
DOBROSTAN

PFHBiPM
WsPIERA dzIAłAnIA służącE hodoWlI 

bydłA. 

Jak co roku, od 15 marca można składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności  
w ramach niektórych działań PROW. beneficjenci działania dobrostan zwierząt mogą korzystać ze wsparcia  

i pomocy doradców rolniczych, w szczególności przy sporządzaniu Planu poprawy dobrostanu zwierząt. 

ŚWIAdczyMy PRoFEsJonAlnE usłuGI 

doRAdczE. 

nAsI sPEcJAlIŚcI są do TWoJEJ dysPozycJI. 

hodowco, postaw na

CZY WIESZ, ŻE 

PFHBiPM - pracujemy na Twój sukces!

+

krów



Płatności w ramach działania przyznawane są rolnikom przez okres rocznego zobowiązania.

        Pakiet 2.
        Dobrostan krów

 Dokumentacja

związana

Wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas 185 zł/szt. D

Wariant 2.2.
Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych 

grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach
595 zł/szt. A; B; C

Wariant 2.3. Dobrostan krów mamek 329 zł/szt. A; B; C

ZAKRES WSPARCIA I ROCZNE STAWKI POMOCY NA 2022 ROK

A.  Szkic gospodarstwa oraz szkic obiektów inwentarskich tam gdzie 
konieczne i możliwe;

B. Plan poprawy dobrostanu zwierząt;
C. Informacja dotycząca proponowanych zaleceń (jeśli dotyczy);
D. Wzór rejestru.

Wykaz domumentów - załcznik do wniosku o przyznanie płatności. krowa mleczna - samica bydła domowego (Bos taurus) typu użytkowego 
mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego o mlecznym kierunku jej 
użytkowania, której wiek przekracza 24 miesiące;

krowa mamka - samica bydła domowego (Bos taurus) typu użytkowego 
mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku jej 
użytkowania, której wiek przekracza 24 miesiące;

DOBROSTAN

TERMINY

W RAMAch PRoGRAMu RozWoJu obszARÓW WIEJsKIch (PRoW) nA lATA 2014–2020

INFORMACJE PODSTAWOWE

IstnIeje możlIwość kontynuacjI projektu w kolejnych latach

ARiMR udziela rolnikom wsparcie za realizację wy-
mogów w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają 
ponad odpowiednie obowiązkowe wymogi wynikające 
z powszechnie obowiązującego prawa. Wsparcie ma 
na celu zrekompensowanie rolnikom dodatkowych po-
niesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku 
wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z pod-
wyższonym dobrostanem zwierząt, natomiast nie uw-
zględnia zwrotu kosztów inwestycyjnych.

Wniosek o przyznanie płatności wraz z dokumentacją to-
warzyszącą należy składać:
•  w terminie od dnia 15 marca do dnia 16 maja 2022 r*,

•  drogą elektroniczną w aplikacji eWniosekPlus dostęp-
nej na stronie interntowej ARiMR; 

•  Decyzje w sprawie przyznania płatności dobrostanowej 
wydaje się do dnia 1 czerwca roku następującego po 
roku złożenia wniosku. 

Poprawa warunków utrzymania, poprzez zwiększenie 
powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę, 
o co najmniej 20% ponad wymagane normy minimalne 
lub umożliwienie zwierzętom dostępu do pastwiska czy 
wybiegu, podnosi ich komfort bytowania, wpływając 
tym samym na lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt. 
Pozwala też zapobiegać agresji między zwierzętami.

*  Wniosek wraz z załącznikami może być także złożony 
w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania 
wniosków, tj. do dnia 10 czerwca 2022 r., jednak za każdy dzień 
roboczy opóźnienia, licząc od dnia 17 maja 2022 r., stosowane 
będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej 
kwoty płatności. Złożenie Wniosku po dniu 10 czerwca 
2022 r. skutkuje wydaniem Postanowienia o odmowie 
wszczęcia postępowania.

dzIAłAnIE

zWIERząT



w Danym roku kalenDarZowym  można realIZować rÓwnocZeśnIe jeDen luB wIĘcej warIantÓw

100% stawki płatności
za każdą sztukę krowy mlecznej 
od 1 sztuki do 100 sztuki;

75% stawki płatności 
za każdą sztukę krowy mlecznej 
od 101 sztuki do 150 sztuki;

50% stawki płatności za 
każdą sztukę krowy mlecznej 
powyżej 150 sztuki.

