
Informacje ogóle 

 

SPRZĘT PSZCZELARSKI 

Refundacji podlegać będą następujące sprzęty: 

1. Miodarki 
2. Odstojniki 
3. Dekrystalizatory 
4. Stoły do odsklepiania plastrów 
5. Suszarki do suszenia obnóży pyłkowych  
6. Topiarki do wosku 
7. Urządzenia do kremowania miodu 
8. Refraktometry 

Ule typu : Wielkopolski , dadant, wielokorpusowy  UWAGA  ( w skład ula wchodzi: 
dennica, korpus, daszek, powałka). W przypadku zakupu uli, jeden odbiorca 
końcowy może otrzymać refundację kosztów ich zakupu w liczbie nie większej 
niż 20% liczby posiadanych przez siebie rodzin pszczelich. 
 
 

Końcowym odbiorcom sprzętu może być pszczelarz który na dzień 30.09. opłacił 
minimum 15 rodzin pszczelich przy czym kwota refundacji nie może przekroczyć kwoty 
wynikającej z iloczynu 70 zł  posiadanej liczby rodzin i nie będzie większa niż 10 000,00. 

OBOWIĄZKI 

Podmiot uprawniony jest zobowiązany do podpisania umowy z końcowym 
odbiorcą sprzętu zakupionego w ramach mechanizmu ,,Wsparcie rynku 
produktów pszczelich”, w której zobowiąże go m.in. do: 
- utrzymywania sprzętu w należytym stanie technicznym przez okres 5 lat od 
zakończenia roku, w którym zakupił sprzęt, 
- oznakowania zakupionego sprzętu w sposób trwały umożliwiający 
identyfikację sprzętu przez okres 5 lat, 
- posiadania pełnej dokumentacji źródłowej poniesionych kosztów przez okres 5 
lat, a w szczególność faktur/rachunków oraz dokumentów potwierdzających 
dokonanie płatności, 
- ponoszenia odpowiedzialności materialnej wobec podmiotu uprawnionego, 
w przypadku nie przestrzegania zobowiązań umownych oraz niniejszych 
,,Warunków (...)”, 
- poddania się wszelkim kontrolom dotyczącym realizacji projektu 
przeprowadzanym przez ARR jak również organy Komisji Europejskiej, 
- oświadczenia iż odbiorca końcowy spełnia wymogi przyznania pomocy 

określone w pkt. 7.2.2. niniejszych ,,Warunków (...)”. 

Zakupiony sprzęt pszczelarski powinien zostać oznaczony w sposób trwały napisem 
”ARR – ( rok zakupu) „ – umożliwiający identyfikacje sprzętu przez okres 5 lat. 

Refundacja kosztów poniesionego sprzętu wyniesie do 60% kwoty netto. 

ZAKUP LEKÓW  



Koszty podlegające refundacji 

Refundacji podlegają wyłącznie koszty poniesione na zakup: 
- leków do zwalczania warrozy pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na terenie 
Polski. 

 - środków do walki z warrozą (tj. kwas mrówkowy, szczawiowy, mlekowy i octowy) 
wymienionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 
2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów 
ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli - 

wyłącznie do pasiek prowadzących produkcję ekologiczną. 

Refundowane są koszty poniesione na zakup środków do zwalczania warrozy dla 
pasiek posiadających weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisanych do rejestru 
powiatowego lekarza weterynarii, które złożą do powiatowego lekarza weterynarii 
zawiadomienie o podejrzeniu wystąpienia warrozy. W przypadku zakupu środków 

ekologicznych, dodatkowo posiadających certyfikat gospodarstwa ekologicznego 

Odbiorcy leków zobowiązani są do posiadania w książce leczenia zwierząt 
aktualnego wpisu lekarza weterynarii, potwierdzającego zakup leków. 

ARR dokonuje wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot 
uprawniony na realizację projektu w wysokości do 80% poniesionych kosztów netto. 

 

ZAKUP PRZYCZEP – LAWET  

Końcowym odbiorcą pomocy może być pszczelarz, który posiada co najmniej 30 
rodzin pszczelich. 
Pszczelarz, który jest samoistnym lub zależnym posiadaczem gospodarstwa, którego 
wielkość ekonomiczna stanowi równowartość lub więcej niż 4 ESU (Europejska 

Jednostka Wielkości Ekonomicznej), nie może korzystać ze wsparcia na zakup. 

OBOWIĄZKI: 

- utrzymywania przyczep (lawet) w należytym stanie technicznym przez 
okres 5 lat od zakończenia roku, w którym je zakupił, 
- oznakowania lawety w sposób trwały, umożliwiający jej identyfikację przez 
okres 5 lat , 
- zarejestrowania zakupionych przyczep (lawet) zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), 
- zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) 
posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z 
ruchem tych pojazdów, 
- zawarcia umowy ubezpieczenia przyczepy (lawety) obejmującej swoim 
zakresem szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu pojazdu lub 
jego utracie w wyniku kradzieży (tzw. ubezpieczenie autocasco – AC), 
- posiadania pełnej dokumentacji źródłowej poniesionych kosztów przez 
okres 5 lat, a w szczególność faktur/rachunków oraz dokumentów 
potwierdzających dokonanie płatności, 
ARR dokona wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot 

uprawniony w wysokości nie więcej niż 60 % poniesionych kosztów netto. 



Maksymalna wysokość pomocy przekazanej jednemu końcowemu odbiorcy ( 
pszczelarzowi) w ramach tego działania, w okresie jednego sezonu nie 
przekroczy 70 zł w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą i nie będzie wyższa 
niż 10 000 zł. 

