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Kierunki (środki) wsparcia oraz działania objęte mechanizmem 4.1 

Zgodnie z KPWP, mechanizm „Wsparcie rynku produktów pszczelich” 

przewiduje dofinansowanie działań podejmowanych w ramach 

następujących kierunków (środków) wsparcia: 

 

I. Pomoc techniczna skierowana do pszczelarzy i organizacji 

pszczelarzy, 

II. Zwalczanie inwazji pasożytów i chorób pszczół, a w szczególności 

warrozy, 

III. Racjonalizacja sezonowego przenoszenia uli, 

IV. Poprawa jakości produktów, aby skuteczniej pozycjonować 

produkty na rynku, 

V. Środki mające na celu wsparcie zasiedlania uli we Wspólnocie, 

Kierunki (środki) wsparcia oraz działania objęte mechanizmem 



W ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w 

latach 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019 - refundacji podlegać będą 

całkowite lub częściowe (w zależności od kierunku wsparcia) koszty 

netto poniesione na realizację następujących działań: 

 

 przeprowadzenie szkoleń i konferencji (I środek wsparcia), 

 zakup sprzętu pszczelarskiego (I środek wsparcia), 

 zakup leków do zwalczania warrozy (II środek wsparcia), 

 zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej (III środek 

wsparcia), 

 wykonanie analiz jakości miodu (IV środek wsparcia), 

 zakup pszczół (V środek wsparcia), 

Kierunki (środki) wsparcia oraz działania objęte mechanizmem 



Celem działania „Szkolenia” jest zapewnienie rozwoju sektora pszczelarskiego 
poprzez przekazywanie i rozpowszechnianie aktualnych informacji przede wszystkim 
z zakresu prowadzenia gospodarki pasiecznej, chorób pszczół i ich zwalczania oraz 
zapobiegania, biologii rodziny pszczelej, pożytków i produktów pszczelich, 
marketingu i pozycjonowania na rynku produktów, ekonomiki gospodarki 
pasiecznej, wędrownej gospodarki pasiecznej. 

 

Podmioty uprawnione 

 

Związki pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy, grupy 
producenckie pszczelarzy, spółdzielnie pszczelarskie, organizacje producentów: 

 samodzielnie przeprowadzające szkolenia, 

 zlecające przeprowadzenie szkolenia podwykonawcom posiadającym takie 
uprawnienia, wynikające z wpisu do KRS lub EDG. 

 

Refundacji podlegają koszty poniesione na przeprowadzenie: 

 szkoleń przewidujących zajęcia teoretyczne, 

 szkoleń przewidujących zajęcia praktyczne, 

 szkoleń przewidujących zajęcia teoretyczne i praktyczne, 

 konferencji. 

SZKOLENIA 



Pomoc polega na refundacji nie więcej niż 60% kosztów netto. Refundacji podlega koszt 
nowego sprzętu wykorzystywanego na potrzeby gospodarki pasiecznej. 

 

Beneficjenci: Producenci produktów pszczelich posiadający co najmniej 10 pni pszczelich 
(wcześniej 15). 

 

Refundowane będą koszty zakupu: 

 miodarek 

 odstojników 

 dekrystalizatorów 

 stołów do odsklepiania plastrów 

 suszarek do suszenia obnuży pyłkowych 

 topiarek do wosku 

 urządzeń do kremowania miodu 

 refraktometrów 

 wózków ręcznych do transportu uli 

 wialni do pyłku 

 kompletnych 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). 

ZAKUP SPRZĘTU PSZCZELARSKIEGO 

Maksymalna wysokość 

pomocy dla jednego 

pszczelarza w jednym sezonie 

nie może przekroczyć 

50 zł/pień pszczeli 
(poprzednio 70 zł) 

i nie więcej niż 10 000 zł 



Pomoc polega na refundacji nie więcej niż 90% (wcześniej 80%)kosztów netto. 

Beneficjenci: producenci produktów pszczelich 

 

Refundacji podlegają koszty poniesienia zakupu: 

 zakup środków leczniczych warrozobójczych; 

 nabycie środków do walki z warrozą wymienionych w rozporządzeniu 
dotyczącym produkcji ekologicznej wyłącznie w przypadku pasiek 
posiadających certyfikat produkcji metodami ekologicznymi. 

 

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

 

Refundowane są koszty poniesione na zakup środków do zwalczania 
warrozy dla producentów produktów pszczelich, posiadających 
weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisanych do rejestru 
powiatowego lekarza weterynarii. W przypadku zakupu środków 
ekologicznych, dodatkowo posiadających certyfikat gospodarstwa 
ekologicznego. 

ZAKUP LEKÓW DO ZWALCZANIA WARROZY 



Pomoc polega na refundacji nie więcej niż 60% kosztów netto. 

Refundacji podlegają koszty poniesienia zakupu: 

1) dla producentów produktów pszczelich posiadających co najmniej 30 
rodzin pszczelich: 

 przyczep (lawet) do przewozu uli, 

 wag pasiecznych, 

 urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli. 

