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Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowało zmianę 
rozporządzenia w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla 
różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa, 
zmniejszając środki na postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej 
na 2019 rok. Z przewidywanej na bieżący rok puli wydatków 
budżetowych w wysokości 89 868 tys. zł po wejściu w życie 
przepisów art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z art. 177 ust. 3 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2077, z późn. zm.), organizacje hodowców lub inne podmioty 
świadczące subsydiowane usługi na rzecz hodowców MŚP będą 
dysponować kwotą zaledwie 40 368 tys. zł. 

Niestety planowane przez MRiRW obniżenie dotacji uderza 
wprost w hodowców bydła, trzody chlewnej, koni, owiec, kóz 
i drobiu – bezpośrednich beneficjentów wyżej wspomnianych 
środków. Dlaczego tak się dzieje? Hodowcy zwierząt gospodarskich, 
będący mikroprzedsiębiorcami albo małymi lub średnimi 
przedsiębiorcami, nabywając usługi świadczone na ich rzecz przez 
uprawnione organizacje lub podmioty, korzystają ze środków 
z budżetu państwa w sposób pośredni. Zgodnie ze wspomnianym 
powyżej rozporządzeniem MRiRW w sprawie stawek dotacji 
przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania 
na rzecz rolnictwa – dotacja może być udzielona na wniosek  
o dofinasowanie kosztów wykonania usług na rzecz hodowców, 
w określonej wysokości kosztów kwalifikujących się do objęcia 
dotacją, których lista jest ściśle zdefiniowana, a ich celowość  
i poprawność rozliczenia podlega skrupulatnej weryfikacji przez 
MRiRW. 

Hodowco!
Lista kosztów, o których mowa w rozporządzeniu to kwestie związane 
z wynagrodzeniem pracowników danej organizacji wykonujących 
bezpośrednio dotowane zadania i pochodne od tychże wynagrodzeń, 
podróże służbowe, zużycie materiałów, energii i amortyzacja środków 
trwałych, ale przede wszystkim są to środki wykorzystywane przy 
efektywnym świadczeniu usług.  

Do tej pory, w przypadku ksiąg hodowlanych wsparcie 
państwa wynosiło 100% kosztów bezpośrednio związanych 
z ich prowadzeniem. Odpłatność za ocenę wartości użytkowej 
dotowana była w wysokości do 70% kosztów realizacji tego 
zadania. Nasza organizacja nie rozumie tak drastycznych kroków ze 
strony MRiRW, ani tak poważnej w swej wysokości jak i następstwach.

Wielokrotnie apelowaliśmy do Ministra Rolnictwa o zmianę tej 
decyzji, motywując nasz wniosek poważnym zagrożeniem dla 
efektów wieloletniej pracy poczynionej zarówno przez samych 
hodowców, jak i organizacje oraz związki ich wspierające. 
Niejednokrotnie też zwracaliśmy uwagę na fakt, że wsparcie państwa 
i nakłady finansowe przyznawane hodowcom w postaci dofinansowania 
zadań z zakresu oceny wartości użytkowej oraz prowadzenia ksiąg 
hodowlanych, w znaczący sposób wpływają na rozwój i wysoki poziom 
polskiej hodowli zwierząt gospodarskich. I w tezie tej nie jesteśmy 
gołosłowni, hodowcy bydła mlecznego stali się dzisiaj konkurencyjnymi 
i docenianymi graczami na światowym rynku, a Polska plasuje się 
w pierwszej piątce największych producentów mleka w UE. 



