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Ekoschemat – dobrostan zwierząt 

  
 
 

  

 

  

  

  

 

Interwencja dotycząca dobrostanu zwierząt w Planie Strategicznym  
dla WPR 2023-2027 

 
 Kontynuacja pakietów wdrażanych w ramach działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020 - 

lochy, tuczniki, krowy mleczne, krowy mięsne, owce – wymogi i stawki płatności tak jak obecnie 
 

 Rozszerzenie zakresu* wsparcia o: 

• kury nioski; 

• brojlery; 

• indyki; 

• konie; 

• bydło opasowe. 

*stawki w trakcie opracowywania 



 
 
 
 

Ekoschemat – Dobrostan zwierząt 

Beneficjent 

Rolnik w rozumieniu art. 3 lit. a projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego 

wsparcia na podstawie planów strategicznych 

 

Opis zakresu 

interwencji 

 

• Rolnikom udzielane będzie wsparcie za realizację zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt, które 

wykraczają ponad odpowiednie obowiązkowe normy wynikające z powszechnie obowiązującego 

prawa oraz powszechnie stosowane praktyki 

 

• Wsparcie to ma na celu zrekompensowanie dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych 

dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym 

dobrostanem zwierząt 

 

• Zobowiązanie podejmowane jest na okres jednego roku  

 

 



 
 
 
 

Ekoschemat – Dobrostan zwierząt 

Kryteria dostępu 

• Posiadanie przez rolnika odpowiedniego numeru identyfikacyjnego nadanego w trybie przepisów  

o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności 

 

• Posiadanie odpowiedniej siedziby stada zarejestrowanej zgodnie z przepisami o systemie 

identyfikacji i rejestracji zwierząt (jeśli dotyczy) 

 

• Posiadanie nadanego numeru weterynaryjnego - w przypadku kur niosek, brojlerów i indyków 

 

• Posiadanie planu poprawy dobrostanu zwierząt – z wyłączeniem wypasu krów mlecznych  

 

Warunki/ 

wymogi szczegółowe 

 

• Zwierzęta objęte wymogami są oznakowane i zarejestrowane zgodnie z przepisami o systemie 

identyfikacji i rejestracji zwierząt (jeśli dotyczy) 

• Wymogi odnoszące się do danej grupy zwierząt dotyczą wszystkich zwierząt tej grupy 

utrzymywanych w gospodarstwie rolnym 

• Rolnik realizujący interwencję dotyczącą dobrostanu zwierząt po raz pierwszy w nowym okresie 

programowania zobowiązany jest do odbycia szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie 

antybiotyków 



 
 
 
 

Ekoschemat – Dobrostan zwierząt 

Warunki/ 

wymogi szczegółowe 

LOCHY 

 

• Wszystkie lochy w gospodarstwie rolnym są indywidualnie oznakowane i zarejestrowane zgodnie  

z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt 

 

• Lochy nie są utrzymywane w systemie jarzmowym; dopuszcza się jednak utrzymywanie loch  

w jarzmie w okresie okołoporodowym nie dłużej niż przez 8 dni 

 

• Zapewnienie zwiększonej o co najmniej 20% powierzchni bytowej w budynkach względem 

wymaganej powierzchni 

 

• Zapewnienie dostępu do wybiegów - dodatkowa opcja dla gospodarstw zapewniających warunki bytowe 

w zakresie powiększonej powierzchni bytowej w budynkach (opcja będzie uruchomiona  

w przypadku, kiedy obszar Polski będzie wolny od ASF) 

 

Stawki płatności 

• 301 zł/lochę – za zapewnienie lochom zwiększonej powierzchni bytowej w budynkach 

• 612 zł/lochę – dodatkowa płatność za zapewnieni lochom dostępu do wybiegu  

 

 



 
 
 
 

Ekoschemat – Dobrostan zwierząt 

 Warunki/ 

wymogi szczegółowe 

TUCZNIKI 

 

 

