
Ekoschemat 16: Dobrostan zwierząt 

 Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na dobrostan zwierząt np. 

rodzaj obiektów, w których zwierzęta są utrzymywane, strefy odpoczynku, 

dostępna przestrzeń oraz obsada zwierząt, a także dostęp do 

wybiegu/pastwiska. 

 Poprzez wprowadzenie praktyk hodowlanych, które wykraczają poza 

odpowiednie obowiązkowe normy, zwierzętom zapewnia się możliwość 

realizowania potrzeb behawioralnych, a tym samym lepsze ich 

samopoczucie i zdrowie. Pozwala to również zapobiegać agresji między 

zwierzętami i wzajemnemu okaleczaniu się. 

 Poprawa dobrostanu zwierząt wpłynie korzystnie na wyniki produkcji i jakość 

produktów pozyskiwanych od tych zwierząt a tym samym na zdrowie ludzi. 

 Poprzez wymóg wypasu interwencja przyczynia się do ochrony otwartych 

terenów i ich różnorodności biologicznej. Wypas zwierząt jest bowiem istotny 

dla wzrostu biomasy, urozmaicenia i wzbogacenia składu gatunkowego 

oraz odtwarzania zbiorowisk roślinnych. 

 Interwencja obejmuje świnie (lochy i tuczniki), bydło (krowy i opasy), owce, 

kury nioski, kurczęta brojlery, indyki utrzymywane z przeznaczeniem na 

produkcję mięsa, konie i kozy. 



 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. 

 Rolnik posiada plan poprawy dobrostanu zwierząt (nie dotyczy 

wypasu krów mlecznych). 

 Minimalna liczba posiadanych w gospodarstwie stanowisk 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami: 

 w przypadku kur niosek –– 350, 

 w przypadku kurcząt brojlerów –– 500, 

 w przypadku indyków utrzymywanych z przeznaczeniem na 

produkcję mięsa –– 100. 

 Minimalna liczba posiadanych zwierząt w przypadku koni – 2 szt. 

koni w wieku co najmniej 24 miesiące lub klacz ze źrebięciem 

zgłoszonym do ARiMR. 
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Szacowane stawki płatności w przypadku: 

 loch: 335 zł/ lochę, 

 tuczników: 30 zł/tucznika, 

 krów mlecznych - wypas: 185 zł/krowę, 

 krów mlecznych - zwiększona powierzchnia bytowa: 595 zł/krowę, 

 krów mamek: 329 zł/krowę, 

 owiec: 133 zł/samicę gatunku owca domowa w wieku co najmniej 12 miesięcy, 

 kur niosek: 12,2 zł/ kurę nioskę, 

 kurcząt brojlerów: 0,17 zł/kurczę brojlera, 

 indyków utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa: 2,6 zł/indyka, 

 opasów - zwiększona powierzchnia bytowa: 125 zł/opasa, 

 opasów - zwiększona powierzchnia bytowa wraz z wybiegiem: 319 zł/opasa, 

 koni – zwiększona powierzchnia bytowa: 373 zł/konia w wieku co najmniej 24 miesiące, 

 koni - system otwarty: 169 zł/konia w wieku co najmniej 24 miesiące, 

 kóz - 129 zł/samicę gatunku koza domowa w wieku co najmniej 12 miesięcy. 

W przypadku płatności dotyczących dobrostanu krów mlecznych oraz opasów (nie dotyczy płatności do 
zwierząt utrzymywanych w systemie rolnictwa ekologicznego, jeżeli rolnik ubiega się o te płatności na 
uproszczonych zasadach) będą one przyznawane z zastosowaniem progów degresywności: 100% do 100 
sztuki, 75%; 101-150 sztuki, 50% powyżej 150 sztuki;

Dodatkowo ww. szacowane stawki płatności mogą być powiększone o koszty transakcyjne, stanowiące 
częściową rekompensatę z tytułu sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt. 
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