DOBROSTAN

WaŻnE:

BEnEfICjEnt płatnośCI

WYSoKośĆ płatnośCI
dla wariantu 2.1 oraz wariantu 2.2

ZASADY – PAKIET 2

•  W gospodarstwie nie mogą być zarejestrowane krowy 
w typie użytkowym kombinowanym bez określenia kie-
runku jej użytkowania ( mleczny lub mięsny),

•  Zmiana typu użytkowego musi odbywa się korektą wpi-
su w systemie IRZ.

Rolnik, który: 
•  posiada siedzibę stada zarejestrowaną zgodnie 

z przepisami o systemie IRZ;
•  utrzymuje zwierzęta oznakowane zgodnie z przepi-

sami o systemie IRZ;
•  posiada plan poprawy dobrostanu zwierząt, któ-

ry został sporządzony w roku złożenia wniosku  
o przyznanie płatności dobrostanowej;

•  zapewni należyte warunki wszystkim odpowiednim 
zwierzętom utrzymywanym w gospodarstwie (tzn. 
we wszystkich siedzibach stada).

•  Na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności do-
brostanowej, rolnik winien posiadać, co najmniej jedną 
krowę, oznakowaną zgodnie z przepisami o systemie 
identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz zarejestrowaną 
w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i sie-
dzib tych zwierząt.

Plan dobrostanu zwierząt sporządza się:

-  przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa 
termin składania wniosków o przyznanie płatności 
bezpośrednich, w przypadku wariantów 2.2 i 2.3 
(nie obowiązuje wariantu 2.1)

-  przy udziale doradcy rolniczego, na formularzu 
udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa.

DOtyCZy DZIAłAń W kIeRuNku ZAPeWNIeNIA WARuNkóW DO WyPASu luB POWIękSZeNIA 
POWIeRZChNI WyBIegóW/OkólNIkóW, A W PRZyPADku utRZyMANIA gRuPOWegO kRóW 
MleCZNyCh - ZWIękSZeNIA POWIeRZChNI BytOWeJ W BuDyNku INWeNtARSkIM.

dobRosTAn KRÓW

Wysokość płatności dobrostanowej w ramach danego wariantu ustala się jako iloczyn odpowiedniej stawki 
płatności dobrostanowej i podstawy ustalenia wysokości tej płatności, po uwzględnieniu zmniejszeń lub 
wykluczeń, wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności.



dobRosTAn KRÓW MlEcznych uTRzyMyWAnych GRuPoWo – zWIęKszonA PoWIERzchnIA  
W budynKAch

    WYMOGI WARIANT 2.1. 

    WYMOGI WARIANT 2.2. 

•  wypasanie wszystkich krów mlecznych na 
zadeklarowanych we wniosku o przyznanie 
płatności, trwałych użytkach zielonych lub 
gruntach ornych, na których występują trawy lub 
inne zielne rośliny pastewne;

•  okres wypasu dla każdej krowy mlecznej musi wynosić 
co najmniej 6 godzin dziennie;

•  wypasanie musi być prowadzone bez uwięzi;

•  prowadzenie rejestru wypasu krów mlecznych, na 
formularzu udostępnionym przez ARiMR;

•  posiadanie planu poprawy dobrostanu zwierząt;

•  liczba wszystkich krów mlecznych utrzymywanych 
w gospodarstwie, nie może być większa niż 
maksymalna liczba krów, określona w planie 
poprawy dobrostanu zwierząt;

•  powierzchnia bytowa w budynkach inwentarskich 
dla wszystkich krów mlecznych w gospodarstwie, 
w przeliczeniu na jedną sztukę musi wynosić:

