
  

Częstochowa, dn. 03.03.2021r. 

 

 

Szanowni Państwo! 

Koledzy, Prezesi Kół Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie 

Witam serdecznie szanownych Pszczelarzy. Znajdujemy się w połowie roku 
pszczelarskiego, tej jego części, gdzie jest pracy zdecydowanie więcej, ale zależnej 
od przygotowania pszczół na początku sezonu - jesienią.  

Rozpoczyna się także bardziej pracowity okres dla Zarządu Naszego Związku. 
Postawiliśmy sobie sporo wyzwań, które zaprezentowaliśmy w planie pracy Zarządu 
na 2021 rok (załącznik nr 1). Mamy nadzieję, że uda się zdecydowaną większość tych 
zadań zrealizować. Oczywiście nie jest to plan zamknięty, jeżeli wpłyną do Zarządu 
jakieś propozycje wspólnych działań z kołami pszczelarskimi, to jesteśmy do Państwa 
dyspozycji. 

Startujemy z KPWP. 24 lutego do biura wpłynęły do podpisania umowy 
na poszczególne działania z KPWP. Zostały od razu podpisane i odesłane do KOWR. 
Najprawdopodobniej do 10 marca uda się zakończyć proces podpisywania umów RZP-
KOWR. 

Projekt szkoleniowy 

Zaplanowaliśmy szkolenie w ilości 10 grup po 40 osób. Szkolenie będziemy starali się przeprowadzić 
w okresie cieplejszych dni w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, w plenerze.  

Temat szkoleń: Wybrane elementy rotacyjnej  gospodarki pasiecznej- ich wpływ na zdrowotność    
pszczół”. Wymiana matek pszczelich i tworzenie odkładów jako ważny element nowoczesnej 
gospodarki pasiecznej. Praktyka pszczelarska a nowe rozwiązania. 
Wykładowca: mgr inż. Marek Podlewski 
Planowane miejsca szkoleń: 

1. KŁOBUCK  
2. CZĘSTOCHOWA 
3. PRASZKA 
4. WOŹNIKI 
5. SZCZEKOCINY 
6. PAWONKÓW 
7. PAJĘCZNO 
8. MYSZKÓW 
9. LELÓW 
10. CZĘSTOCHOWA 

 

Zakup sprzętu pszczelarskiego 

Zakup sprzętu - nabór na to działanie przeprowadzony będzie w dwóch etapach.  



  

I etap – otrzymaną kwotę podzieliliśmy na liczbę rodzin pszczelich zgłoszonych przez pszczelarzy 
na dzień 30 września 2020 roku. Każde koło otrzyma do dyspozycji taką kwotę, jaka wynika z liczby 
posiadanych przez jego członków rodzin pszczelich x 10 zł . Do końca kwietnia będziemy 
przyjmowali zgłoszenia zapotrzebowania na zakup sprzętu według tego limitu.  

II etap – 1 maja 2021 roku podsumujemy zgłoszenia zapotrzebowania na dotację i jeżeli pozostanie 
jakaś wolna kwota to ogłosimy kolejny nabór, już bezpośrednio w biurze RZP ze wspólnej puli. 

W załącznikach znajduje się druk, który muszą wypełnić osoby chcące skorzystać z refundacji 
na zakup sprzętu pszczelarskiego (załącznik nr 2).  

Na podstawie tych wypełnionych druków Pani Agata Sojda spisze umowy (chodzi o to aby uniknąć 
kłopotliwych błędów), które prześlemy bezpośrednio do pszczelarzy lub Prezesów Kół.  

Oczywiście podamy datę, od której będzie można realizować zakupy sprzętu, ponieważ data zakupu 
nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy przez KOWR. 

Refundacji podlegają zakupy takich sprzętów jak: 

- miodarek, 
- odstojników, 
- dekrystalizatorów, 
- stołów do odsklepiania plastrów, 
- suszarek do suszenia obnóży pyłkowych, 
- topiarek do wosku, 
- urządzeń do kremowania miodu, 
- refraktometrów, 
- wózków ręcznych do transportu uli, 
- wialni do pyłku, 
- uli lub ich elementów, 
- poławiaczy pyłku, 
- sprzętu do pozyskiwania pierzgi. 

