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ROZDZIAŁ I – Informacje ogólne. 

1. Niniejsza „Oferta pakietów usług”, zwana dalej Ofertą określa zakres i warunki świadczenia usług 

Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka (w skrócie PFHBiPM) w ramach: 

1) Pakietu Ocena - dostępny tylko dla stad bez dofinansowania z budżetu państwa, kategoria 

dużych przedsiębiorstw; 

2) Pakietu Ocena + Hodowla – dostępny bez ograniczeń dla stad: 

a) bez dofinansowania z budżetu państwa (duże przedsiębiorstwa), 

b) z dofinasowaniem z budżetu państwa (MŚP). 

2. Oferta zawiera:  

1)  w Pakiecie Ocena – wykonanie prac w ramach usługi z zakresu oceny wartości użytkowej 

bydła, których szczegółowe zestawienie określa dokument „Zakres i metodyka prowadzenia 

oceny wartości użytkowej bydła w zakresie cech produkcji mleka”. 

2) W Pakiecie Ocena + Hodowla – wykonanie prac w ramach usługi z zakresu oceny wartości 

użytkowej bydła jw. rozszerzonych o informacje z zakresu hodowli bydła, jako podstawa 

uczestnictwa w realizacji „Programów hodowlanych PFHBiPM”. 

3. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka świadczy usługi w ramach Oferty na 

podstawie Umowy. 

4. Niniejsze warunki Oferty ważne są od daty rejestracji w systemie informatycznym SYMLEK 

informacji o rozpoczęciu świadczenia usług w pakiecie do czasu wycofania Oferty. 

5. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zastrzega sobie możliwość zmiany 

warunków Oferty oraz zobowiązuje się do przekazywania informacji o wszelkich proponowanych 

adaptacjach. O każdorazowej zmianie warunków Oferty, PFHBiPM będzie informowała poprzez 

opublikowanie na stronie internetowej www.pfhb.pl 

6. Opłaty za usługi świadczone w ramach Oferty oraz za inne usługi dodatkowe określa Cennik 

PFHBiPM, dostępny na stronie internetowej www.pfhb.pl  

7. Hodowca/Producent mleka ma możliwość dobrowolnego korzystania odpłatnie z wybranych 

usług dodatkowych PFHBiPM oraz rabatów pomniejszających stawkę jednorazową w wariancie 

podstawowym określonych w Cenniku PFHBiPM. 

8. Z Oferty może skorzystać każdy Hodowca/Producent mleka, który spełnia poniższe warunki: 

a) jest mikroprzedsiębiorcą, albo małym lub średnim przedsiębiorcą (MŚP) lub dużym 

przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach 

rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym 

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

b) uregulował/będzie regulował na bieżąco wszystkie należności wobec Polskiej Federacji 

Hodowców Bydła i Producentów Mleka. 

9. Hodowca/Producent mleka ma prawo rezygnacji z usług świadczonych w ramach Oferty 

w każdym momencie, a odstąpienie musi mieć formę pisemną przesłaną na adres właściwej 

jednostki terenowej PFHBiPM. Jednocześnie zgodnie z § 5 ust. 1, 2 oraz § 6 ust. 4 Umowy, 
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o której mowa w pkt. 3, Hodowca/Producent mleka winien uregulować wszystkie wymagane 

należności finansowe wobec PFHBiPM. 

ROZDZIAŁ II – Oferta. 

