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Pakiet „Zachowanie zagrożonych zasobów ge-
netycznych zwierząt w  rolnictwie”, w  ramach 
działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, 
ma na  celu ochronę szczególnie cennych ras 
wybranych gatunków zwierząt gospodarskich 
(bydła, koni, owiec, świń i kóz). Dotyczy zwie-
rząt hodowlanych, w przypadku których niska 
lub malejąca liczebność grozi ich wyginięciem. 
Ochrona ma ułatwić zachowanie różnorodno-
ści biologicznej.

Warunki ubiegania się o pomoc
Aby uzyskać wsparcie należy: 
•	 posiadać gospodarstwo rolne położone 

na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
o  powierzchni użytków rolnych nie mniej-
szej niż 1 ha,

•	 	posiadać plan działalności rolnośrodowisko-
wej,

•	 	zobowiązać się do realizacji 2-letniego  zobo- 
wiązania w  zakresie Pakietu 7. Zachowanie 
zagrożonych zasobów zwierząt w  rolnic-
twie,

Rasy zachowawcze w Polsce
•	 	zachować wszystkie trwałe użytki zielone 

i elementy krajobrazu nieużytkowane rolni-
czo, stanowiące ostoje przyrody.

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest  
przyznawana do krów, klaczy, loch, owiec ma-
tek 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 ma-

tek rasy cakiel podhalański, 30 owiec matek 
rasy merynos polski w  starym typie albo  
10 owiec matek pozostałych ras, 10 loch 
rasy puławskiej, 8 loch rasy złotnickiej bia-
łej, a  w przypadku stada objętego progra-
mem ochrony zasobów genetycznych przed 
dniem 1 stycznia 2006 r. – 6 loch,

•	 	8 loch rasy złotnickiej pstrej, a w przypadku 
stada objętego programem ochrony zaso-
bów 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, czyli:
•	 	w przypadku krów: 100 sztuk,
•	 	w przypadku loch tej samej rasy: 
ü 70 loch stada podstawowego świń 
rasy puławskiej,
ü 100 loch stada podstawowego świń 
rasy złotnickiej białej,
ü 100 loch stada podstawowego świń 
rasy złotnickiej.

Płatność jest przyznawana do  samic nastę-
pujących ras:
•	 	bydło – polskie czerwone, białogrzbiete, 

polskie czerwono-białe, polskie czarno-bia-
łe,

•	 	konie – koniki polskie, huculskie, małopol-
skie, śląskie, wielkopolskie, sokólskie, sztum-
skie,

•	 	owce – wrzosówka, świniarka, olkuska, pol-
ska owca górska odmiany barwnej, merynos 
odmiany barwnej, uhruska, wielkopolska, 
żelaźnieńska, korideil, kamieniecka, po-
morska, cakiel podhalański, merynos polski 
w  starym typie, czarnogłówka i  owca po- 
górza,

•	 	świnie – puławska, złotnicka biała i złotnicka 
pstra,

•	 	kozy – koza karpacka.

Zmiany planowane od 2022 roku
ü umożliwienie objęcia wsparciem 
w  ramach Pakietu 7. Zachowanie zaso-
bów genetycznych zwierząt w  rolnictwie 
dodatkowych dwóch ras owiec – polskiej 
owcy górskiej i białogłowej owcy mięsnej 
oraz dwóch ras kóz – kozy kazimierzow-
skiej i kozy sandomierskiej.

Przypominamy, że w ramach Pakietu 7., 
beneficjent musi zwrócić się do właści-
wego związku hodowców, aby uzyskać 
potwierdzenie wpisu zwierząt do ksiąg 
oraz do Instytutu Zootechniki – PIB 
w celu potwierdzenia uczestniczenia 
tych zwierząt w programie ochrony za-
sobów genetycznych.
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Płatność w ramach zobowiązań  
rolno-środowiskowo-klimatycznych: 

Rodzaj pakietu/wariantu Płatność zł/ha

Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów 
genetycznych zwierząt w rolnictwie  

7.1. Zachowanie lokalnych 
ras bydła 

1600 2516*

7.2. Zachowanie lokalnych ras koni

Konie małopolskie,  
wielkopolskie

1900 2284*

Konie śląskie 1700 2284*

Koniki polskie i huculskie 1700 1825*

Klacze zimnokrwiste w ty-
pie sztumskimi sokólskim 

1700 2038*

7.3. Zachowanie lokalnych 
ras owiec

360 412*

7.4. Zachowanie lokalnych 
ras świń

1140 1234*

7.5. Zachowanie lokalnych 
ras kóz

580 811*

* wyższe stawki od 2021 roku