 
Refundacja będzie przysługiwała w wysokości do 60 % wartości sprzętu w cenie netto zakupu. 

Kwota refundacji nie może być większa niż 70 zł na jedną rodzinę pszczelą, zgłoszoną przez 
pszczelarza korzystającego z refundacji na dzień 30 września 2020 roku. 

Refundacji podlegają wyłącznie koszty netto zakupu fabrycznie nowego sprzętu: 

- wynikające z przedłożonych faktur/rachunków wystawionych na odbiorców końcowych, za które 
płatność została dokonana za własne środki przez odbiorców końcowych sprzętu, 

- za który odbiorcy końcowi dokonali płatności w formie bezgotówkowej (przelew bankowy, przekaz 
pocztowy, płatność kartą płatniczą, itp.). 

Odbiorcami końcowymi sprzętu pszczelarskiego zakupionego w ramach niniejszej umowy mogą być 
jedynie producenci produktów pszczelich wymienieni w wykazie pszczelarzy - producentów 
produktów pszczelich, reprezentowanych przez podmiot uprawniony według stanu na dzień 
30 września 2020 roku (załącznik nr 8 do Warunków) i umieszczający na rynku te produkty zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach Sprzedaży Bezpośredniej czy 
Rolniczego Handlu Detalicznego) oraz posiadający weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany 
w związku z prowadzeniem działalności nadzorowanej dotyczącej pszczół lub wpis do rejestru 
Powiatowego Lekarza Weterynarii, którzy posiadają co najmniej 10 pni pszczelich.  



  

Oświadczenie umieszczającego na rynku te produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
lub numer wet., SB lub RHD powinno być dołączone do dokumentów składanych wraz z fakturami 
zakupowymi. 

Pszczelarze korzystający z refundacji muszą do dnia 30 czerwca 2021 roku dostarczyć do biura 
RZP w Częstochowie: 

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez odbiorców końcowych sprzętu pszczelarskiego 
czytelnym imieniem i nazwiskiem, kserokopie faktur/rachunków dokumentujących poniesione 
wydatki, określających m.in. nazwę zakupionego sprzętu, producenta, ilość, cenę jednostkową oraz 
symbol lub typ (dopuszcza się posiadanie kopii faktur wystawionych bezpośrednio przez sprzedawcę 
sprzętu),  

2) poświadczone za zgodność z oryginałem przez odbiorców końcowych sprzętu pszczelarskiego 
czytelnym imieniem i nazwiskiem, kserokopie dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności (przelewy bankowe, przekazy pocztowe, płatność kartą płatniczą, itp.). 

 

Zakup leków do zwalczania warrozy 

Każde koło otrzyma do dyspozycji kwotę wynikającą z ilości rodzin pszczelich zgłoszonych 
do KPWP na dzień 30 września 2020 roku. Np.: było zgłoszone 1000 rodzin x 6,80 zł na rodzinę, 
daje to kwotę 6800 zł do dyspozycji koła na refundację zakupu leków. 

Refundacji podlegają jedynie leki z listy leków dopuszczonych, zakupione u lekarza weterynarii, 
ordynującego leki do zwalczania warrozy (załącznik nr 3), który ma podpisaną umowę z RZP 
w Częstochowie. Prezesi Kół powinni do dnia 30 kwietnia 2021r. dostarczyć listę zapotrzebowania 
na leki przeciwko warrozie (załącznik nr 4). Realizacja projektu nastąpi do 30 czerwca 2021 roku.  

Na podstawie dostarczonej listy zostanie obliczona kwota, jaką Koło będzie musiało wpłacić na konto 
RZP za zakupione leki. 

Refundacja będzie przyznawana do każdej rodziny pszczelej zgłoszonej na dzień 30 września 2020r. 
w wysokości co najmniej 6,80 zł na rodzinę, tylko dla pszczelarzy dokonujących zakupów leków  
w ramach refundacji i nie więcej niż 90% wartości netto dokonanych zakupów.  

