchni w budynkach oraz 

✓ zapewnienia wypasu lub dostępu do wybiegów w sezonie 

wegetacyjnym przez co najmniej 120 dni. 

Planowana płatność to 133 zł do samicy w wieku co najmniej 12 

miesięcy.

Zmiana II



dobrostan loch - system jarzmowy

proponuje się wprowadzenie odstępstwa od całkowitego zakazu utrzymywania loch w systemie jarzmowym

✓ dopuszczono możliwość czasowego utrzymywania loch w systemie jarzmowym jednak przez okres nie 

dłuższy niż 8 dni w okresie okołoporodowym

✓ aby skorzystać z tej możliwości rolnik będzie zobowiązany do prowadzenia na formularzu 

udostępnionym przez ARiMR rejestru sposobu utrzymywania loch w okresie okołoporodowym

✓ w rejestrze tym wskazuje się wszystkie lochy, a w odniesieniu do lochy, która była utrzymywana w takim 

systemie w okresie okołoporodowym, wskazuje się terminy utrzymywania tej lochy w takim systemie

Zmiana III



doprecyzowanie

✓ wariant 2.3. Dobrostan krów mamek - w przypadku gdy wniosek o przyznanie płatności 

dobrostanowej został złożony po dniu 1 kwietnia, to wymóg dotyczący zapewnienia co 

najmniej 140 dni wypasu zwierzętom objętym wymogami wariantu uznaje się za spełniony, 

jeżeli był on realizowany od dnia wskazanego przez rolnika (lecz nie wcześniej niż przed 

dniem 1 kwietnia) w oświadczeniu składanym do kierownika biura powiatowego 

Agencji.

✓ wysokość kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z 

tytułu sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt nie może przekraczać 15% 

wypłaconej płatności dobrostanowej w ramach danego wariantu i nie może być wyższa niż 

1000 zł w ramach jednego pakietu, niezależenie od liczby planów poprawy dobrostanu 

zwierząt sporządzonych w ramach jednego pakietu.



Dziękuję za uwagę


