
Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie 
ul. Łukowa 57 
42-280 Częstochowa 
NIP: 5731337372 
 
 
Dane do umowy na zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej w ramach 
mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” realizowanego w sezonie 2020/2021  
 
 
Dane pszczelarza 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………… 
 
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………….. 
 
Numer telefonu: …………………………………, adres e-mail: ……………………………………. 
 
Numer PESEL: ……………………………………... 
 
Numer weterynaryjny / wpis do rejestru PLW: ………………………………………………………. 
 
Numer konta bankowego do wypłaty refundacji: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nazwa banku: ………………………………………………………………………………………… 
 
Ilość posiadanych rodzin pszczelich na dzień 30.09.2020r.: …………………………………………. 
 Sprzęt pszczelarski podlegający zakupowi w ramach w/w umowy 

 

Producent 
Rodzaj sprzętu 

(nazwa i numer katalogowy) 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

netto [zł] 

Wartość netto 
zakupu [zł]  
(cena jedn. x 

ilość) 

     

     

     

     

     

SUMA  

 

 

………………………………………….. 
(podpis pszczelarza) 



 
 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


