
Materiały opracowano w ramach zadania pt. „Szkolenie dla hodowców i producentów bydła”  
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Dobrostan bydła 
Celem działania jest zachęcenie rolników do promowania podwyższonych (ponad obowiązujące 

standardy) warunków dobrostanu zwierząt. Wsparcie to ma na celu zrekompensowanie 

dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk 

hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem 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. 

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

utrzymywanych w gospodarstwie rolnym. o Rolnik realizujący interwencję dotyczącą dobrostanu 

zwierząt zobowiązany jest, do jednorazowego odbycia szkolenia z zakresu metod ograniczających 

stosowanie antybiotyków. Wymóg ten obowiązuje od 2024 r. o Rolnik posiada plan poprawy 

dobrostanu zwierząt 

 
Dobrostan krów mamek:  

• wymogami objęte są krowy mamki, cielęta, opasy o masie ciała do 300 kg i jałówki 
użytkowane w kierunku mięsnym; 

• w odniesieniu do zwierząt objętych wymogami stosowana jest co najmniej jedna z 
następujących praktyk:  

a) zwierzęta objęte wymogami utrzymywane w pomieszczeniach/budynkach:  

Lp 
 

Obowiązujące 

normy prawne* 

Wymogi 
obowiązujące 
w dobrostanie– 
zwiększona o co 
najmniej 20% 
powierzchnia 
bytowa 

Wymogi 
obowiązujące 
w dobrostanie– 
zwiększona o co 
najmniej 50% 
powierzchnia 
bytowa 

1. 

Powierzchnia, w 
przeliczeniu na 
jedną krowę w 
systemie 
wolnostanowiskow
ym bez 
wydzielonych 
legowisk na ściółce 

co najmniej 4,5 m2 co najmniej 5,4 m2 co najmniej 6,8 m2 
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2. 

W systemie 
wolnostanowiskow
ym bez 
wydzielonych 
legowisk na ściółce 

Jałówki powyżej 7. m-ca ciąży 

co najmniej 4,5 m2 co najmniej 5,4 m2 co najmniej 6,8 m2 

Jałówki powyżej 6. m-ca życia, ale nie dłużej niż do 7. m-
ca ciąży 

co najmniej 2,2 m2 co najmniej 2,6 m2  

co najmniej 3,3 m2 

3. 

W systemie 
wolnostanowiskow
ym bez 
wydzielonych 
legowisk i ściółki 

Jałówki powyżej 19. m-ca życia, jednak nie dłużej niż do 7. 
m-ca ciąży 

co najmniej 2 m2 co najmniej 2,2 m2 co najmniej 3 m2 

Jałówek powyżej 6. m-ca życia do 19. m-ca życia 

co najmniej 1,6 m2 co najmniej 1,9 m2 co najmniej 2,4 m2 

 

• zwiększona powierzchnia bytowa - krowom mamkom, cielętom, opasom o masie ciała do 
300 kg i jałówkom użytkowanym w kierunku mięsnym, utrzymywanym bez uwięzi, 
zapewnia się zwiększoną o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchnię bytową w 
pomieszczeniach/budynkach zgodnie z tabelą 

• ściółka – zapewnienie utrzymania zwierząt objętych wymogami na ściółce ze słomy lub 
podobnego materiału lub wydzielenie części ze ściółką ze słomy lub podobnego materiału o 
powierzchni pozwalającej zwierzętom na jednoczesny odpoczynek; 

• wybieg - zapewnienie zwierzętom objętym wymogami wybiegu przez co najmniej 4 godz. 
dziennie przez cały rok;  

• wypas - zapewnienie zwierzętom objętym wymogami wypasu bez uwięzi ( przez co 
najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym (przez min. 6 godz. dziennie).  

b) zwierzęta objęte wymogami utrzymywane w systemie otwartym 

• zwiększona powierzchnia bytowa – krowom mamkom, cielętom, opasom o masie ciała 
do 300 kg i jałówkom użytkowanym w kierunku mięsnym, zapewnia się zwiększoną o co 
najmniej 20% zewnętrzną powierzchnię bytową zgodnie z poniższą tabelą:  

     

 Zwierzęta objęte wymogami 
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lp 
 

Obowiązujące 
normy prawne* 

Wymogi 
obowiązujące 
w dobrostanie - 
zwiększona o co 
najmniej 20% 
powierzchnia 
bytowa 

 Powierzchnia, na której utrzymywane jest bydło na 1 sztukę wynosi, co 
najmniej: 

 1. Cielęta 
5m2 6m2 

 2. 
Jałówki 10 m2 12 m2

 

 3. 
Opasydo300kg - 

12m2
 

 4. 
Krowy 15m2 18m2

 

 

Dobrostan opasów: 

• do płatności kwalifikuje się bydło opasowe w wieku od ukończenia 4 miesiąca życia do 
ukończenia 18 miesiąca życia, utrzymywane w danym gospodarstwie w tym okresie, co 
najmniej przez 120 dni - w przypadku opasów, które nie pochodzą od krów mamek 
objętych interwencją.  

• do płatności kwalifikuje się bydło opasowe o masie ciała powyżej 300 kg do ukończenia 18 
miesiąca życia, utrzymywane w danym gospodarstwie, w tym okresie, co najmniej przez 
120 dni - w przypadku opasów, które pochodzą od krów mamek objętych interwencją. 

