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Zarząd Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie, na posiedzeniu w dniu 

13 lutego 2019 r. dokonał podziału środków przyznanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa w ramach mechanizmu „Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich” na sezon 

2018/2019. Poza realizowanym już projektem szkoleniowym, PgZP realizował będzie 

następujące projekty: 

 Zakup sprzętu pszczelarskiego 

 Zakup leków do zwalczania warrozy 

 Zakup pszczół 

 Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej 

W ramach poszczególnych projektów KOWR przyznał dla PgZP następujące kwoty: 

Projekt Przyznana kwota refundacji 
Procent refundacji – nie 

więcej niż 

Zakup sprzętu 216 223,83 zł 60% 

Zakup leków 119 886,48 zł 90% 

Zakup pszczół 66 127,86 zł 70% 

Zakup urządzeń do 
prowadzenia gospodarki 
wędrownej 

35 632,00 zł 60% 

W każdym z projektów refundacja liczona będzie od rzeczywiście poniesionych wydatków 

netto. 

Warunkiem koniecznym udziału w projektach jest posiadanie przez pszczelarza numeru 

weterynaryjnego pasieki lub wpisu do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

W trakcie podziału środków na poszczególne koła Zarząd uwzględnił ilość rodzin pszczelich 

posiadanych przez pszczelarzy na dzień 30 września 2017 r., którzy do tego dnia opłacili 

składki członkowskie. W każdym z realizowanych projektów, zgodnie z decyzją KOWR, 



Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie opierał się będzie na ilości rodzin pszczelich 

posiadanych przez pszczelarzy właśnie na dzień 30 września 2017 r. 

W projektach: zakup pszczół oraz zakup sprzętu podane zostały na każde z kół 

nieprzekraczalne kwoty do wykorzystania proporcjonalne do ilości rodzin pszczelich 

posiadanych przez dane koło: 

Koło 
Ilość 
rodzin 

Kwota do 
wykorzystania w 
ramach projektu 
"Zakup sprzętu"* 

Kwota do 
wykorzystania w 
ramach projektu 
"Zakup pszczół" 

Bochnia 2081 38 845,35 zł 8 278,81 zł 

Bochnia "Barć" 530 9 893,34 zł 2 108,49 zł 

Borzęcin 415 7 746,67 zł 1 650,99 zł 

Brzesko 2127 39 704,02 zł 8 461,81 zł 

Ciężkowice 970 18 106,67 zł 3 858,94 zł 

Dąbrowa Tarnowska 660 12 320,01 zł 2 625,67 zł 

Dębno 541 10 098,67 zł 2 152,25 zł 

Iwkowa 255 4 760,00 zł 1 014,46 zł 

Lipnica Murowana 671 12 525,34 zł 2 669,43 zł 

Lisia Góra 335 6 253,34 zł 1 332,73 zł 

Nowy Wiśnicz 209 3 901,33 zł 831,46 zł 

Pleśna 625 11 666,67 zł 2 486,43 zł 

Ryglice 446 8 325,34 zł 1 774,32 zł 

Skrzyszów 504 9 408,00 zł 2 005,06 zł 

Szczucin 942 17 584,01 zł 3 747,55 zł 

Szczurowa 440 8 213,34 zł 1 750,45 zł 

Szynwałd 591 11 032,00 zł 2 351,17 zł 

Tarnów "Bartnik" 657 12 264,01 zł 2 613,73 zł 

Tarnów Śródmieście 1548 28 896,01 zł 6 158,39 zł 

Tuchów 3180 59 360,02 zł 12 650,95 zł 

Wierzchosławice 666 12 432,01 zł 2 649,54 zł 

Wojnicz 1307 24 397,34 zł 5 199,62 zł 

Wola Rzędzińska 1970 36 773,35 zł 7 837,22 zł 

Zalasowa 282 5 264,00 zł 1 121,88 zł 

Żabno 510 9 520,00 zł 2 028,93 zł 

Żegocina 1284 23 968,01 zł 5 108,12 zł 

RAZEM 23746 443 258,85 zł 94 468,37 zł 

* - kwota brutto do wykorzystania przy założeniu dokonywania zakupów u sprzedawców 

będących płatnikami podatku VAT. W przypadku zakupów dokonywanych u sprzedawców 

niebędących płatnikami VAT kwota do wykorzystania na poszczególne koła ulegnie 

zmniejszeniu. 

I. Zakup sprzętu 

Projekt zakup sprzętu obejmuje zakup: 



 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 wszystkich typów lub ich elementów (w skład ula wchodzi dennica, korpusy, 

daszek, powałka – opcjonalnie, stojak – opcjonalnie). Dopuszcza się zakup każdego z 

tych elementów oddzielnie 

przez pszczelarzy posiadających co najmniej 10 rodzin pszczelich według stanu na 

30 września 2017 roku. 