Pszczelarze, którzy nie będą dokonywać zakupów leków u lekarza wet., który ma umowę z RZP 
nie będą brani pod uwagę przy dotacji, a kwota należna zostanie rozdysponowana na pozostałych 
uczestniczących w projekcie.  

 

Zakup pszczół 

Projekt dotyczy zakupu matek i odkładów pszczelich. 

Podobnie jak w poprzednich projektach kwota przyznanej dotacji zostanie rozdysponowana 
na rodziny pszczele zgłoszone na dzień 30 września 2020  roku i oddana do dyspozycji Kół. 

Koło powinno dostarczyć do końca maja listę zapotrzebowania według załączonego druku  
(załącznik nr 5) z wyszczególnieniem: 

- imię i nazwisko pszczelarza, 

- ilość matek i odkładów,  



  

- nazwisko hodowcy lub nazwa pasieki hodowlanej, 

- wartość matek. 

Kwota przypadająca na jedną rodzinę pszczelą to 4,60 zł, czyli Koło które ma 1000 rodzin pszczelich 
może mieć zrefundowane zakupy matek, odkładów pszczelich w wysokości 4600 zł i kwota ta nie 
może być wyższa niż 70% wartości zakupów netto. 

Matki pszczele muszą być zakupione w pasiekach realizujących programy hodowlane dla linii 
hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry, będących pod oceną prowadzoną przez 
podmiot upoważniony przez ministra właściwego ds. rolnictwa. 

Refundacja kosztów podstawowych, nie wyższa niż 70% kosztów netto wynikających 
z dokumentów, z zastrzeżeniem, że cena jednostkowa netto pakietu/odkładu pszczelego przyjęta 
do refundacji nie przekroczy 200 zł/sztukę i cena jednostkowa netto matki pszczelej przyjęta 
do refundacji nie przekroczy 200 zł/sztukę, 

Zakup pszczół powinien być dokonywany:  

1) w przypadku matek pszczelich – pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone 
są księgi i rejestry, z pasiek hodowlanych będących pod oceną prowadzoną przez podmiot 
upoważniony przez ministra właściwego ds. rolnictwa, posiadających zaświadczenie weterynaryjne 
o stanie zdrowia pszczół w pasiece, wpisanych do wykazu prowadzonego przez KOWR, 

2) w przypadku pakietów lub odkładów pszczelich:  

a) w pasiekach hodowlanych będących pod oceną prowadzoną przez podmiot upoważniony przez 
ministra właściwego ds. rolnictwa, które przedłożą w KOWR przed rozpoczęciem sprzedaży 
zaświadczenie weterynaryjne o stanie zdrowia pszczół w pasiece, o którym mowa w § 5 i zostaną 
wpisane na listę pasiek dopuszczonych do sprzedaży, dostępną na stronie KOWR; 

b) w pasiekach rekomendowanych przez podmiot uprawniony, posiadających weterynaryjny numer 
identyfikacyjny nadany w związku z prowadzeniem działalności nadzorowanej dotyczącej pszczół 
lub wpisanych do rejestru PLW, które przedłożą w KOWR przed rozpoczęciem sprzedaży 
zaświadczenie o stanie zdrowia pszczół w pasiece, i zostaną wpisane na listę pasiek dopuszczonych 
do sprzedaży, dostępną na stronie KOWR. 

Matki w pakietach lub odkładach kupowanych w pasiekach rekomendowanych, muszą pochodzić 
z linii hodowlanych pszczół, dla których prowadzone są księgi lub rejestry, będących pod oceną 
prowadzoną przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego ds. rolnictwa.  

