
WYMOGI DOTYCZĄCE DOBROSTANU ZWIERZĄT. 
 

Od 2013 roku każdy rolnik ubiegający się o płatności bezpośrednie, posiadający 
zwierzęta będzie musiał spełniać wymagania dotyczące dobrostanu zwierząt. 
Wprowadzenie tego wymogu ma na celu zapewnienie zwierzętom zdrowia, stosownej 
opieki oraz komfortu.  
Wymogi wzajemnej zgodności obejmujące dobrostan zwierząt można podzielić na trzy 
grupy: 
I. wymogi ogólne dotyczące   utrzymania wszystkich  zwierząt gospodarskich bez względu 
na gatunek i ilość zwierząt znajdujących się w gospodarstwie. 
II. wymogi dotyczące cieląt – są to dodatkowe wymogi, do przestrzegania których 
zobowiązani są posiadacze cieląt 
III. wymogi dotyczące świń – są to dodatkowe wymogi, do przestrzegania których 
zobowiązani są posiadacze świń. 
I. Do ogólnych wymogów z zakresu dobrostanu zwierząt należy: 
1. Stosowanie dozwolonych technologii chowu i hodowli zwierząt: 
- stosowane w gospodarstwie technologie chowu nie mogą być zabronione prawem i nie 
mogą powodować cierpień zwierząt 
- na zwierzętach nie wolno wykonywać zabiegów powodujących ich trwałe zranienie 
2. Kwalifikacje personelu obsługującego zwierzęta: 
- doświadczenie w wyniku praktyki w gospodarstwie rolnym lub 
- posiadanie wykształcenia rolniczego, zootechnicznego, weterynaryjnego lub 
- ukończenie specjalistycznych szkoleń.  
3. Dozór, kontrola zwierząt: 
• jeden raz dziennie – wszystkie zwierzęta utrzymywane w pomieszczeniu za wyjątkiem 
cieląt 
• cielęta – dwa razy dziennie 
• zwierzęta gospodarskie utrzymywane w systemie otwartym kontrolowane muszą być tak 
często jak to jest konieczne i możliwe 
• cielęta utrzymywane w systemie otwartym kontrolowane są minimum 1 raz dziennie 
 
4. Karmienie i pojenie zwierząt: 
• zwierzęta gospodarskie muszą otrzymywać pasze dostosowane do gatunku, wieku, 
kierunku użytkowania i potrzeb behawioralnych 
• nowonarodzone zwierzęta powinny otrzymywać siarę najszybciej jak to jest możliwe 
• cielęta muszą otrzymać siarę najszybciej jak to jest możliwe nie później niż 6 godzin od 
narodzin  
• zwierzęta szczególnie cielęta i prosięta muszą mieć zapewnioną wystarczającą do ich 
potrzeb ilość wody pitnej 
• dostęp do wody musi być stały dla zwierząt chorych oraz w czasie upałów 
• zwierzęta gospodarskie utrzymywane w pomieszczeniach powinny być karmione: minimum 
1 raz dziennie, a cielęta minimum 2 razy dziennie 
5. Higiena sprzętu i urządzeń do karmienia i pojenia: 
• sprzęt i urządzenia do karmienia i pojenia muszą być: 
- wykonane z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt i ludzi 
- czyszczone i dezynfekowane regularnie 
- w dobrym stanie technicznym i sanitarnym. 
6. Budynki i pomieszczenia inwentarskie muszą być: 
• utrzymane w czystości 
• zbudowane z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt i ludzi 
• zbudowane tak, że nie ma żadnych elementów wystających, ostrych 
• podłogi, na których przebywają zwierzęta muszą być gładkie, nieśliskie, stabilne, równe 
7. Warunki oświetlenia i hałas: 
• zwierzęta nie mogą przebywać cały czas w ciemnościach 
• pomieszczenia inwentarskie powinny być oświetlane światłem naturalnym lub sztucznym 