•  przestrzeganie wymogów przez co najmniej 120 dni 

wypasu w okresie: 
-   od dnia 1 kwietnia roku do dnia 15 października tego 

roku (wniosek złożony do dnia 1 kwietnia)
   -  od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności 

dobrostanowej do dnia 15 października roku (wniosek 
złożony po dniu 1 kwietnia).

w systemie wolnostanowiskowym z wydzielonymi 

legowiskami dla:

•  wydzielonego legowiska: długość – co najmniej 2,1 
m, szerokość – co najmniej 1,1 m,

•   powierzchni odpasowo-ruchowej – co najmniej 4 m²,
w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych 

legowisk na ściółce – co najmniej 5,4 m²;

Powierzchnia bytowa w pomieszczeniach, w których utrzymuje się zwierzęta dla innych niż krowy mleczne grup technologicznych bydła w typie użyt-
kowym mlecznym lub typie użytkowym kombinowanym o mlecznym kierunku ich użytkowania oraz dla krów mamek musi być zgodna z odpowiedni-
mi obowiązkowymi wymogami obowiązujących aktów prawnych.

Rolnicy, którzy są zobowiązani do opracowania Planu poprawy dobrostanu zwierząt mogą z tego tytułu otrzymać dodatkową rekom-
pensatę z tytułu poniesionych kosztów (tzw. Kosztów transakcyjnych) w kwocie odpowiadającej 15% płatności końcowej w ramach 
danego wariantu, lecz nieprzekraczającej 1000 zł w ramach jednego pakietu. 

dobRosTAn KRÓW MlEcznych – WyPAs

    WYMOGI WARIANT 2.3.  
dobRosTAn KRÓW MAMEK

•  posiadanie planu poprawy dobrostanu zwierząt;

•  wypasanie bez uwięzi wszystkich utrzymywanych 
w gospodarstwie rolnym krów mamek, cieląt, jałówek 
i opasów o masie ciała do 300 kg na trwałych użytkach 
zielonych lub gruntach ornych, na których występują 
trawy lub inne zielne rośliny pastewne;

•  zapewnienie dostępu do zewnętrznej powierzchni bytowej 
wynoszącej, w przeliczeniu na jedną sztukę, dla:

- dla cieląt – co najmniej 6 m²/szt.
- dla jałówek – co najmniej 12 m²/szt.
- dla opasów do 300 kg – co najmniej 12 m²/szt.
- dla krów – co najmniej 18 m²/szt.

PLAN POPRAWY DOBROSTANU



Roman Wasylczyszyn
696 493 115

Robert Borowski
668 134 655

Piotr Borkowski
602 799 074

Waldemar krzymowski
696 493 232

Więcej informacji i materiały do pobrania na stronie www.pfhb.pl

Ro Północ

Ro  Wschód

Ro zachód

Ro centrum

Alicja Szultka
696 493 111

Mariusz Idźkowski
696 493 156

Aneta Neneman
664 317 076

Sławomir Stanek
668 131 102

Sylwia Mucharska
696 493 154

Adam Borkowski
698 628 051

Jarosław Walczak
696 493 140

www.pfhb.pl

youtube
PFhBiPM

PFHBiPM
ZAPRASZA  
DO WSPÓŁPRACY

DORADCY PFHBiPM

PoMożEMy W sPoRządzAnIu 

PlAnu PoPRAWy  

dobRosTAnu zWIERząT

UWAGA  DLACZEGO MY
dane niezbędne do sporządzenia Planu poprawy dobrostanu 
zwierząt można przesyłać uprawnionemu doradcy drogą elek-
troniczną. Jednocześnie wszelkie dostarczone przez rolnika in-
formacje muszą być rzetelne i dokładne, gdyż od tego zależy 
opracowanie poprawnego i kompletnego planu.

Nasi doradcy mają kwalifikacje, doświadczenie i uprawnie-
nia określone w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspie-
raniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020.

usługa płatna: 

800 zł netto 

https://www.youtube.com/channel/UChvJpiPF_62Iz4SaENPftfA
https://www.youtube.com/channel/UChvJpiPF_62Iz4SaENPftfA
https://www.youtube.com/channel/UChvJpiPF_62Iz4SaENPftfA

