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W odpowiedzi na pismo z dnia 12 listopada br., znak IV.4.1.3/2020-W-424/MW, w sprawie 

objęcia koni systemem płatności bezpośrednich w latach 2021-2027, uprzejmie informuję, 

co następuje.

Co do zasady obecny system płatności bezpośrednich został zaprojektowany na lata 2015-2020. 

Od roku 2021 miał obowiązywać nowy system płatności bezpośrednich, jednak w związku 

z opóźnieniami w pracach na forum UE nad reformą WPR, do płatności bezpośrednich w kampanii 

roku 2021 i 2022 zastosowanie będą miały te same przepisy unijne co w odniesieniu do roku 2020. 

Natomiast nowe rozwiązania prawne w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej planowane są 

od roku 2023. Zgodnie z procedowanym na forum Unii Europejskiej projektem rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady o planach strategicznych WPR, wsparcie związane z produkcją 

będzie mogło być przyznawane co do zasady w tych samych sektorach co obecnie. Polska zabiegała 

o odejście od zamkniętej listy sektorów, które mogłyby być objęte wsparciem, niemniej jednak 

postulat ten nie uzyskał wystarczającego poparcia. Projektowane przepisy nie przewidują wsparcia 

w sektorze koni. 

Niemniej jednak w latach 2021-2022 oraz w kolejnej perspektywie finansowej planowana jest 

kontynuacja wsparcia w ramach PROW z tytułu  hodowli ras rodzimych koni. Jednocześnie planuje 

się aktualizację stawek płatności w Działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW 2014 – 2020 

(w tym – w ramach pakietu dotyczącego hodowli ras zachowawczych zwierząt); zwiększone płatności  

prawdopodobnie będą mogły być stosowane w roku 2021 i 2022.



Obecnie, w PROW 2014-2020 wsparcie to przysługuje do klaczy objętych programem ochrony 

zasobów genetycznych i są przyznawane corocznie przez okres 5-letniego zobowiązania.  Wysokość 

wsparcia wynosi rocznie:  1900 zł/szt. – dla koni małopolskich i wielkopolskich oraz 1700 zł/szt. – dla 

koni huculskich, śląskich, sokólskich, sztumskich i koników polskich.

Ponadto uprzejmie informuję, że w przyszłej perspektywie programowej, tj. od 2023 r. planuje 

się objąć konie wsparciem finansowym w ramach interwencji dotyczącej dobrostanu zwierząt. 

Obecnie opracowywane są warunki udzielenia pomocy w ramach tej interwencji, w tym kryteria 

dostępu do pomocy oraz wymagania dobrostanowe. Należy wskazać, że płatności dobrostanowe mogą 

obejmować jedynie wymogi, których zakres wykracza ponad odpowiednie obowiązkowe normy 

wynikające z powszechnie obowiązującego prawa. Wsparcie to stanowi rekompensatę dodatkowych 

poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku podjętego zobowiązania, natomiast nie 

uwzględnia zwrotu kosztów inwestycyjnych. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że hodowcy koni, po spełnieniu odpowiednich warunków 

kwalifikowalności będą mogli także korzystać z pozostałych rodzajów wsparcia przewidywanych 

w ramach nowego systemu płatności bezpośrednich, tj.: podstawowego wsparcia dochodów 

(na podobnych warunkach jak obecny system jednolitej płatności obszarowej); redystrybucyjnego 

wsparcia dochodów (analogicznego do płatności „dodatkowej”); systemów na rzecz klimatu 

i środowiska (ekoschematów) dla rolników podejmujących się dobrowolnie stosowania dodatkowych 

praktyk prośrodowiskowych, których zakres musi wykraczać poza wymogi obowiązkowe; wsparcia 

dochodów związanych z produkcją; ryczałtowego wsparcie dla małych gospodarstw; wsparcia 

dla młodych rolników.
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