 

URZĄDZENIA LABOLATORYJNE 

Podmioty uprawnione 
- związki pszczelarskie, 
- stowarzyszenia pszczelarzy, 
- zrzeszenia pszczelarzy, 
- grupy producenckie pszczelarzy, 
- spółdzielnie pszczelarskie, 
które posiadają funkcjonujące laboratoria, zatrudniające odpowiednio 
wykwalifikowany personel i wykonujące analizy właściwości fizyko – chemicznych 
miodu dla branży pszczelarskiej. 

Działalność w tym zakresie powinna być potwierdzona wpisem do KRS 

Koszty podlegające refundacji 
Refundacji podlegać będą wyłącznie koszty poniesione na zakup specjalistycznych 
urządzeń laboratoryjnych. 
ARR dokonuje wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot 

uprawniony na realizację projektu w wysokości do 60% poniesionych kosztów netto. 

ANALIZA JAKOŚCI MIODU 

Refundacji podlegają koszty poniesione na wykonanie analiz próbek miodu 
pobranych z gospodarstw pasiecznych posiadających weterynaryjny numer 

identyfikacyjny lub wpisanych do rejestru powiatowego lekarza weterynarii. 

ARR dokonuje wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot 
uprawniony na realizację projektu w wysokości 100 % kosztów netto, 

 

ZAKUP PSZCZÓŁ 

Refundacji podlegają koszty poniesione na zakup matek pszczelich 
nieunasiennionych, unasiennionych naturalnie bądź sztucznie ze 
sprawdzonym czerwieniem pochodzących z linii hodowlanych pszczół, dla 
których prowadzone są księgi lub rejestry, pakietów, odkładów pszczelich 
dokonanych wyłącznie na potrzeby gospodarstw pasiecznych, posiadających 
weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisanych do rejestru powiatowego lekarza 

weterynarii. 

Pszczelarz (końcowy odbiorca pomocy) w danym sezonie nie może otrzymać 
więcej matek, pakietów lub odkładów pszczelich łącznie, niż 50% liczby 
posiadanych przez niego rodzin pszczelich. Pszczelarz ubiegający się 
o refundację pakietów i odkładów, w danym sezonie nie może otrzymać ich 

łącznie więcej niż 20% liczby posiadanych przez niego rodzin pszczelich 

Pszczelarz może otrzymać wsparcie na odbudowę rodzin w formie refundacji 
kosztów zakupu pakietów i odkładów pszczelich w liczbie ponad 20% limit, 
w przypadku gdy w pasiece wystąpiła śmiertelność powyżej 50% posiadanych 

rodzin pszczelich, potwierdzona przez lekarza weterynarii. 



ARR dokonuje wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot 
uprawniony na realizację projektu w wysokości 70% kosztów netto. 

PRODUKCJA FILMU EDUKACYJNO – INSTRUKTAŻOWEGO DOT. STOSOWANIA 
LEKÓW 

Koszty podlegające refundacji 
Refundowane są wyłącznie koszty poniesione na produkcję filmu dotyczącego 
praktycznego zastosowania produktów leczniczych weterynaryjnych przeznaczonych 
dla pszczół przeciwko warrozie dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej (tj. Apiwarol, Browar 500, Bayvarol, Apiquard, Thymovar, Api Life Var). Film 
powinien przedstawiać prawidłowe, zgodne z zaleceniami producenta zastosowanie 
każdego z leków wraz z omówieniem podstawowych zasad ich stosowania tj. w 
szczególności terminu leczenia, sposobu zastosowania, skuteczności jakiej można 
oczekiwać w zależności od terminu wykonania zabiegu oraz dalszych działań jakie 
powinny być podejmowane. Film powinien przedstawiać krok po kroku praktyczne 
zastosowanie każdego z produktów leczniczych. 
Podmiot uprawniony przystępujący do realizacji projektu ,,Produkcja filmu 
edukacyjno-instruktażowego” zobowiązany jest przedstawić specyfikację zawierającą 
poszczególne etapy prac związanych z produkcją filmu. 
Refundacji podlegać będą następujące rodzaje poniesionych kosztów: 
- opracowania scenariusza 
- koszty wynagrodzenia pracowników, 
- koszty konsultacji merytorycznych, 
- koszty zakupu niezbędnych materiałów, 

- koszty pozostałe wyspecyfikowane przez podmiot uprawniony. 

Do projektu należy dołączyć: 
- dokument potwierdzający uprawnienia podwykonawcy do prowadzenia 
określonego typu działalności dotyczącej zakresu projektu (KRS, EDG); 
dokument ten powinien być oryginałem lub kopią poświadczoną przez osobę 
uprawnioną zgodnie z KRS/EDG podwykonawcy. 
Wybór jednego z pośród wszystkich złożonych projektów nastąpi w oparciu o analizę 

przedstawionych kosztów oraz wartość merytoryczną złożonego projektu. 

ARR w porozumieniu z MRiRW dokona oceny wartości merytorycznej filmu. ARR 
zastrzega sobie możliwość przedłożenia filmu do oceny pod względem 
merytorycznym niezależnemu, zewnętrznemu ekspertowi w dziedzinie leczenia 
chorób pszczół. Po uzyskaniu pozytywnej opinii co do treści filmu ARR dokona 
wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot uprawniony na 

realizację projektu w wysokości 100% poniesionych kosztów netto.. 

 

UWAGA 

Całość projektu dostępna na stronie www.szpkielce.pl lub stronie www.arr.gov.pl ( w 
zakładce RYNKI ROLNE – PRODUKTY PSZCZELE). 


