
Pomoc dla producentów mleka 

Nabór wniosków od 10 lipca 2017 r. do 31 lipca 2017 r. 

 

1. Refundacja zakupu jałówek hodowlanych ras 

mlecznych 

Pomoc udzielana: 

� w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych, mających 

powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące. 

� Producentom, którzy w terminie od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r. dokonali 

zakupu co najmniej 1 jałówki hodowlanej rasy mlecznej, mającej w dniu zakupu 

powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące; które zostały zgłoszone do rejestru 

� Zwierzęta musza posiadać świadectwo potwierdzające ich pochodzenie (urodzone w 

stadzie objętym ocena wartości użytkowej bydła), oraz zgłoszone do rejestru 

zwierząt; 

Pomoc do danej sztuki nie przysługuje tym producentom mleka którzy skorzystali już z 

rekompensat przewidzianych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r.  
(złożyli wniosek o płatność w zakresie pomocy do jałówek hodowlanych ras mięsnych lub ras 
dwukierunkowych, oraz do czystorasowego buhaja rasy mięsnej lub rasy dwukierunkowej) – 
jedno zwierzę może zostać objęte pomocą tylko raz. 
 

Uczestnik pomocy może być producent mleka, który: 

• w dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy posiadał w siedzibie stada krowy typu 

użytkowego mleczny lub kombinowany, mające powyżej 24 miesięcy, albo nie 

posiadał w tym dniu krów, według danych zawartych w rejestrze zwierząt 

gospodarskich oraz sprzedał w 2016 r. podmiotom skupującym mleko nie mniej niż 5 

tys. kg mleka; 

• sprzedał w 2016 r. nie mniej niż 5 tys. kg mleka; (jeśli ilość mleka wyrażona jest na 

fakturach w litrach, przeliczamy je na kilogramy mnożąc ilość litrów przez 1,03 

zaokrąglając wynik do pełnych kg w dół); 

• zobowiąże się do utrzymywania nie krócej niż do 31 lipca 2020 r jałówek 

hodowlanych do których została mu udzielona pomoc; 

Pomoc udzielana będzie maksymalnie do 30 sztuk zakupionych jałówek hodowlanych ras 

mlecznych. 

Kwoty: 



1. 1000 zł do jałówki hodowlanej rasy mlecznej, mającej w dniu zakupu powyżej 3 

miesięcy i nie więcej niż 6 miesięcy; 

2. 1500 zł do jałówki hodowlanej rasy mlecznej, mającej w dniu zakupu powyżej 6 

miesięcy i nie więcej niż 12 miesięcy; 

3. 2000 zł do jałówki hodowlanej rasy mlecznej, mającej w dniu zakupu powyżej 12 

miesięcy i nie więcej niż 18 miesięcy; 

4. 3000 zł do jałówki hodowlanej rasy mlecznej, mającej w dniu zakupu powyżej 18 

miesięcy i nie więcej niż 24 miesięcy; 

Kwota pomocy nie może być wyższa niż cena netto zakupu zwierzęcia podana na fakturze/ 

fakturze VAT RR/ rachunku/ umowie sprzedaży. 

Wniosek składany w formie pisemnej, papierowej, lub elektronicznej, formularz dostępny 

na stronie www Agencji Rynku Rolnego, Centrali ARR, lub w oddziałach terenowych ARR:  

Wniosek o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras 

mlecznych, wraz z załącznikami. 

Załączniki które należy dołączyć do wniosku o pomoc: 

• Świadectwa zwierząt 

• Kopie faktur lub faktur VAT RR, potwierdzające ze w 2016 r producent mleka sprzedał 

podmiotom skupującym nie mniej niż 5 tys. kg mleka, lub oświadczenie podmiotu 

skupującego mleko potwierdzające tę ilość; 

• Kopie faktur, faktur VAT RR, albo kopię faktury, rachunku lub umowy sprzedaży 

(rolnicy ryczałtowi); 

• Oświadczenie producenta w którym zobowiąże się do utrzymywania zakupionych 

jałówek hodowlanych do której będzie udzielana pomoc nie krócej niż do 31 lipca 

2020 r. 

• Odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku 
albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez 
notariusza, dotyczące spadku obejmującego gospodarstwo lub kopie tych 
dokumentów - w przypadku gdy producent mleka ubiegający się o pomoc jest 
spadkobiercą, o którym mowa w tym przepisie; 

• dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego lub kopię tego 
dokumentu – w przypadku gdy producent mleka ubiegający się o pomoc jest 
następcą prawnym innym niŜ spadkobierca; 

• umowę sprzedaŜy, dzierŜawy lub inną umowę, na podstawie której zostało 
przeniesione posiadanie gospodarstwa, lub kopie tych umów  

• zgodę w przypadku gdy gospodarstwo jest przedmiotem współposiadania 
 

 

2. Z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka 



Warunkiem udzielenia pomocy będzie posiadanie przez producenta mleka,  
w dniu składania wniosku o udzielenie pomocy, w siedzibie stada, której nadano 
numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, krów typu 
użytkowego mleczny lub kombinowany mających powyżej 24 miesięcy, według 
danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich, sprzedanie w 2016 r. 
podmiotom skupującym mleko nie mniej niż 15 tys. kg mleka oraz sprzedanie  
w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. mleka podmiotom 
skupującym mleko w ilości mniejszej niż ilość mleka sprzedana w analogicznym 
okresie roku ubiegłego, i nie mniej niż 1000 kg mleka. 

W przypadku udzielenia przez Agencję pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka Prezes 

Agencji poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację o 

wysokości pomocy przysługującej za 1 litr mleka. 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrali ARR, lub w oddziałach terenowych 

ARR, oraz na stronie www.arr.gov.pl 