 

Umowy na zakup sprzętu refundowanego będzie można podpisywać w biurze Związku 

w terminie od 25 lutego do 22 marca 2019 r. Pszczelarze podpisujący umowy proszeni są o 

przybycie do biura Związku w wyznaczonym terminie z dokumentem tożsamości. 

W przypadku nie wykorzystania przez koło w wyznaczonym terminie wszystkich środków 

przyznanych przez KOWR drugi termin podpisywania umów będzie miał miejsce od 01 do 19 

kwietnia 2019 roku. Z możliwości podpisywania umów na sprzęt w drugim terminie będą 

mogli skorzystać tylko pszczelarze należący do kół, które w pierwszym terminie wykorzystały 

wszystkie przyznane im środki. 

Koła, w których zapotrzebowanie na sprzęt przekracza przyznaną kwotę do wykorzystania 

proszone są o przysłanie przed przystąpieniem do podpisywania umów ostatecznej liczby 

pszczelarzy zakwalifikowanych do projektu z wyszczególnieniem rodzaju, ilości i wartości 

sprzętu, na zakup którego Zarząd koła wyraził zgodę. 

Wysokość refundacji wyniesie do 60% wartości netto zakupionego sprzętu, jednak nie więcej 

niż iloczyn 50 zł i posiadanej liczby rodzin pszczelich oraz nie więcej niż 10000 zł. 

W przypadku rezygnacji przez pszczelarza z zakupu sprzętu po podpisaniu umowy, pszczelarz 

proszony jest o niezwłoczne poinformowanie biura Związku o odstąpieniu od umowy. 

Wszyscy pszczelarze biorący udział w projekcie po odebraniu zakupionego sprzętu 

zobowiązani są do dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2019 roku 

wszystkich niezbędnych do uzyskania refundacji dokumentów. 

II. Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej 

Projekt zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej obejmuje zakup: 

1. dla pszczelarzy posiadających co najmniej 30 rodzin pszczelich: 



 przyczep (lawet) do przewozu uli, 

 wag pasiecznych, 

 urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli, 

2. dla pszczelarzy posiadających co najmniej 150 rodzin pszczelich: 

 ładowarek, miniładowarek oraz innych wózków samojezdnych do załadunku i 

rozładunku uli. 

Umowy na zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej będzie można 

podpisywać w biurze Związku w terminie od 25 lutego 2019 r. Podpisywanie umów odbywać 

się będzie w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków. Pszczelarze podpisujący umowy 

proszeni są o przybycie do biura Związku w wyznaczonym terminie z dokumentem 

tożsamości.  

Wysokość refundacji wyniesie do 60% wartości netto zakupionego sprzętu, jednak nie więcej 

niż: 

 iloczyn 50 zł i posiadanej liczby rodzin pszczelich oraz nie więcej niż 10000 zł dla 

pszczelarzy dokonujących zakupu przyczep (lawet) do przewozu uli, wag pasiecznych, 

urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli, 

 iloczyn 100 zł i posiadanej liczby rodzin pszczelich oraz nie więcej niż 30000 zł dla 

pszczelarzy dokonujących zakupu ładowarek, miniładowarek oraz innych wózków 

samojezdnych do załadunku i rozładunku uli. 

Wszyscy pszczelarze biorący udział w projekcie po odebraniu zakupionego sprzętu 

zobowiązani są do dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2018 roku 

wszystkich niezbędnych do uzyskania refundacji dokumentów. 

III. Zakup pszczół 

Projekt zakup pszczół obejmuje zakup: 

 Matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych pszczół, dla których prowadzone 
są księgi lub rejestry z pasiek hodowlanych będących pod oceną prowadzaną przez 
podmiot upoważniony przez ministra właściwego ds. rolnictwa, 

 Odkładów, pakietów pszczelich pochodzących z pasiek hodowlanych będących pod 

oceną prowadzaną przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego ds. 

rolnictwa lub rekomendowanych przez PgZP. Zakupu pakietów i odkładów można 

dokonywać tylko u producentów wpisanych do wykazu prowadzonego przez Agencję 

Rynku Rolnego i publikowanego na stronie internetowej Agencji. 

