
Od dnia 17 marca 2020 roku do odwołania zawiesiliśmy świadczenie 
usług z zakresu oceny wartości użytkowej bydła i prowadzenia ksiąg  
hodowlanych oraz innych usług towarzyszących. 
Oznacza to, że:
•  zaprzestaliśmy obsługi bezpośredniej hodowców tj. przestaliśmy realizować 

próbne doje oraz doradztwo świadczone osobiście;

•  w kontaktach z hodowcami przeszliśmy na alternatywne środki komunikacji 
– mail i telefon;

•  w przypadku konieczności kontaktów osobistych, nasi pracownicy wyposaże-
ni zostali w niezbędne środki dezynfekcyjne i odzież ochronną;

•  opracowaliśmy wewnętrzne wytyczne postępowania i organizacji pracy.

Ponadto odłożyliśmy w czasie organizację spotkań podsumowujących wyniki 
oceny i prac hodowlanych za rok 2019, podobnie w przypadku innych planowa-
nych warsztatów i szkoleń z hodowcami.

Robimy wszystko, abyście byli jak najlepiej poinformowani o tym co się dzieje 
i co teraz jest ważne. Nie skupiamy się jedynie na kwestii epidemii, chcemy 
informować o wszelkich sprawach związanych z działalnością PFHBiPM.

Zachęcamy do przeglądania komunikatów na naszej stronie internetowej  
www.pfhb.pl, uruchomiliśmy specjalną zakładkę gdzie regularnie publikujemy 
materiały informacyjne i doniesienia o podejmowanych przez nas akcjach. 

Z NAMI JESTEŚ NA CZASIE! PORUSZAMY 
SPRAWY WPŁYWU KORONAWIRUSA NA  
POLSKI RYNEK MLEKA, WARTO ŚLEDZIĆ 
NASZE AKTUALNOŚCI.

Dbamy o dobro naszych klientów, działamy w celu zabezpieczenia  
interesów hodowców.

•  Wystąpiliśmy do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie pomocy 
publicznej dla hodowców bydła mlecznego oraz producentów mleka dotknię-
tych skutkami kryzysu oraz wnioskowaliśmy o wytyczne postępowania na wy-
padek kwarantanny dla producentów rolnych borykających się z problemami 
odbioru mleka przez podmioty skupujące;

•  Zwróciliśmy się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o interwencję 
w sprawie ujęcia w „specustawie” przygotowywanej przez Ministerstwo Roz-
woju działań osłonowych dla hodowców i producentów mleka;

•  Dostrzegając problem braku pracowników obsługi gospodarstw mlecznych 
i zakładów przetwórczych, zaapelowaliśmy do Prezesa Rady Ministrów 
o przywrócenie możliwości wjazdu na teren Rzeczpospolitej Polskiej pracow-
nikom z Ukrainy lub pozwolenie dla nich na pobyt stały. Jednocześnie wspie-
rając działania Rządu oddaliśmy do dyspozycji Premiera zasoby techniczne 
i ludzkie .

•  PFHBiPM PREWENCYJNIE – kampania dla hodowców i pracowników doty-
cząca środków ostrożności i zasad higieny w dobie epidemia SARS-CoV-2;

•  PFHBiPM INFORMACYJNIE - instrukcje i wytyczne Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Głównego Inspekto-
ratu Weterynarii;

Zapraszamy też do subskrybowania naszego kanału        YouTube: PFHBiPM.

Jesteśmy także na Facebooku 

       Stado OnLine

        Rzecznik Prasowy PFHBiPM

OSTATNIE TYGODNIE TO BEZ WĄTPIENIA 
BARDZO TRUDNY CZAS. 
Rozprzestrzeniająca się po Polsce i świecie epidemia SARS-CoV-2 i związa-
na z nim zachorowalność na COVID-19 kompletnie zmieniła nasze codzienne 
życie i sposób myślenia. Prawdopodobnie, przez najbliższe tygodnie, a może 
nawet miesiące, wszelkie działania będziemy podejmować w celu ochrony 
zdrowia naszych bliskich i siebie samych. Niestety, nie mamy pewności kiedy 
nasze życie wróci do pełnej normalności.

Więcej informacji na www.pfhb.pl

Pragnę zapewnić, że mimo ograniczonych możliwości - my pracownicy  
Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka robimy i będzie-
my robić wszystko by utrzymać ciągłość naszych usług przy zachowaniu 
ich najwyższego standardu. Jednak obecnie naszym priorytetem stało się 
zapewnienie Państwu bezpieczeństwa. 

Wobec powyższego informujemy, że podjęliśmy działania profilaktyczne oraz 
wdrażamy procedury mające ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, 
ale też dostosowujące firmę do obecnych uwarunkowań.

Szanowni Państwo,

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 
JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZE!

KOMUNIKUJEMY NA BIEŻĄCO

DZIAŁAMY  
W IMIENIU HODOWCÓW

POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA 
I PRODUCENTÓW MLEKA informuje



POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA 
I PRODUCENTÓW MLEKA

W związku z zaistniałą sytuacją, zachęcamy do kontaktu z nami za pośred-
nictwem kanałów zdalnych – elektronicznie lub telefonicznie. 

Jesteśmy gotowi, by wsparciem i pomocą służyć zdalnie. Dołożymy wszel-
kich starań, by w bezpieczny i przyjazny sposób przeprowadzić Was przez tą 
niekomfortową sytuację.

Uruchomiliśmy opcję konsultacji online.
Nasz zespół doradców ogólnych, żywieniowych i hodowlanych jest do Państwa 
dyspozycji. Odpowiemy na każde pytanie, spróbujemy rozwiać wątpliwości.

Program Stado-OnLine dostępny jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Więcej informacji na www.pfhb.pl

Z chwilą ustąpienia epidemii wszyscy wrócimy do normalnego funkcjonowania. 

PFHBiPM skupi się na pracy na rzecz hodowców – wznowimy próbne doje 
i wszystkie usługi dodatkowe, w tym doradztwo bezpośrednie. Występujące 
zwykle w okresie letnim przerwy w cyklu próbnych udojów tzw. okresy wstawio-
ne, przenosimy na ma czas trwania epidemii COVID-19. 

Zapewniamy, że mamy środki i możliwości, aby wszelkie przestoje lub opóźnie-
nia usług nadrobić w 100%. Bez żadnych problemów, wrócimy do sprawnego 
funkcjonowania wszystkich elementów składających się na procesy związane 
z oceną wartości użytkowej bydła. 

Prosimy Państwa o cierpliwość, wyrozumiałość i życzliwość.

Leszek Hądzlik 

Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Drodzy Hodowcy,

PRZETRWAJMY TEN TRUDNY CZAS SOLIDARNIE, RAZEM BĘDZIEMY SILNIEJSI.
BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI, ZACHOWUJMY ZDROWY ROZSĄDEK I MAKSIMUM OSTROŻNOŚCI.

informuje