„Konieczność pokrywania przez hodowców, ze środków własnych, około 
57,7 % kosztów kwalifikowanych subsydiowanych usług polegających 
na prowadzeniu ksiąg hodowlanych, których dotychczas nie musieli 
pokrywać, bo były refundowane w 100%.”

a także:

„Konieczność pokrywania przez hodowców, ze środków własnych, około 
57,7% kosztów kwalifikowanych subsydiowanych usług polegających 
na prowadzeniu oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, 
które dotychczas musieli pokrywać na poziomie nieprzekraczającym 
30% takich kosztów.”

co więcej:

„W związku z propozycją zmniejszenia rocznych stawek dotacji (…), 
konieczne będzie obciążanie hodowców MŚP zwiększonymi (o część 
niedotowaną) kosztami subsydiowanych usług polegających na 
prowadzeniu ksiąg hodowlanych oraz prowadzeniu oceny wartości 
użytkowej lub hodowlanej zwierząt gospodarskich, Istnieje zagrożenie, 
że polscy hodowcy MŚP będą rezygnować z utrzymywania stad 
hodowlanych zwierząt gospodarskich lub będą ubiegać się o wpisanie 
swoich zwierząt do ksiąg hodowlanych prowadzonych
w innych państwach członkowskich UE, jak również poddawać je ocenie 
wartości użytkowej i hodowlanej
w tych krajach, ze względu na korzystniejsze finansowo warunki 
wykonania takich usług ….”

Uważamy, że spadek poziomu dofinansowania na postęp 
biologiczny w polskim rolnictwie, jest czynnikiem, który 
mocno zahamuje rozwój w tej branży! Budowanie potencjału 
genetycznego polskiej populacji krów mlecznych wymaga 
dużej wiedzy, szeregu informacji oraz odpowiedzialnych decyzji 
hodowlanych. 

Nasza organizacja zapewnia hodowcom narzędzia niezbędne 
w odpowiedzialnej pracy w stadzie, dlatego w związku 
z zaistniałą sytuacją szczególnie bolesnym dla PFHBiPM 
staje się fakt, konieczności podniesienia stawki za oferowane 
przez nas usługi hodowlane i ocenę wartości użytkowej. Tym 
bardziej, że od lat staramy się, aby były one ogólnodostępne i w pełni 
odpowiadały potrzebom klienta. Zawsze stawialiśmy na maksymalną 
użyteczność i wysoką jakość usług, przy zachowaniu preferencyjnych, 
a co ważniejsze stabilnych cen. 

Liczymy na zrozumienie podjętej przez Zarząd PFHBiPM 
decyzji w sprawie wzrostu opłat w obowiązującym dotychczas 
cenniku. Wzrost stawki za ocenę - średnio o około 2 złote od krowy, 
dla żadnej ze stron nie jest łatwe. Z naszej strony gwarantujemy 
wartościową ofertę rozwiązań wspomagających hodowców 
w codziennej pracy nad stadem. Zobowiązujemy się do dalszego 
podnoszenia jakości i budowy koszyka przydatnych usług, 
ponadto nadal będziemy szukać pozytywnego i satysfakcjonującego 
wyjścia z zaistniałej, niekomfortowej zarówno dla hodowców, jak i dla 
nas samych sytuacji. Prosimy o zapoznanie się z nową tabelą opłat 
za usługi PFHBiPM, którą wprowadzamy do stosowania od lipca br., 
zachęcamy też do skorzystania z naszego systemu rabatowego (więcej 
informacji u zootechnika oceny).

OBAWIASZ SIĘ WZROSTU OPŁAT CENNIKOWYCH? 
ZADBAJ O SWOJE FUNDUSZE I SKORZYSTAJ Z NASZEGO SYSTEMU RABATÓW!

Niestety, nasze prośby, apele, a nawet protesty nie przyniosły 
zamierzonych efektów. Okazało się, że interes polityczny ma 
większe znaczenie niż potrzeby rolników. Co więcej MRiRW 
ma pełną świadomość, jakie skutki niesie za sobą ta szokująca 
regulacja, a potwierdzenie tego faktu znajduje się w uzasadnieniu 
do projektu rozporządzenia, gdzie w pozycji oddziaływanie wyraźnie 
czytamy:



Hodowco!
Płać mniej nawet o 0,72 zł za krowę

OBAWIASZ SIĘ WZROSTU OPŁAT CENNIKOWYCH? 
ZADBAJ O SWOJE FUNDUSZE I SKORZYSTAJ Z NASZEGO SYSTEMU RABATÓW!