Do Biura PgZP wpłynęły następujące oferty od producentów matek: 

L.p Producent 

Reprodukcyjna Użytkowa 

Nieuna-
sieniona 

Oferowane 
linie Czerwiąca 

Bez 
sprawdzonego 

czerwienia 

Unasieniona sztucznie 
Unasieniona 
naturalnie Czerwiąca 

Bez 
sprawdzonego 

czerwienia 

1 Pasieka Zarodowa 
 

150,00 zł 
 

50,00 zł 
 

20,00 zł car.: CJ-10; 



Czermin CT-46; Alsin; 
CNT; cau.: 
KPW 

2 
Pasieka Hodowlana 
Sądecki Bartnik 

500,00 zł 
   

60,00 zł 20,00 zł 
car.: Dobra; 
Karpatka 

3 
Pasieka Zarodowa 
Wojciech Pelczar 

400,00 zł 
   

75,00 zł 20,00 zł 
car.: AGA; 
AGA3 

4 
Pasieka Hodowlana 
Adam Barnabas 

120,00 zł 
   

60,00 zł 20,00 zł 
car.: 
Karolinka 

5 
Pasieka Hodowlana 
Zbigniew Postuła 

200,00 zł 
   

65,00 zł 
(pasieczysko) 

20,00 zł 
car.: 
Karolinka 80,00 zł 

(trutowisko) 

6 Pasieka Szeligów 
  

100,00 zł 50,00 zł 70,00 zł 25,00 zł car.: Galicja 

7 
Pasieka Hodowlana 
Krzysztof Loc 

300,00 zł 200,00 zł 120,00 zł 60,00 zł 
 

30,00 zł 

car.: NieSka, 
Alpejka, 
Jugo, cau.: 
Woźnica 

8 
Pasieka Hodowlana 
Smaruj 

300,00 zł 200,00 zł 120,00 zł 60,00 zł 100,00 zł 30,00 zł car.: Wielka 

9 
Przedsiębiorstwo 
Pszczelarskie Tomasz 
Łysoń 

    
60,19 zł 18,52 zł car.: Victoria 

10 
Pasieka Zarodowa w 
Kocierzowach 

200,00 zł 150,00 zł 80,00 zł 40,00 zł 70,00 zł 20,00 zł 

car.: S, R, 
Niw, M.: 
Asta, cau.: 
PwK 

11 
Pasieka Zarodowa 
Krzysztof Kubeczek 

220,00 zł 
   

80,00 zł 25,00 zł 
car.: 
Beskidka 

12 
Pasieka Adamek 
Wioletta Adamek     

70,00 zł 25,00 zł car.: Viola 

13 
Pasieka Hodowlana 
Jerzy Cieśla 

120,00 zł 
   

50,00 zł 
(pasieczysko) 

20,00 zł 
car.: 
Karolinka 70,00 zł 

(trutowisko) 

14 
Gospodarstwo 
Pasieczne Tomasz 
Strzyż 

180,00 zł 
 

80,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 16,00 zł car.: AS 

15 
Łucja Skonieczna, 
Leszek Grzybowski 

800,00 zł 600,00 zł 100,00 zł 50,00 zł 70,00 zł 25,00 zł car.: SAWA, 

16 
Pasieka Hodowlana 
Jerzy Żwirski 

250,00 zł    80,00 zł 25,00 zł car.: Dobra 

17 
Pasieka Hodowlana 
Seweryn Kalabis 

120,00 zł    

60,00 zł 
(pasieczysko) 

 
car.: 
Karolinka 70,00 zł 

(trutowisko) 

18 
Pasieka Hodowlana 
„Arnia” Andrzej 
Mataczyński 

  80,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 20,00 zł car.: TR 

19 
Pasieka Hodowlana 
Iwona i Jacek Krysztof   

100,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 20,00 zł 
car.: 
Kaszubka 

Wszystkie podane powyżej ceny są cenami netto. 



Oferty na produkcję odkładów złożyli następujący producenci: 

L.p. Producent 
Maksymalna ilość 

wyprodukowanych 
odkładów dla PgZP 

Linia matek Telefon 
Cena 
netto 

1 Grzeszczuk Zygmunt 120 car.: Prima, Dobra 888-215-776 200,00 zł 

2 Violeta Prokopiak 40 
car.: Prima, Melissa, 
CT46, Kortówka, S, 
Niw 

510-120-170 
231,48 zł 

3 Nasiadka Piotr 180 car.: CT46, CJ10 721-204-832 200,00 zł 

4 
Wojtarowicz 
Stanisław 

70 
car.: AGA3, AGA, 
CJ10 

506-665-777 
200,00 zł 

5 Sowa Andrzej 200 car.: Alpejka, Nieska 508-564-738 200,00 zł 

6 Łukasz Kaźmierczyk 80 car.: S 506-435-829 200,00 zł 

7 Mateusz Ojczyk 100 car.:CT46, Alsin 512-278-452 200,00 zł 

Pszczelarze biorący udział w projekcie zakup pszczół wpłacają za zamówione matki i odkłady 

pszczele następujące kwoty: 

 Matka nieunasieniona – 25,00 zł/sztukę, 

 Matka użytkowa unasieniona naturalnie – 60,00 zł/sztukę, 

 Matka użytkowa inseminowana bez sprawdzonego czerwienia – 60,00 zł/sztukę, 

 Matka użytkowa inseminowana ze sprawdzonym czerwieniem – 100,00 zł/sztukę, 

 Matka reprodukcyjna bez sprawdzonego czerwienia – 200,00 zł/sztukę, 

 Matka reprodukcyjna ze sprawdzonym czerwieniem – 400,00 zł/sztukę, 

 Odkład – 214,00 zł/sztukę. 