ZAKRES PRAC W RAMACH PAKIETU OCENA 
tylko dla stad bez dofinansowania z budżetu państwa (duże przedsiębiorstwa)  

Pomiar wydajności mlecznej i pobranie próbki mleka indywidualnie od każdej krowy (próbny dój) 

Analiza laboratoryjna parametrów mleka: 

tłuszcz [%] 

białko [%] 

kazeina [%] 

sucha masa [%]  

mocznik [mg/l]  

liczba komórek somatycznych [tys. kom./ml] 

stosunek tłuszczu do białka 

wskaźnik zagrożenia subkliniczną ketozą 

Rejestracja, przetwarzanie i przechowywanie danych 

Rejestracja zdarzeń w stadzie z okresu między próbami 

Ocena użytkowości rozpłodowej i ustalenie pary rodzicielskiej (wg wewnętrznych procedur PFHBiPM) 

Raporty analityczne STADO i PRÓBA -  wersja ograniczona o informacje z zakresu hodowli   

Dokument KARTA JAŁOWKI-KROWY – wersja ograniczona o informacje z zakresu hodowli   

Dostęp do programu Stado ON-line (SOL) moduł Podstawowy i Inseminator – wersja ograniczona o informacje 

z zakresu hodowli 

Dostęp do doradztwa zootechnicznego 

Transport próbek mleka po próbnym doju do laboratorium (skrzynki) 

Pobranie, na zlecenie hodowcy, materiału biologicznego do ustalenia pochodzenia w oparciu o badania 
markerów DNA (opłata za ekspertyzę zgodnie z cennikiem opłat laboratorium wykonującego badanie) 
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ZAKRES PRAC W RAMACH PAKIETU OCENA + HODOWLA 
dotyczy stad: 

• bez dofinansowania z budżetu państwa (duże przedsiębiorstwa)  

• z dofinansowaniem z budżetu państwa (MŚP) 

Pomiar wydajności mlecznej i pobranie próbki mleka indywidualnie od każdej krowy (próbny dój) 

Analiza laboratoryjna parametrów mleka: 

tłuszcz [%] 

białko [%] 

kazeina [%] 

sucha masa [%]  

mocznik [mg/l]  

liczba komórek somatycznych [tys. kom./ml] 

stosunek tłuszczu do białka 

wskaźnik zagrożenia subkliniczną ketozą 

Rejestracja, przetwarzanie i przechowywanie danych 

Rejestracja zdarzeń w stadzie z okresu między próbami 

Ocena użytkowości rozpłodowej i ustalenie pary rodzicielskiej (wg wewnętrznych procedur PFHBiPM) 

Raporty analityczne STADO i PRÓBA - pełna informacja wraz z informacjami z zakresu hodowli 

Dokument KARTA JAŁOWKI-KROWY – pełna informacja wraz z informacjami z zakresu hodowli  

Dostęp do programu Stado ON-line (SOL) moduł Podstawowy i Inseminator – pełna informacja jw. 

Dostęp do doradztwa zootechnicznego 

Transport próbek mleka po próbnym doju do laboratorium (skrzynki) 

Pobranie, na zlecenie hodowcy, materiału biologicznego do ustalenia pochodzenia w oparciu o badania 
markerów DNA (opłata za ekspertyzę zgodnie z cennikiem opłat laboratorium wykonującego badanie) 

Wpis do ksiąg hodowlanych cieliczki lub krowy spełniającej warunki wpisu do sekcji i klasy danej księgi 

Weryfikacja pochodzenia zgodnie z zapisami Programu hodowlanego dla danej rasy  

Dostęp do doradztwa hodowlanego 

Dostęp do następujących informacji, pod warunkiem, że są one możliwe do uzyskania: 

pełne dane rodowodowe (przodkowie sztuki) 

wartości hodowlane i indeksy selekcyjne, w tym indeks ekonomiczny  

inbred 

wady genetyczne i cechy jednogenowe 

indeksy rodowodowe do preselekcji zwierząt 

Możliwość udziału w programie selekcji buhajów, wybór matek buhajów spośród samic kandydatek 

Możliwość niezależnego doradztwa z wykorzystaniem programu do kojarzeń DoKo 
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Dostęp do bilansu genetycznego 