 

a) zwiększona powierzchnia bytowa – zwierzętom objętym wymogami, utrzymywanym bez 
uwięzi, zapewnia się zwiększoną o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchnię bytową w 
pomieszczeniach/budynkach, zgodnie z tabelą określającą minimalne wielkości tych powierzchni:  

     

OPASY     
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Lp 
 

Obowiązujące 
normy prawne 

Wymogi 
obowiązujące w 
dobrostanie - 
zwiększona o 
co najmniej 20% 
powierzchnia 
bytowa 

Wymogi 
obowiązujące w 
dobrostanie – 
zwiększona o co 
najmniej 50% 

powierzchnia 
bytowa 

    

CIELĘTA (*)     

1. 

Utrzymywane 
pojedynczo – 
wymiary kojca*** 

a) szerokość - co 
najmniej wysokość 
cielęcia w kłębie, 
b) długość - co 
najmniej 1,1 
długości ciała 
cielęcia mierzonej 
od czubka nosa do 
ogonowej krawędzi 
guza kulszowego; 

a) szerokość - co 
najmniej wysokość 
cielęcia w kłębie 
+20%, 
b) długość - co 
najmniej 1,1 
długości ciała 
cielęcia mierzonej 
od czubka nosa do 
ogonowej krawędzi 
guza kulszowego + 
20% 

a) szerokość - co 
najmniej wysokość 
cielęcia w kłębie 
+50%,  

b) długość - co 
najmniej 1,1 
długości ciała 
cielęcia mierzonej 
od czubka nosa do 
ogonowej krawędzi 
guza kulszowego + 
50% 

Utrzymywane 
grupowo – 
powierzchnia kojca 
w przeliczeniu na 
jedną sztukę 

1) 1,5 m2 - dla 
cieląt o masie ciała 
do 150 kg; 

2) 1,7 m2 - dla 
cieląt o masie ciała 
powyżej 150 do 
220 kg;  

3) 1,8 m2 - dla 
cieląt o masie ciała 
powyżej 220 kg. 

1) 1,8 m2 - dla 
cieląt o masie ciała 
do 150 kg; 

2) 2 m2 - dla cieląt 
o masie ciała 
powyżej 150 do 
220 kg;  

3) 2,2 m2 - dla 
cieląt o masie ciała 
powyżej 220 kg. 

1) 2,3 m2 - dla 
cieląt o masie ciała 
do 150 kg; 

2) 2,6 m2 - dla 
cieląt o masie ciała 
powyżej 150 do 
220 kg;  

3) 2,7 m2 - dla 
cieląt o masie ciała 
powyżej 220 kg. 
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OPASY (**)     

2. 

Utrzymywane bez 
uwięzi 
wolnostanowiskow
o bez 
wydzielonych 
legowisk na ściółce 
– powierzchnia w 
przeliczeniu na 
jedną sztukę 

bydło opasowe o masie bydło opasowe o masie bydło 
opasowe o ciała do 300 kg - co ciała do 300 kg - co 

masieciałado300kg najmniej 1,6 m2; najmniej 1,9 m2 - co 

najmniej 2,4 m2 

bydło opasowe o 
masie ciała 
powyżej 300 kg - 
co najmniej 2,2 

m2; 

bydło opasowe o 
masie ciała 
powyżej 300 kg - 

co najmniej 2,6 m2 

bydło opasowe o 
masie ciała 
powyżej 300 kg - 

co najmniej 3,3 m2 

3. 

Utrzymywane bez 
uwięzi 
wolnostanowiskow
o, bez 
wydzielonych 
legowisk i ściółki 

bydło opasowe o 
masie ciała do 300 
kg - co najmniej 

1,3 m2 

bydło opasowe o 
masie ciała do 300 
kg - co najmniej 

1,6 m2 

bydło opasowe o 
masie ciała do 300 
kg - co najmniej 2 

m2 

bydło opasowe o 
masie ciała 
powyżej 300 kg - 

co najmniej 1,8 m2 

bydło opasowe o 
masie ciała 
powyżej 300 kg - 

co najmniej 2,2 m2 

bydło opasowe o 
masie ciała 
powyżej 300 kg - 

co najmniej 2,7 m2 

b) ściółka - zapewnienie utrzymania na ściółce ze słomy lub podobnego materiału lub wydzielenie 
części ze ściółką ze słomy lub podobnego materiału o powierzchni pozwalającej na jednoczesny 
odpoczynek zwierząt;  

c) wybieg – zapewnienie zwierzętom objętym wymogami wybiegu przez co najmniej 4 godz. 
dziennie przez cały rok;  

d) wypas - zapewnienie zwierzętom objętym wymogami wypasu, bez uwięzi, przez co najmniej 
120 dni w sezonie wegetacyjnym (przez min. 6 godz. dziennie).  

STAWKI 

Każdy punkt to 22,47 EURO w przybliżeniu 100 PLN 

Płatności w obrębie danej grupy technologicznej są przyznawane z zastosowaniem poniższych 
progów degresywności (nie dotyczy płatności do zwierząt utrzymywanych w systemie rolnictwa 
ekologicznego, jeżeli rolnik ubiega się o te płatności na uproszczonych zasadach): do 100 DJP – 
100%  powyżej 100 DJP do 150 DJP – 75%  powyżej 150 DJP – brak płatności. 
 

   

KROWY MAMKI 

 
pkt 
(w EUR)/DJP 

Współczynnik przeliczenia na 
DJP 
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Zwiększenie pow. bytowej o co 
najmniej 20% 

3,6 1 

Wybieg 1,5 1 

Ściółka 0,9 1 

Wypas 1,5 1 

Zwiększenie pow. bytowej o co 
najmniej 50% 

9,1 1 

System otwarty  3,8 1 

OPASY   

Zwiększenie pow. bytowej o co 
najmniej 20% 

1,1 0,7 

Wybieg 4 0,7 

Ściółka 1,3 0,7 

Wypas 4,1 0,7 

Zwiększenie pow. bytowej o co 
najmniej 50% 

2,9 0,7 

 