-  POMIAR INDYWIDUALNEJ WYDAJNOŚCI 
MLECZNEJ

-  RAPORTOWANIE DANYCH Z OCENY 
WARTOŚCI UŻYTKOWEJ I HODOWLANEJ 
STADA 

-  RAPORTY STADO (RW-1) i PRÓBA (RW-2) 
GRATIS!

-  ZAAWANSOWANĄ ANALIZĘ 
LABORATORYJNĄ PARAMETRÓW MLEKA

o tłuszcz [%], 
o białko [%], 
o kazeina [%], 
o laktoza [%], 
o sucha masa[%], 
o mocznik [mg/l], 
o liczba komórek somatycznych [tys. kom./ml]
o monitoring zagrożenia subkliniczną ketozą.

- WIĘKSZĄ WARTOŚĆ ZWIERZĄT I ZYSK ZE SPRZEDAŻY MATERIAŁU HODOWLANEGO Z OFICJALNĄ DOKUMENTACJĄ 
- MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA W WYSTAWACH ZWIERZĄT HODOWLANYCH 

-  ANALIZĘ LABORATORYJNĄ PASZ ORAZ 
TESTY CIELNOŚCI PAG W NAJLEPSZYCH 
CENACH NA RYNKU

-  PRECYZJĘ SELEKCJI, PROGRAMOWANIE 
POSTĘPU HODOWLANEGO I REDUKCJĘ 
ZBĘDNYCH KOSZTÓW POPRZEZ OCENĘ 
GENOMOWĄ SAMIC

-  KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA  
I OPIEKI NAD STADEM

• DORADZTWO ZOOTECHNICZNE
• DORADZTWO HODOWLANE
• DORADZTWO ŻYWIENIOWE
• DORADZTWO EKONOMICZNE

BEZPŁATNY DOSTĘP  
DO PROFESJONALNYCH PROGRAMÓW
o SOL z modułami:
• podstawowy
• inseminator
• Raport „Żywienie” (RW-11)
• Bilans genetyczny stada
o DOKO 
• optymalizacja kojarzeń bydła mlecznego
o COLUMB
• analiza rzeczywistych kosztów żywienia
• obliczenia zysku z produkcji mlecznej

Z PFHBiPM - NIE TRACISZ, ALE ZYSKUJESZ
Trwała współpraca z PFHBiPM gwarantuje Ci:

Ponadto zyskujesz:



Stawka jednorazowa za usługę w zł netto
w stadach wyposażonych we własne, skalibrowane urządzenia pomiarowe, 

obejmujące również roboty udojowe z własnym urządzeniem do 
automatycznego pobierania prób (samplerem)

Metoda oceny A4 AT4 A8
AR4 
AZ4

AR8 
AZ8

Wielkość 
stada:

≤ 300 szt.

Z dofinansowaniem z budżetu państwa (MŚP)

12,97 zł 11,87 zł 19,00 zł 11,11 zł 16,63 zł 

301-500 szt. 11,68 zł 10,68 zł 17,10 zł 10,01 zł 14,96 zł 

501-1000 szt. 11,03 zł 10,09 zł 16,15 zł 9,44 zł 14,14 zł 

> 1000 szt. 10,38 zł 9,49 zł 15,20 zł 8,89 zł 13,30 zł 

Bez dofinansowania z budżetu państwa (duże przedsiębiorstwa)

13,13 zł 12,00 zł 19,22 zł 11,26 zł 16,84 zł 

Stawka jednorazowa za usługę w zł netto
w stadach korzystających podczas próbnych dojów z urządzeń pomiarowych 

lub samplerów do robotów udojowych, będących własnością Polskiej 
Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Metoda oceny A4 AT4 A8 AR4 AR8

Wielkość 
stada:

≤ 300 szt.

