PORADNIK REFUNDACYJNY
Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich
na podstawie warunków udziału w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich”
na lata 2020-2022. Dokument w całości zamieszczony jest na stronie
www.zrzeszeniepszczelarzykrakowskich.pl w zakładce o nas/do pobrania.

INFORMACJE ZAWARTE W PORADNIKU:
•
•
•
•
•
•

Z jakich projektów można korzystać?
Kto może korzystać z projektów?
Zakup sprzętu pszczelarskiego.
Zakup sprzętu do gospodarki wędrownej.
Zakup leków do zwalczania warrozy.
Zakup pszczół.

Z JAKICH PROJEKTÓW MOŻNA KORZYSTAĆ?
•
•
•
•
•

szkolenia
zakup sprzętu pszczelarskiego
zakup leków do zwalczania warrozy
zakup urządzeń do gospodarki wędrownej
zakup pszczół (matki, pakiety, odkłady)

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z PROJEKTÓW?
•
•
•

pszczelarz posiadający identyfikacyjny numer weterynaryjny lub wpis do rejestru Powiatowego
lekarza weterynarii
w przypadku projektu na sprzęt pszczelarski oraz sprzęt do pasieki wędrownej dodatkowe
wymagania znajdują się w opisie wymienionych projektów
pszczelarz może korzystać z projektów tylko w ramach jednej organizacji pszczelarskiej (w
przypadku korzystania z projektów w więcej niż jednej organizacji, pszczelarz nie otrzyma refundacji
oraz straci prawo do korzystania z projektów przez 3 kolejne lata)
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ZAKUP SPRZĘTU PSZCZELARSKIEGO
KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z PROJEKTU?
- pszczelarz posiadający min. 10 rodzin pszczelich (pod uwagę brany jest stan rodzin na 30 września roku
2021)
- pszczelarz sprzedający swoje produkty w ramach sprzedaży bezpośredniej lub rolniczego handlu
detalicznego lub w inny legalny sposób.

CO PODLEGA REFUNDACJI?
Fabrycznie nowy sprzęt pszczelarski oraz maszyny i urządzenia służące do produkcji pasiecznej.

REFUNDACJA ZAKUPU SPRZĘTU PSZCZELARSKIEGO KROK PO KROKU:
1. Do 17 grudnia 2021 roku złożenie zapotrzebowania na sprzęt na formularzu elektronicznym. Link
do formularza prześlemy drogą mailową oraz zamieścimy na stronie www w zakładce do pobrania.
2. Luty - marzec 2022 zawarcie umowy między pszczelarzem a Zrzeszeniem.
3. Po zawarciu umowy ze Zrzeszeniem pszczelarz dokonuje zakup sprzętu.
4. Do 10 czerwca 2022 roku dostarczenie dokumentów do rozliczenia.
5. Październik - Listopad 2022 wypłata refundacji.
JAKIE DOKUMENTY TRZEBA DOSTARCZYĆ DO ROZLICZENIA?
- kopie faktur proform, zaliczkowych i rozliczeniowych lub rachunków za zakupiony sprzęt wystawiony na
osobę korzystającą z projektu (dane osoby powinny zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania). Faktura
powinna zawierać szczegółową specyfikację sprzętu (nazwa zakupionego sprzętu, symbol lub typ,
producenta, ilość oraz cenę jednostkową) Dokumenty musza być poświadczone za zgodność z oryginałem
ręcznie czytelnym imieniem i nazwiskiem z dopiskiem za zgodność z oryginałem (dokumenty podpisujemy
po ich wcześniejszym skserowaniu – podpis nie może być kserem).
lub

- potwierdzenie dokonanej płatności* (przelewy bankowe, przekazy pocztowe, wyciągi z rachunków)
płatność może być dokonana wyłącznie przelewem na konto.
*KOWR nie wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających wykonanie
dyspozycji drogą elektroniczną zawierających adnotację że zostały sporządzone na podstawie ustawy
Prawo Bankowe i nie wymagają dodatkowych podpisów oraz stempla bankowego.