• Do płatności kwalifikują się jedynie tuczniki pochodzące od loch utrzymywanych w gospodarstwach 

realizujących dobrostan loch 

 

• Zapewnienie zwiększonej o co najmniej 20% powierzchni bytowej w budynkach względem 

wymaganej powierzchni 

 

• Zapewnienie dostępu do wybiegów - dodatkowa opcja dla gospodarstw zapewniających warunki bytowe 

w zakresie powiększonej powierzchni bytowej w budynkach (opcja będzie uruchomiona  

w przypadku, kiedy obszar Polski będzie wolny od ASF) 

 

 

 

Stawki płatności 

• 24 zł/tucznika – za zapewnienie tucznikom zwiększonej powierzchni bytowej w budynkach 

• 33 zł/tucznika – dodatkowa płatność za zapewnieni tucznikom dostępu do wybiegu 

 

 



 
 
 
 

Ekoschemat – Dobrostan zwierząt 

Warunki/ 

wymogi szczegółowe 

KROWY 

MLECZNE  

WYPAS 

 

• Zapewnienie co najmniej 120 dni wypasu w sezonie wegetacyjnym (przez co najmniej 6 godz. 

dziennie) – prowadzenie rejestru wypasu krów mlecznych 

• Wypasanie bez uwięzi 

Stawki płatności 

• 185 zł/krowę mleczną 

Degresywność płatności 

• do 100 sztuk – 100% 

• od 101 do 150 sztuk – 75% 

• powyżej 150 sztuk – 50% 

Warunki/ 

wymogi szczegółowe 

KROWY 

MLECZNE 

ROZGĘSZCZENIE  

W BUDYNKACH 

 

 

• Zapewnienie krowom mlecznym utrzymywanym grupowo zwiększonej o co najmniej  

20% powierzchni bytowej w budynkach względem wymaganej powierzchni 

Stawki płatności 

• 595 zł/krowę mleczną  

Degresywność płatności 

• do 100 sztuk – 100% 

• od 101 do 150 sztuk – 75% 

• powyżej 150 sztuk – 50% 

 



 
 
 
 

Ekoschemat – Dobrostan zwierząt 

Warunki/ 

wymogi szczegółowe 

KROWY 

MAMKI 

• Zapewnienie krowom mamkom, cielętom, jałówkom, a także opasom do 12 m-cy użytkowanym  

w kierunku mięsnym: 

 co najmniej 140 dni wypasu w sezonie wegetacyjnym 

 dostępu (poza sezonem wegetacyjnym) do środowiska zewnętrznego  o powierzchni o co 

najmniej 20% większej niż powierzchnia wymagana w  odniesieniu do systemu otwartego 

utrzymywania bydła 

 

Stawki płatności 

• 329 zł/krowę mamkę  

Warunki/ 

wymogi szczegółowe 

OWCE 

• Zapewnienie wszystkim grupom technologicznym zwierząt z gatunku owca domowa: 

 wypasu lub dostępu do wybiegu przez co najmniej 120 dni w okresie wegetacyjnym  

 zwiększonej o co najmniej 20% powierzchni bytowej w pomieszczeniach względem 

wymaganej powierzchni 

 

Stawki płatności 

• 133 zł/samicę owcy domowej w wieku co najmniej 12 miesięcy 



 
 
 
 

Ekoschemat – dobrostan zwierząt 

Warunki/ 

wymogi 

szczegółowe 

KURY NIOSKI 

• Rolnik posiada min. 350 stanowisk 

• Zakaz przycinania dziobów  

• Zapewnienie utrzymywania podłogowego na ściółce 

• Zapewnienie zwiększonej powierzchni bytowej w kurniku – obsada nie większa niż 7 szt./m2 

• Zapewnienie: 

przy gnieździe pojedynczym – nie więcej niż 5 kur/gniazdo 

przy gnieździe grupowym – nie więcej niż 96 kur/m2 

grzędy o długości min. 0,2 m/szt. 