Podstawowe raporty i wykazy hodowlane 

Możliwość udziału w programach ochrony zasobów genetycznych 

Możliwość udziału zwierząt w wystawach i pokazach bydła hodowlanego 

WYKAZ USŁUG DODATKOWO PŁATNYCH 

DOSTĘPNOŚĆ W PAKIECIE 

OCENA 
OCENA 

+ 
HODOWLA 

Raporty z oceny wartości użytkowej RW3, RW4, RW6, RW8, RW9, RW10 + + 

Badania próbek mleka zbiorczego + + 

Badania diagnostyczne próbek mleka + + 

Badanie próbki mleka w kierunku cielności – test PAG + + 

Dostęp do programu Stado ON-line (SOL) moduł Zdrowie + + 

Doradztwo z zakresu żywienia bydła i paszoznawstwa + + 

Pobranie i oznaczenie składu chemicznego próbki paszy + + 

Wpis do ksiąg hodowlanych krajowego buhaja hodowlanego - 
+ 

Wpis do ksiąg hodowlanych buhaja hodowlanego z importu + 

Kwalifikacja buhajka do odchowu hodowlanego - + 

Przeprowadzenie selekcji buhaja hodowlanego - + 

Ocena typu i budowy krowy rasy mlecznej i mięsno-mlecznej + + 

Badanie laboratoryjne markerów genetycznych obliczenia genomowej oceny 
wartości hodowlanej 

- + 

Wystawienie dokumentacji hodowlanej jeśli dotyczy + 

Rejestracja pochodzenia: 
żywego buhaja lub nasienia z importu wprowadzanego do obrotu w Polsce 
biologicznych rodziców wprowadzonego do obrotu zarodka z importu 
cieliczki lub buhajka urodzonych z ET 
materiału żeńskiego z importu w stacji ET i jałownikach 

- + 

Rozszerzone raporty i wykazy hodowlane w tym RW7 - + 

ROZDZIAŁ III – Naliczanie opłat. 

1. Wysokość stawki jednorazowej w wariancie podstawowym za ocenę 1 sztuki określa Cennik 

PFHBiPM. Jest to opłata wyjściowa - bazowa za usługi wyszczególnione w Ofercie i stanowi 

punkt odniesienia do wszystkich innych opłat z nią powiązanych.  

2. Wartość stawki jednorazowej zależy od następujących czynników: 
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a. kategorii przedsiębiorstwa; 

b. metody oceny; 

c. własności urządzeń pomiarowych. 

d. wielkości stada; 

3. Podstawą do naliczania końcowej odpłatności za usługę jest, zarejestrowany na próbnym doju, 

stan liczebny krów w stadzie (bez sztuk ubyłych) należących do jednego właściciela-płatnika, 

utrzymywanych w obrębie lokalizacji jednego gospodarstwa. 

W przypadku, kiedy jeden właściciel w jednej lokalizacji część krów ocenia w jednej, a część 

w innej metodzie (AR lub AZ + inna metoda) jeżeli ich suma jest większa niż powyższe progi 

w obu metodach, płaci niższą stawkę w danych metodach oceny.  

W przypadku jednego właściciela wielu odrębnie zlokalizowanych stad, liczba krów żyjących w 

każdym ze stad osobno jest podstawą do fakturowania. 

Ważne. Ocena wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego w zakresie cech 

produkcji mleka prowadzona jest przy użyciu metod opisanych w wytycznych ICAR. W Polsce uznana jest metoda 

A, gdzie wszystkie próbne doje oraz zapisy w obowiązującej dokumentacji (wyjątek Wykaz Zdarzeń lub program 

SOL) wykonywane są przez upoważnionego przedstawiciela PFHBiPM. Warunki wykonywania oceny wartości 

użytkowej: 

• Oceną winny być objęte wszystkie zwierzęta o mlecznym lub mięsno-mlecznym kierunku użytkowania 

utrzymywane w stadzie.  

• O wyborze rodzaju metody oceny decyduje Hodowca/Producent mleka zgodnie z § 2 Umowy, o której 

mowa w Rozdziale I pkt.3 

• W przypadku stad z robotem udojowym, wybór metody oceny warunkuje stosowany system doju. 