Pochodzenie zakupionych matek pszczelich lub matek pszczelich zakupionych w pakietach 
lub odkładach powinno być potwierdzone w karcie pochodzenia 

1. Producent produktów pszczelich (końcowy odbiorca pszczół) w danym sezonie nie może 

otrzymać wsparcia do zakupu matek, pakietów lub odkładów pszczelich łącznie, więcej niż 50% 

liczby posiadanych przez niego na dzień 30 września 2020r. pni pszczelich, w tym nie więcej niż 

20% pakietów i odkładów pszczelich. Limitu 20% pakietów i odkładów pszczelich nie stosuje 

się do małych pasiek (do 6 pni pszczelich). 

2. Odbiorcami matek, pakietów lub odkładów pszczelich zakupionych w ramach niniejszej umowy 

nie mogą być pasieki: 



  

1) będące pod oceną prowadzoną przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego 

do spraw rolnictwa, 

2) rekomendowane przez podmiot uprawniony, które dokonały sprzedaży pakietów 

lub odkładów pszczelich, 

3) osób pozostających w związku małżeńskim z osobami będącymi sprzedawcami odkładów, 

pakietów i matek pszczelich, z wyjątkiem, kiedy osoby te przedstawią dokument 

stwierdzający rozdzielność majątkową. 

Do dnia 10 lipca 2021 roku muszą wpłynąć na konto RZP płatności z Kół za otrzymane matki wraz 
z kosztami przesyłki. W ślad za płatnościami, e-mailem należy przesłać końcową listę pszczelarzy, 
którzy dokonali zakupów wraz z w/w danymi: ilość i wartość oraz hodowca. 

To RZP jest płatnikiem należności za matki do pasiek hodowlanych. 

RZP po otrzymaniu listy roześle do pszczelarzy korzystających z refundacji na zakup pszczół 
pokwitowania odbioru matek, pakietów lub odkładów pszczelich zawierających: liczbę odebranych 
pszczół, dane odbiorcy, oświadczenie odbiorcy, że nie pozostaje w związku małżeńskim z osobą 
będącą sprzedawcą matek, pakietów i odkładów pszczelich, z wyjątkiem przedstawienia dokumentu 
stwierdzającego rozdzielność majątkową oraz podpis odbiorcy, 

 

Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej 

Refundacji podlegają zakupy urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej z poniżej 
wymienionych: 

 dla producentów produktów pszczelich posiadających co najmniej 25 pni pszczelich: 

 przyczep (lawet) do przewozu uli, 

 wag pasiecznych, 

 urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli, 

 elektryzatorów (pastuchów elektrycznych), 

 lokalizatorów GPS uli; 

 dla producentów produktów pszczelich posiadających co najmniej 150 pni pszczelich: 

 przyczep (lawet) do przewozu uli, 

 wag pasiecznych, 

 urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli, 

 elektryzatorów (pastuchów elektrycznych), 

 lokalizatorów GPS uli, 

 ładowarek, mini ładowarek oraz innych wózków samojezdnych do załadunku  

i rozładunku uli”. 



  

W przypadku kosztów podstawowych refundacji podlegają wyłącznie koszty netto zakupu fabrycznie 
nowych urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej: 

- wynikające z przedłożonych faktur/rachunków wystawionych na odbiorców końcowych, za które 
płatność została dokonana za własne środki przez odbiorców końcowych urządzeń do prowadzenia 
gospodarki wędrownej,  

- za które płatności dokonali odbiorcy końcowi w formie bezgotówkowej (przelew bankowy, przekaz 
pocztowy, płatność kartą płatniczą, itp.). 

Odbiorcami końcowymi urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej zakupionych 
w ramach niniejszej umowy mogą być jedynie producenci produktów pszczelich wymienieni 
w wykazie pszczelarzy - producentów produktów pszczelich, reprezentowanych przez podmiot 
uprawniony (załącznik nr 8 do Warunków) i umieszczający na rynku te produkty zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach Sprzedaży Bezpośredniej czy 
Rolniczego Handlu Detalicznego) oraz posiadający weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany 
w związku z prowadzeniem działalności nadzorowanej dotyczącej pszczół lub wpis do rejestru 
Powiatowego Lekarza Weterynarii.   