 Warunki/ 

wymogi 

szczegółowe 

BROJLERY 

• Rolnik posiada min. 500 stanowisk 

• Zapewnienie zwiększonej powierzchni bytowej w kurniku – obsada nie większa niż 30 kg/m2  

i jednocześnie nie większa niż 20 szt./m2 

• Zapewnienie min. 6 godz. nieprzerwanej ciemności/dobę 

Warunki/ 

wymogi 

szczegółowe 

INDYKI 

• Rolnik posiada min. 100 stanowisk  

• Zakaz przycinania dziobów 

• Zapewnienie zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniu – obsada nie większa niż  

36-50 kg/m2 (w przepisach szczegółowych będą doprecyzowane wielkości dotyczące liczby sztuk  

w zależności od typu użytkowego – lekki/średni/ciężki) 

• Zapewnienie min. 8 godz. nieprzerwanej ciemności/dobę 



 
 
 
 

Ekoschemat – dobrostan zwierząt 

Warunki/ 

wymogi 

szczegółowe 

 

OPASY 

 
• Do płatności kwalifikują się jedynie opasy z gospodarstw, które jednocześnie nie realizują interwencji 

dotyczącej dobrostanu krów mamek  
• Rolnik posiada min. 3 szt. zwierząt niepokrytych, opasanych w gospodarstwie ciągle od  

min. czwartego 3 do maks. 30  24 miesiąca życia 
• Rolnik posiada oświadczenie od kupującego zwierzę o niestosowaniu uboju rytualnego 
• Zapewnienie utrzymywania bydła opasowego bez uwięzi 
 
W przypadku utrzymywania opasów w budynkach 
• Zapewnienie zwiększonej o co najmniej 20% powierzchni bytowej w budynkach względem 

wymaganej powierzchni 
• Zapewnienie utrzymywania na ściółce 
• Zapewnienie wypasu lub dostępu do wybiegu przez co najmniej 110 dni w sezonie wegetacyjnym 

(przez co najmniej 4 godz./dobę), a poza sezonem wegetacyjnym – dostępu do wybiegu 
 
W przypadku utrzymywania opasów w systemie otwartym 
• Zapewnienie zadaszenia o powierzchni zwiększonej o co najmniej 20% względem wymaganej 

powierzchni bytowej dla bydła opasowego utrzymywanego w systemie wolnostanowiskowym bez 
wydzielonych stanowisk na ściółce 

• Zapewnienie ściółki pod zadaszeniem 



 
 
 
 

Ekoschemat – dobrostan zwierząt 

Warunki/ 

wymogi szczegółowe 

 

KONIE 

 
• Rolnik posiada min. 2 szt. koni 
• Zapewnienie utrzymywania koni bez uwięzi 
 
W przypadku utrzymywania koni w budynkach 
• Zapewnienie boksów lub w przypadku utrzymywania wolnostanowiskowego – powierzchni 

zwiększonej co najmniej o 25% względem wymaganej powierzchni 
• Zapewnienie wypasu w sezonie wegetacyjnym przez co najmniej 140 dni (przez min. 6 godz./dobę) 
• Zapewnienie poza sezonem wegetacyjnym dostępu do wybiegu/biegalni (przez min. 2 godz./dzień)  

o powierzchni:  
70 m2/szt. – w przypadku koni dorosłych/młodzieży 
85 m2/szt. – w przypadku klaczy ze źrebięciem 

 
W przypadku utrzymywania koni w systemie otwartym 
• Zapewnienie powierzchni zewnętrznej zwiększonej o co najmniej o 25% względem powierzchni 

wymaganej dla systemu otwartego 
• Zapewnienie zadaszenia o powierzchni zwiększonej o co najmniej 25% względem wymaganej 

powierzchni w budynkach dla systemu utrzymania wolnostanowiskowego bez uwięzi 
• Zapewnienie ściółki pod zadaszeniem 



Proszę o przesłanie opinii i propozycji  

do dnia 15.02.2021 r. 

przez stronę: 

 
www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr 

 

(na dole tej strony internetowej jest formularz do zgłaszania propozycji zmian) 
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