Z dofinansowaniem z budżetu państwa (MŚP)

 13,94 zł 12,76 zł 20,42 zł 12,00 zł 17,93 zł 

301-500 szt. 12,54 zł 11,48 zł 18,37 zł 10,80 zł 16,14 zł 

501-1000 szt. 11,84 zł 10,85 zł 17,33 zł 10,19 zł 15,24 zł 

> 1000 szt. 11,15 zł 10,21 zł 16,33 zł 9,60 zł 14,35 zł 

Bez dofinansowania z budżetu państwa (duże przedsiębiorstwa)

14,10 zł  12,91 zł  20,68 zł  12,16 zł  18,14 zł  

Wyciąg z cennika za ocenę wartości użytkowej w zakresie cech produkcji mleka 

AR –metoda dla stad wyposażonych w roboty udojowe
AZ – metoda dla stad wyposażonych w skalibrowane hale udojowe z automatycznym systemem rejestracji mleka

PFHBiPM
poszerza możliwości

* przeciętna wydajność od krowy w 2018 roku      ** na podstawie przeciętnej ceny skupu mleka w 2018 roku - 1,34 zł

POZA OCENĄ

5 522*  
kg mleka

7 399 zł**

8 298* 
kg mleka

W OCENIE

11 119 zł**

TWÓJ ZYSK
Z OCENY 

3 720 zł**



Rodzaj usługi

Stawka 
jednorazowa 

za usługę  
w zł netto

Dokonanie wpisu do ksiąg hodowlanych cieliczki 
lub krowy¹

37,00 zł

 Dokonanie wpisu do ksiąg hodowlanych buhaja 
hodowlanego¹

173,00 zł

Przeprowadzenie pełnej oceny typu i budowy 
krowy rasy mlecznej na wniosek hodowcy/

posiadacza od jednej ocenianej szt.
20,00 zł

Przeprowadzenie oceny rutynowej plus od jednej 
ocenianej sztuki. 

10,00 zł

Rodzaj usługi

Stawka 
jednorazowa 

za usługę  
w zł netto

Kwalifikacja buhajka do odchowu hodowlanego  
– 1 szt. Nie obejmuje kosztów badania na 
nosicielstwo wad genetycznych. 

205,00 zł

Wydawanie na wniosek importera lub właściciela 
opinii dotyczącej wartości hodowlanej dla 

jednej sztuki żywych zwierząt hodowlanych 
płci żeńskiej i męskiej, buhajów od których 

pozyskano nasienie, jednej pary rodzicielskiej 
zarodków bydlęcych. 

90,00 zł

1.  Dokonanie rejestracji pochodzenia 
wprowadzanego do obrotu w Polsce żywego 
buhaja lub nasienia buhaja z importu - 1szt.,

120,00 zł

2.  Dokonanie rejestracji pochodzenia cieliczki lub 
buhajka urodzonego w stacji ET - 1 szt.

120,00 zł

3.  Dokonanie rejestracji pochodzenia materiału 
żeńskiego z importu w stacji ET – 1 szt. 

103,00 zł

Przeprowadzenie selekcji buhaja hodowlanego - 1 szt.

1. Z przeznaczeniem do krycia naturalnego; 72,00 zł

2. Z przeznaczeniem do Spółki Unasienniania. 116,00 zł

Wydanie na wniosek hodowcy/posiadacza 
zwierząt zaświadczenia potwierdzającego 

dokonanie wpisu zwierząt do księgi. 
24,00 zł

Rodzaj usługi

Stawka 
jednorazowa 

za usługę  
w zł netto

Opłata za usługi świadczone przez Laboratorium 
Genetyki Bydła z/s w Parzniewie w zakresie 

wykonywania badania laboratoryjnego 
markerów genetycznych.

100,00 zł

Wystawienie świadectwa potwierdzającego pochodzenie lub 
świadectwa zootechnicznego dla:

1.  Zwierzęcia hodowlanego (jałówki, krowy lub 
buhaja), będącego przedmiotem handlu lub 
obrotu;

41,00 zł

2.  Komórki jajowej, nasienia będącego 
przedmiotem handlu;

41,00 zł

3. Zarodka 50,00 zł

Wyciąg z cennika za ocenę wartości użytkowej w zakresie cech produkcji mleka Wyciąg z cennika za usługi hodowlane

1. Duże przedsiębiorstwa
2. Wyliczenia na podstawie sezonu 2019/1
3. Liczba sztuk ocenianych w jednym sezonie (na jednej umowie).