2

JAKA KWOTA REFUNDACJI PRZYSŁUGUJE PSZCZELARZOWI?
- 60% wartości netto 1
- ale nie więcej niż ilość rodzin x 100 zł 2 (stan z 30 września 2021)
- ale nie więcej niż 15 000 tyś złotych na pszczelarza 3
Przykład 1: Pszczelarzowi posiadającemu 25 rodzin pszczelich przysługuje maksymalny limit refundacji
25x100 zł = 2500,00 zł.
•
•

jeśli pszczelarz kupuje sprzęt o wartości 1500 zł netto może otrzymać maksymalną refundację w
wysokości 900 zł (czyli 60% ceny netto)1
jeśli kupuje sprzęt za 5000 zł może otrzymać maksymalną refundację w wysokości 25x100 zł = 2500
zł (czyli nie więcej niż ilość rodzin x 100 zł) 2

Przykład 2: Pszczelarzowi posiadającemu 190 rodzin przysługuje limit refundacji 190x100 zł=19000
•

Maksymalna kwota refundacji którą może otrzymać pszczelarz wynosi 15 000 tyś złotych.3
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ZAKUP URZĄDZEŃ DO PROWADZENIA
GOSPODARKI WĘDROWNEJ
KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z PROJEKTU?
- pszczelarz sprzedający swoje produkty w ramach sprzedaży bezpośredniej lub rolniczego handlu
detalicznego lub w inny legalny sposób.
- pszczelarze posiadający 25 pni pszczelich – przy zakupie przyczep (lawet) do przewozu uli, wag pasiecznych,
urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli, elektryzatorów (pastuchów elektrycznych) oraz
lokalizatorów GPS uli.
- pszczelarze posiadający 150 pni pszczelich - przy zakupie przyczep (lawet) do przewozu uli, wag
pasiecznych, urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli, elektryzatorów (pastuchów elektrycznych)
oraz lokalizatorów GPS uli, ładowarek, miniładowarek oraz innych wózków samojezdnych do załadunku i
rozładunku uli,
*Refundacji podlega wyłącznie sprzęt fabrycznie nowy.

REFUNDACJA SPRZĘT KROK PO KROKU:
1. Do 17 grudnia 2021 roku złożenie zapotrzebowania na sprzęt na formularzu elektronicznym. Link
do formularza prześlemy drogą mailową oraz zamieścimy na stronie www w zakładce do pobrania.
2. Luty - marzec 2022 zawarcie umowy między pszczelarzem a Zrzeszeniem.
3. Po zawarciu umowy ze Zrzeszeniem pszczelarz dokonuje zakup sprzętu.
4. Do 10 czerwca 2022 roku dostarczenie dokumentów do rozliczenia.
5. Październik - Listopad 2022 wypłata refundacji.

JAKIE DOKUMENTY TRZEBA DOSTARCZYĆ DO ROZLICZENIA?
- kopie faktur proform, zaliczkowych i rozliczeniowych lub rachunków za zakupiony sprzęt wystawiony na
osobę korzystającą z projektu (dane osoby powinny zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania). Faktura
powinna zawierać szczegółową specyfikację sprzętu (nazwa zakupionego sprzętu, symbol lub typ,
producenta, ilość oraz cenę jednostkową) Dokumenty musza być poświadczone za zgodność z oryginałem
ręcznie czytelnym imieniem i nazwiskiem z dopiskiem za zgodność z oryginałem (dokumenty podpisujemy
po ich wcześniejszym skserowaniu – podpis nie może być kserem).
lub

- potwierdzenie dokonanej płatności* (przelewy bankowe, przekazy pocztowe, wyciągi z rachunków)
płatność może być dokonana wyłącznie przelewem na konto.
*KOWR nie wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających wykonanie
dyspozycji drogą elektroniczną zawierających adnotację że zostały sporządzone na podstawie ustawy
Prawo Bankowe i nie wymagają dodatkowych podpisów oraz stempla bankowego.
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JAKA KWOTA REFUNDACJI PRZYSŁUGUJE PSZCZELARZOWI?
posiadającemu minimum 25 pni pszczelich

posiadającemu minimum 150 pni pszczelich

- 60% ceny netto
- ale nie więcej niż ilość rodzin x 150 zł
(stan z 30 września 2021)