Wszystkie różnice pomiędzy wpłatami a rzeczywistymi cenami matek i odkładów będą 

wyrównane wraz z wypłatą refundacji. 

Ilość zakupionych przez pszczelarza matek i odkładów nie może w sumie przekroczyć 50% 

posiadanej przez niego liczby rodzin według stanu na 30 września 2017 roku, 

z zastrzeżeniem, że w przypadku zakupu odkładów ilość ta nie może przekroczyć 20% 

posiadanej liczby rodzin. Koła we własnym zakresie dokonują zamówień matek i odkładów 

informując biuro Związku o wybranym producencie. 

Refundacja za zakupione matki i odkłady wynosić będzie nie więcej niż 70% wartości netto 

zakupionych pszczół. 

Nieprzekraczalny termin dostarczania do biura zapotrzebowań oraz dokonania wpłat za 

zamówione matki i odkłady upływa 30 kwietnia 2019 roku. Druki zapotrzebowań 

indywidualnych oraz zbiorczych z koła dostępne są w załączeniu. 

Dostarczenie list na nieaktualnych drukach, nieczytelnych bądź nie w pełni wypełnionych 

spowoduje odrzucenie z realizacji w projekcie. 

 



IV. Zakup leków do zwalczania warrozy 

Do projektu zakupu leków Zarząd PgZP zaakceptował dwóch lekarzy weterynarii. Koła 

pszczelarzy w: Bochni „Barć”, Borzęcinie, Brzesku, Dębnie, Iwkowej, Lipnicy Murowanej, 

Nowym Wiśniczu, Szczurowej, Wierzchosławicach, Wojniczu oraz Żegocinie obsługiwał 

będzie lek. wet. Maciej Pawulski. Koła pszczelarzy w: Bochni, Ciężkowicach, Dąbrowie 

Tarnowskiej, Lisiej Górze, Pleśnej, Ryglicach, Skrzyszowie, Szczucinie , Szynwałdzie, Tarnowie 

„Bartnik”, Tarnowie – Śródmieście, Tuchowie, Woli Rzędzińskiej, Zalasowej oraz Żabnie 

obsługiwał będzie lek. wet. Łukasz Kuta. Pszczelarze biorący udział w projekcie zakup leków 

wpłacają w biurze Związku za pośrednictwem Kół należność za zamówione leki. Wraz 

z wpłatami do biura PgZP należy dostarczyć Karty zapotrzebowania oraz zbiorcze listy 

zapotrzebowania na leki z poszczególnych Kół (druki w załączeniu). Zamówienia na leki oraz 

wpłaty będą przyjmowane do 31 maja 2019 r. Zgodnie z uchwałą Zarządu, pszczelarze mogą 

dokonywać zakupu leków na jedno leczenie rodzin pszczelich do wyboru przez pszczelarza: 

letnie lub jesienne. Ilość zakupionych leków nie może przekroczyć ilości odpowiedniej dla 

pasieki zgodnie ze stanem dzień 30 września 2017 r. Dostarczenie zamówień na leki na 

nieaktualnych drukach, nieczytelnych bądź nie w pełni wypełnionych spowoduje 

odrzucenie z realizacji w projekcie. 

Ceny leków w 2019 roku: 

 Apiwarol (opakowanie na 5 rodzin) – 53,00 zł 

 Biowar 500 (opakowanie na 5 rodzin) – 65,00 zł 

 Bayvarol (opakowanie na 1 rodzinę) – 18,70 zł 

 Apiguard (opakowanie na 1 rodzinę) – 24,00 zł 

 ApiLifeVar (opakowanie na 1 rodzinę) – 36,00 zł 

 Poly Var Yellow (opakowanie na 5 rodzin) – 120,00 zł 

 Thymovar (opakowanie na 5 rodzin) – 90,00 zł 

 Varromed (opakowanie na 12 – 35 rodzin/1 zabieg) – 105,00 zł 

Refundacja wynosić będzie nie więcej niż 90% wartości netto zakupionych leków. 

 

       Z poważaniem 

       Paweł Jawor 