• świnie muszą mieć zapewnione światło przez min. 8 godz. dziennie na poziomie 40 lx. 
• cielęta muszą mieć zapewnione oświetlenie odpowiadające oświetleniu naturalnemu w 
godzinach 9-17.  
• świnie nie mogą być narażone na ciągły hałas powyżej 85 db.  
8. Poziom gazów i kurzu, wentylacja: 
• poziom gazów na poziomie nieszkodliwym 
• posiadany system wentylacji musi być sprawny i spełniać swoje zadanie 
• jeśli gospodarstwo posiada system wentylacji mechanicznej, musi posiadać system 
wentylacji awaryjnej 
• wszystkie czynności w pomieszczeniach inwentarskich powinny być wykonywane w sposób 
minimalizujący powstawanie kurzu 
9. Postępowanie ze zwierzętami chorymi 
• zwierzęta chore należy otoczyć natychmiastowa opieką 
• należy wezwać lekarza weterynarii 
• należy izolować chore zwierzęta, jeśli wymaga tego jego stan zdrowia 
10. Wykonywanie zabiegów na zwierzętach 
• zabiegi lekarsko-weterynaryjne wykonywane są wyłącznie przez osoby posiadające takie 
uprawnienia. 
• zabiegi zapobiegające agresji świń bądź jej skutkom mogą być wykonywane po 
wyczerpaniu innych środków zapobiegawczych. 
• zabiegi redukcji kłów, kastracji mogą wykonywać tylko osoby uprawnione. 
11. Swoboda ruchu zwierząt oraz zwierzęta w systemie otwartym 
• powierzchnie, na których przebywają zwierzęta muszą zapewniać im swobodę ruchu. 
• zwierzętom utrzymywanym w systemie otwartym należy zapewnić schronienie przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i drapieżnikami. 
II. Wymogi dotyczące cieląt 
1. System utrzymania cieląt 
• przestrzeganie grupowego utrzymania cieląt. 
• zapewnienie minimalnych powierzchni. 
• przestrzegany musi być zakaz wiązania cieląt utrzymywanych grupowo z wyłączeniem 
czasu pojenia na okres nie dłuższy niż 1 godz. 
• cielęta utrzymywane pojedynczo nigdy nie mogą być trzymane na uwięzi  
• cielętom nigdy nie wolno zakładać kagańców 
III. Wymogi dotyczące świń 
1. System utrzymania Świń 
• świnie utrzymywane grupowo mają zapewnione minimalne powierzchnie 
• świnie utrzymywane pojedynczo musza mieć zapewnione swobodę ruchów 
• loszki i lochy pomiędzy 4 tygodniem po pokryciu a 1 tygodniem przed wyproszeniem mogą 
być utrzymywane pojedynczo jeśli w gospodarstwie jest mniej niż 10 szt. loch i loszek 
• gospodarstwo jest w okresie przejściowym do 31 grudnia 2012r 
2. Zapobieganie agresji świń utrzymywanych grupowo 
• posiadacz zwierząt zobowiązany jest do zapobiegania agresji świń poprzez stworzenie im 
odpowiednich warunków bytowania. 
• powinien zapewnić materiały absorbujące ich uwagę (materiały manipulacyjne) 
• tworzenie grup świń wyrównanych wiekowo i wagowo 
• zapewnienie dostępu paszy wszystkim świniom jednocześnie  
• eliminowanie z grupy świń wyjątkowo agresywnych i ofiar tej agresji 
3. Postępowanie z lochami i prosiętami 
• w odniesieniu do ciężarnych loch i loszek wymagane jest: 
- odrobaczenie loch i loszek, jeśli jest to konieczne 
- oczyszczenie z pasożytów kojców, w których umieszcza się samice z prosiętami  
- oczyszczenie i jeśli to konieczne, zdezynfekowanie kojców porodowych przed 
umieszczeniem w nich samic 
- zapewnienie lochom i loszkom materiałów umożliwiających budowę gniazda 
- zapewnienie miejsca w kojcu na swobodne proszenie się i ewentualną pomoc człowieka 



• w gospodarstwach utrzymujących prosięta wymagane jest: 
- utrzymywanie prosiąt z lochą do minimum 28 dnia życia, chyba że zagrożone jest życie 
lochy lub prosiąt 
- zabezpieczenie prosiąt w kojcu przed przygnieceniem przez lochę 
- stosowanie ściółki dla prosiąt do 2 tygodnia życia 
4. Wymogi dotyczące knurów zarodowych 
• kojec knura posiada co najmniej minimalną powierzchnię i musi być usytuowany tak, by 
knur mógł widzieć, słyszeć i wąchać inne świnie 
• w kojcu musi być wydzielone czyste, suche miejsce przeznaczone dla wypoczynku knura 
5.Wiązanie, drutowanie, pętanie świń: 
•całkowicie zabrania się: 
- wiązania świń 
- pętania świń 
- drutowania nosów świń utrzymywanych w pomieszczeniach 
Minimalne wymagania dla poszczególnych grup zwierząt regulowane są przepisami 
Unii Europejskiej. Zgodnie z tymi przepisami wymagania wzajemnej zgodności w 
zakresie dobrostanu zwierząt dotyczą świń i cieląt.  
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