- 60% ceny netto
- ale nie więcej niż ilość rodzin x 200 zł
(stan z 30 września 2021)
- ale nie więcej niż 40 000 złotych na pszczelarza

Maksymalna kwota refundacji w okresie trwania KPWP (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022) łącznie nie przekroczy
- 150 zł w przeliczeniu na jeden pień pszczeli– dotyczy 25 pni
- 200 zł w przeliczeniu na jeden pień pszczeli i nie będzie wyższa niż 40 000 zł – dotyczy 150 pni
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ZAKUP LEKÓW DO ZWALCZANIA WARROZY
- Refundacji podlegają wszystkie zarejestrowane leki na terenie RP. Lekarz obsługujący nasze Zrzeszenie
wystawił ofertę na: biowar, apiwarol, baywarol, apiguard, apivar, varomed. Jeżeli ktoś jest zainteresowany
lekami, których ta oferta nie obejmuje wraz ze złożeniem zamówienia powinien dostarczyć ofertę od
lekarza weterynarii, który te leki dostarczy.
- Przyjmowanie zamówień na leki - Marzec 2022. Przyjmowanie zamówień będzie odbywało się
elektronicznie lub telefonicznie. O dokładnym terminie przyjmowania zamówień zostaniecie
poinformowani drogą mailową i sms-em oraz informacja ta zostanie zamieszczona na naszej stronie.
•
•
•
•

Leki dostępne będą wg. zapotrzebowania
Refundacji podlega nie więcej niż 90% ceny netto
Pszczelarz pokrywa koszty: podatku VAT, usługi weterynaryjnej, 10% części nierefundowanej netto.
Orientacyjna wpłata na leki:






Apiwarol: 15,00 – 20,00 zł (opakowanie 25 tabletek)
Biowar 500: 15,00-20,00 zł (opakowanie 10 pasków) stosujemy 2 paski na rodzinę
Baywarol: 7,00-10,00 zł (opakowanie 4 paski) stosujemy 4 paski na rodzinę
Apivar: 15,00 – 20,00 (opakowanie 10 pasków) stosujemy 2 paski na rodzinę
Varromed: 30,00 – 35,00 (opakowanie 555ml)
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ZAKUP PSZCZÓŁ
Refundacji podlegają:
- matki pszczele linii dla których prowadzone są księgi lub rejestry zakupione w pasiekach hodowlanych. Wykaz
pasiek dostępny jest na stronie KCHZ oraz na stronie Zrzeszenia.
- pakiety i odkłady z pasiek hodowlanych oraz od producentów rekomendowanych przez nasze Zrzeszenie.

- Przyjmowanie zamówień na matki i odkłady - Marzec 2022. Przyjmowanie zamówień będzie odbywało
się elektronicznie lub telefonicznie. O dokładnym terminie przyjmowania zamówień zostaniecie
poinformowani drogą mailową i sms-em oraz informacja ta zostanie zamieszczona na naszej stronie. Matki
dostępne będą wg. zapotrzebowania.
•

Łączna ilość zamówionych matek, odkładów i pakietów nie może przekraczać łącznie 50% liczby posiadanych
pni pszczelich w tym liczba odkładów i pakietów nie może przekraczać 20% posiadanych pni pszczelich. Limit
20% pakietów i odkładów nie dotyczy małych pasiek do 6 pni.

•
•

Pszczelarz pokrywa koszty: podatku VAT, 30% części nierefundowanej netto.
Orientacyjna wpłata na matki i odkłady:
 Matka NU – wpłata 9 zł (przy założeniu ceny matki 30,00 zł)*
 Matka UN – wpłata 24,00 zł (przy założeniu ceny matki 80,00 zł)*
 Matka US – wpłata 24,00 zł (przy założeniu ceny matki 80,00 zł)*
 Matka USS – wpłata 36,00 zł (przy założeniu ceny matki 120 zł)*
 Odkład – wpłata 150,00 – 200,00 zł*
*jeśli pasieka nie jest płatnikiem podatku VAT
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