• Pomiar ilości udojonego mleka dokonuje się urządzeniami (dotyczy również robotów udojowych 

z własnym sprzętem do automatycznego pobierania prób - samplerem) posiadającymi stałą lub 

tymczasową akceptację ICAR, które są spójne pomiarowo z jednostkami SI oraz podlegają 

systematycznej ocenie lub kalibracji. Jeżeli próbne doje prowadzone są urządzeniami pomiarowymi 

należącymi do Hodowcy/Producenta mleka - stawka jednorazowa w wariancie podstawowym jest 

niższa o wartość użyczenia sprzętu dla PFHBiPM. 

4. System rabatowy.  

Rabaty mające wpływ na wysokość stawki jednorazowej w wariancie podstawowym: 

Wysokość rabatu Tytuł 

0,10 zł netto/szt. 
e-DOKUMENTY PFHBiPM  

dotyczy usługi e-faktura i e-RW 

0,42 zł netto/szt. 
Rezygnacja z dokumentu Karta Jałówki-Krowy 

dotyczy każdej ocenianej sztuki w stadzie 

0,20 zł netto/szt. 

Hodowca/Producent mleka - aktywny użytkownik programu SOL 

Warunek: bieżąca rejestracja informacji o wszystkich zdarzeniach, które wystąpiły 
w stadzie w okresie pomiędzy próbnymi dojami. 
90% - minimalny poziom dla rejestracji zdarzeń wymaganych przy próbnym doju. 
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5. Producent mleka ma możliwość zmiany Pakietu Ocena na rzecz Pakietu Ocena + Hodowla, za 

którą będzie pobierana jednorazowa opłata w wysokości 10,00 zł netto od każdej sztuki za 

uzupełnienie danych z zakresu hodowli. Opłata będzie naliczana według stanu krów 

zarejestrowanych na pierwszym próbnym doju po podpisaniu umowy pakietowej.  

6. Hodowca w Pakiecie Ocena + Hodowla nie ponosi dodatkowych opłat za uzupełnienie danych 

z zakresu hodowli dla krów/cieliczek zakupionych z obory Producenta mleka 

w Pakiecie Ocena. 

7. Opłaty za usługi PFHBiPM pobierane są na podstawie wystawionych faktur lub rachunków. 

8. W Cenniku PFHBiPM do stawki określonej w wartościach netto należy doliczyć podatek VAT 

zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług. 

9. Opłaty za usługi mogą być wnoszone za pośrednictwem poczty lub banku. 

10. Hodowca/Producent mleka zobowiązuje się do zapłaty należności na rzecz PFHBiPM na 

wskazany na fakturze lub rachunku numer konta bankowego w terminie 14 dni od daty jego 

wystawienia. 

11. Nie uiszczenie przez Hodowcę/Producenta mleka opłat w terminie określonym na fakturze 

lub rachunku stanowi dla PFHBiPM podstawę do wstrzymania świadczenia usług. 

ROZDZIAŁ IV- Gwarancja jakości usług. 

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zapewnia gwarancję jakości świadczonych 

usług w następującym zakresie: 

• zgodność z decyzją Komisji 2006/427/WE z dnia 20 czerwca 2006 r. ustanawiającej metody 

oceny wartości użytkowej i metody oceny wartości genetycznej zwierząt hodowlanych 

czystorasowych z gatunku bydła (Dz. U. WE L 169 z 22.06.2006, str. 56); 

• zgodność z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2012 z dnia 

8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących 

hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi 

i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym 

wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniające 

rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG 

i uchylające niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt; 

• posiadania certyfikatów jakości ICAR (Międzynarodowego Komitetu ds. Kontroli Użytkowości 

Zwierząt) dla zadań z zakresu oceny wartości użytkowej, prowadzenia ksiąg hodowlanych dla 

bydła mlecznego oraz oceny typu i budowy bydła mlecznego; 

