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Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt 

w rolnictwie  

 

 Cel: zachowanie rodzimych ras zwierząt poprzez wspieranie i utrzymanie hodowli 

lokalnych ras odpowiednich gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem, objętych 

programem ochrony zasobów genetycznych. 

 

 Pakiet ma na celu ochronę szczególnie cennych ras wybranych gatunków zwierząt 

gospodarskich (bydła, koni, owiec, świń i kóz), w przypadku których niska lub malejąca 

liczebność zwierząt hodowlanych stwarza zagrożenie ich wyginięcia, co przyczyni się do 

zachowania różnorodności biologicznej.  

 

 Upoważnionym do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów 

genetycznych, w zależności od poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, jest 

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy. 

 

 Instytut Zootechniki – PIB określa kryteria i progi liczebności, przy których dana rasa 

staje się zagrożona, tworzy program ochrony, którego realizacja ma zapewnić ochronę 

poszczególnych zagrożonych ras, nadzoruje realizację i koordynuje programy ochrony 

zasobów genetycznych.  

 

 Płatność przyznawana jest do samic następujących ras: 

 bydło - polskie czerwone, białogrzbiete, polskie czerwono-białe, polskie czarno-

białe; 

 konie - koniki polskie, huculskie, małopolskie, śląskie, wielkopolskie, sokólskie, 

sztumskie; 

 owce – wrzosówka, świniarka, olkuska, polska owca górska odmiany barwnej, 

merynos odmiany barwnej, uhruska, wielkopolska, żelaźnieńska, korideil, 

kamieniecka, pomorska, cakiel podhalański, merynos polski w starym typie, 

czarnogłówka, owca pogórza; 

 świnie – puławska, złotnicka biała, złotnicka pstra; 

 kozy - koza karpacka.  
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 Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do krów, klaczy, loch, 

owiec matek lub kóz matek, jeżeli ich liczba w stadzie wynosi co najmniej: 

 4 krowy tej samej rasy; 

 2 klacze tej samej rasy; 

 10 owiec matek rasy olkuskiej, 15 owiec matek rasy cakiel podhalański, 

barwna owca górska, polska owca pogórza, czarnogłówka, 30 owiec matek 

rasy merynos polski w starym typie albo 10 owiec matek pozostałych ras; 

 10 loch rasy puławskiej; 

 8 loch rasy złotnickiej białej, a w przypadku stada objętego programem 

ochrony zasobów genetycznych przed dniem 1 stycznia 2006 r. – 6 loch; 

 8 loch rasy złotnickiej pstrej, a w przypadku stada objętego programem 

ochrony zasobów genetycznych przed dniem 1 stycznia 2006 r. – 3 lochy; 

 3 kozy matki. 

 

 W zakresie Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w 

rolnictwie płatność przysługuje do maksymalnej liczby zwierząt w jednym stadzie tj.:  

 krów: 100 sztuk;  

 loch tej samej rasy:  

 70 loch stada podstawowego świń rasy puławskiej; 

 100 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej białej;  

 100 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej. 

 

 Zmiana zobowiązania w zakresie pakietu 7 Zachowanie zagrożonych zasobów 

genetycznych zwierząt w rolnictwie może polegać na: 

 zwiększeniu liczby zwierząt danej rasy lokalnej objętych tym zobowiązaniem lub 

zmniejszeniu liczby tych zwierząt, jeżeli mimo tego zmniejszenia liczba tych 

zwierząt nie będzie niższa niż liczba zwierząt danej rasy, objętych tym 

zobowiązaniem w pierwszym roku jego realizacji; 

 zastąpieniu, zwierząt danej rasy lokalnej objętych tym zobowiązaniem zwierzętami 

tej samej rasy, jeżeli zwierzęta te spełniają warunki przyznania płatności rolno-

środowiskowo-klimatycznej. 

 

 Wymogi jakie muszą zostać spełnione w ramach pakietu  7: 

 obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej; 

 obowiązek zachowania wszystkich trwałych użytków zielonych i elementów 

krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje dzikiej przyrody; 

 obowiązek prowadzenia rejestru działalności rolnośrodowiskowej; 
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 Płatność w ramach tego pakietu przyznawana jest beneficjentowi, jeżeli posiada 

gospodarstwo rolne położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o powierzchni 

użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha.   

 

 Płatności w ramach działania są przyznawane corocznie, przez okres 5-letniego 

zobowiązania, rolnikom, którzy dobrowolnie przyjmują na siebie zobowiązanie rolno-

środowiskowo-klimatyczne w zakresie danego pakietu lub wariantu. Płatność  w całości 

lub w części rekompensuje utracony dochód i dodatkowo poniesione koszty. 

 

 Stawki płatności: 

 

Pakiet Wariant 
Stawki 

płatności 

Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych 
zasobów genetycznych zwierząt w 
rolnictwie 

7.1. Zachowanie lokalnych ras bydła 1 600 zł/szt. 

7.2. Zachowanie lokalnych ras koni 1 500 zł/szt. 

7.3. Zachowanie lokalnych ras owiec 360 zł/szt. 

7.4. Zachowanie lokalnych ras świń 1 140 zł/szt. 

7.5. Zachowanie lokalnych ras kóz 580 zł/szt. 

 

 

 

 

 