Inwestycja w ramach „Zakupu urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej” nie może być 
wspierana w ramach operacji typu: „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Restrukturyzacja małych 
gospodarstw”, „Premie dla młodych rolników”, „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” 
oraz „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętych 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia  17 grudnia 2013 r. 

Urządzenia do prowadzenia gospodarki wędrownej, zakupione w ramach niniejszej umowy muszą: 

1) zostać trwale oznakowane napisem „KOWR - rok zakupu”, w sposób umożliwiający jego 
identyfikację przez okres 5 lat, 

2) w dniu kontroli, przeprowadzanej u odbiorcy końcowego znajdować się w jego posiadaniu 

Kwota refundacji należna jednemu pszczelarzowi, producentowi produktów pszczelich 
posiadającemu od 25 do 149 pni pszczelich (odbiorcy końcowemu przyczepy (lawety) i/lub wagi 
pasiecznej i/lub urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli), w okresie obejmującym 
łącznie sezony 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022, będzie: 

1) stanowiła iloczyn posiadanej przez niego liczby pni pszczelich na dzień 30 września 2020r. 
i kwoty 70 zł  

i będzie  

2) nie większa niż 60% ceny netto zakupu urządzenia, wynikającej z faktury/rachunku 
wystawionego na danego odbiorcę końcowego 

i będzie  

3) nie większa niż 12 000 zł. 

Maksymalna wysokość pomocy przekazanej jednemu końcowemu odbiorcy (pszczelarzowi)  

w ramach tego działania, w okresie trwania KPWP (tj. w sezonach 2019/2020, 2020/2021  

i 2021/2022) łącznie nie przekroczy: 



  

 70 zł w przeliczeniu na jeden pień pszczeli i nie będzie wyższa niż 12 000 zł – w przypadku 

zakupu przyczep (lawet), wag pasiecznych, urządzeń dźwigowych do załadunku  

i rozładunku uli, elektryzatorów (pastuchów elektrycznych) oraz lokalizatorów GPS uli (dla 

producentów produktów pszczelich posiadających co najmniej 25 pni pszczelich), 

 100 zł w przeliczeniu na jeden pień pszczeli i nie będzie wyższa niż 30 000 zł –  

w przypadku zakupu wszystkich rodzajów urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej 

(dla producentów produktów pszczelich posiadających co najmniej 150 pni pszczelich)”. 

W przypadku, gdy ogólna kwota refundacji dla podmiotu uprawnionego stanowiąca sumę kwot 
obliczonych w sposób opisany w ust. 2 i ust. 3 przekroczy kwotę umowną, kwota dla każdego 
odbiorcy końcowego urządzeń zostanie pomniejszona procentowo. 

Ze względu na małą kwotę przyznanej dotacji, chętni z poszczególnych kół proszeni są 
o zgłaszanie się do biura RZP w Częstochowie. W pierwszej kolejności z dotacji będą mogli 
skorzystać ci pszczelarze, którzy nie korzystali z tego działania w latach poprzednich. Termin 
zgłaszania chęci uczestnictwa w tym projekcie to dzień 30 kwietnia 2021 roku, po tym terminie, 
jeżeli nie będzie wykorzystana pula przyznanej dotacji, pozostałe środki zostaną przesunięte 
na inne działanie.  

 

Analizy jakości miodu 

Część kwoty zostanie zarezerwowana na badanie miodu od pszczelarzy, którzy będą chcieli brać 
udział w konkursie na pasiekę roku. Pozostała kwota zostanie do dyspozycji na badania dla chcących 
skorzystać z analizy 

Wysokość dotacji - 100% kosztów netto. 

Analiza miodu będzie przeprowadzona w zakresie: 

- określenie liczby diastazowej, 

- analiza pyłkowa pełna. 

Chcący skorzystać z badań pokrywają koszt VAT i koszty przesyłki w wysokości 80 zł. 

 

Licząc na w miarę możliwości sprawną realizację zadań pozostajemy 
do Państwa dyspozycji.  

W imieniu Zarządu Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie 

 

Piotr Krawczyk   

 

        Prezes  