• wykonywania badania składu mleka w Laboratoriach PFHBiPM w oparciu o międzynarodowe 

normy badawcze: PN-ISO 9622:2006 i PN-EN ISO 13366-2:2007, a wysoki poziom jakości analiz, 

wiarygodność wyników oraz dobrą praktykę laboratoryjną potwierdzają certyfikaty Polskiego 

Centrum Akredytacji (AB 470, AB 472, AB 473, AB 822); 

• wyposażenia laboratoriów w najnowszy, wysokowydajny sprzęt typu CombiFoss FT+, który 

łączy aparat Fossomatic™ FC i MilkoScan™ FT+ w jeden, wydajny system. Fossomatic FC 

wykorzystuje cytometrię przepływową – szybką i dokładną metodę opartą na zliczaniu 

pojedynczych komórek somatycznych natomiast MilkoScan™ FT+ wykorzystuje skuteczną 
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technologię absorpcji promieniowania podczerwonego z zastosowaniem transformaty 

Fouriera (FTIR) do jednoczesnego dostarczania wyników analiz wielu składników mleka; 

• posiadania certyfikatu ISAG (Międzynarodowe Stowarzyszenie Genetyki Zwierząt) dla 

laboratorium Genetyki Bydła w Parzniewie; 

• posiadania systemu wewnętrznych procedur postępowania i prowadzenia oceny wartości 

użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego w zakresie cech produkcji 

mleka i jego stosowania; 

• funkcjonowania system wewnętrznej kontroli nad realizowanymi zadaniami z zakresu oceny (z 

wyłączeniem laboratoriów). 

ROZDZIAŁ V – Odpowiedzialność. 

1. PFHBiPM zobowiązuje się do wykonania usług w ramach Oferty ze szczególną starannością 

wymaganą od profesjonalisty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, posiadaną wiedzą 

i doświadczeniem oraz należytą dbałością o interesy Hodowcy. 

2. PFHBiPM oświadcza, że posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami 

oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych 

z prowadzeniem usług w ramach Oferty. Dysponuje wykwalifikowanym, doświadczonym 

i odpowiednio przeszkolonym zespołem pracowników i odpowiednimi środkami gwarantującymi 

profesjonalną realizację świadczonych usług.  

3. Prawa i obowiązki Hodowców bydła uczestniczących w programach hodowlanych realizowanych 

przez PFHBiPM określa regulamin dostępny na stronie www.pfhb.pl 

4. W przypadku niezadowolenia Hodowcy/Producenta mleka z jakości świadczonych w ramach 

Oferty usług zobowiązany jest on niezwłocznie powiadomić PFHBiPM o zaistniałym fakcie - złożyć 

zastrzeżenie. Wszelka komunikacja winna być prowadzona w formie pisemnej listownie lub drogą 

elektroniczną na adres poczty e-mail.  

5. Każde zażalenie powinno zawierać, co najmniej następujące dane: 

• numer obory ocenianej; 

• imię, nazwisko (nazwę) i adres (województwo) Hodowcy zgłaszającego zażalenie; 

• przedmiot sprawy, datę zdarzenia oraz opis okoliczności uzasadniających zażalenie; 

• czytelny podpis zgłaszającego zażalenie. 

6. Złożenie zażalenia nie zwalnia Hodowcy/Producenta mleka z obowiązku uregulowania należności 

względem PFHBiPM. 

7. Na zgłoszone zażalenie, PFHBiPM udzieli odpowiedzi listownie lub elektronicznie na adres poczty 

elektronicznej, z której przesyłana była korespondencja, w terminie 30 dni od daty jego wpływu. 

ROZDZIAŁ VI – Postanowienia końcowe. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą mają zastosowanie postanowienia § 9 Umowy, 

 o której mowa w Rozdziale I pkt. 3 

2. Oferta wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.  