Maksymalna wysokość pomocy dla jednego pszczelarza w jednym 
sezonie nie może przekroczyć 50 zł/pień pszczeli (poprzednio 70 zł) i nie 
więcej niż 10 000 zł 

 

2 ) dla producentów produktów pszczelich posiadających co najmniej 
150 rodzin pszczelich: 

 ładowarek: miniładowarek oraz innych wózków samojezdnych do 
załadunku i rozładunku uli. 

Maksymalna wysokość pomocy dla jednego pszczelarza w jednym 
sezonie nie może przekroczyć 100 zł/pień pszczeli (poprzednio 70 zł) i nie 
więcej niż 30 000 zł 

 

 

ZAKUP URZĄDZEŃ DO PROWADZENIA GOSPODARKI 
WĘDROWNEJ 



Pomoc polega na refundacji nie więcej niż 70% kosztów netto. 

 

Refundacji podlegają koszty poniesione na zakup matek pszczelich z 

pasiek pochodzących z linii hodowlanych pszczół, będących pod 

oceną prowadzoną przez podmiot upoważniony przez ministra 

właściwego do spraw rolnictwa oraz pakietów, odkładów z matkami 

pszczelimi pochodzącymi z linii hodowlanych pszczół, dokonanych 

wyłącznie na potrzeby gospodarstw pasiecznych, posiadających 

weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisanych do rejestru 

powiatowego lekarza weterynarii. 

 

Pszczelarz może w danym sezonie ubiegać się o refundację za zakup 

matek pszczelich , pakietów i odkładów łącznie, nie więcej niż 50% 

liczby aktualnie posiadanych przez niego pni pszczelich, w tym nie 

więcej niż 20%pakietów i odkładów pszczelich 

 

 

ZAKUP PSZCZÓŁ 



Zakup pszczół powinien być dokonywany: 

 w przypadku matek pszczelich – w pasiekach hodowlanych 
będących pod oceną prowadzoną przez podmiot upoważniony 
przez ministra właściwego ds. rolnictwa, posiadających 
zaświadczenie weterynaryjne o stanie zdrowia pszczół w pasiece, 
zaakceptowane przez Agencję, 

 w przypadku pakietów, odkładów w pasiekach: 

 hodowlanych będących pod oceną prowadzoną przez podmiot 
upoważniony przez ministra właściwego ds. rolnictwa, 
posiadających zaświadczenie weterynaryjne o stanie zdrowia 
pszczół w pasiece, zaakceptowane przez Agencję, 

 rekomendowanych przez podmiot uprawniony, posiadających 
weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisanych do rejestru 
powiatowego lekarza weterynarii, posiadających zaświadczenie 
weterynaryjne o stanie zdrowia pszczół w pasiece, 
zaakceptowane przez Agencję. Matki w pakietach, odkładach 
kupowanych w pasiekach rekomendowanych, muszą pochodzić z 
linii hodowlanych pszczół. 

 

ZAKUP PSZCZÓŁ 



Cena jednostkowa netto pakietu/odkładu przyjęta do refundacji nie 
przekroczy 200 zł/sztukę. 

 

Cena jednostkowa netto matki reprodukcyjnej przyjęta do refundacji 
nie przekroczy 200 zł/sztukę. 

 

Odbiorcami pszczół, zakupionych w ramach projektu, mogą być 
jedynie producenci produktów pszczelich posiadający weterynaryjny 
numer identyfikacyjny lub wpisani 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 

 

ZAKUP PSZCZÓŁ 



Odbiorcami matek, pakietów i odkładów pszczelich zakupionych w 

ramach projektu nie mogą być pasieki: 

a) będące pod oceną prowadzona przez podmiot upoważniony 

przez ministra właściwego do spraw rolnictwa; 

b) rekomendowane przez podmiot uprawniony, które dokonują 

sprzedaży odkładów/pakietów; 

c) osób pozostających w związku małżeńskim z osobami będącymi 

sprzedawcami odkładów, pakietów i matek pszczelich, z 

wyjątkiem kiedy osoby te przedstawią dokument stwierdzający 

rozdzielność majątkową. 

 

W przypadku wykrycia, że podmiot uprawniony będzie ubiegał się o 

refundację kosztów zakupu pszczół do w/w pasiek, dana pasieka 

zostanie wykluczona z udziału w działaniu ,,Zakup pszczół” zarówno 

w zakresie odbioru pszczół jak i ich sprzedaży na okres 3 lat licząc od 

zakończenia roku, w którym dany projekt był realizowany. 

ZAKUP PSZCZÓŁ 



Pomoc polega na refundacji nie więcej niż 80%  (wcześniej 

100%)kosztów netto. 

 

Refundacji podlegają koszty poniesione na wykonanie analiz próbek 

miodu pobranych z gospodarstw pasiecznych posiadających 

weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisanych do rejestru 

powiatowego lekarza weterynarii, posiadających przynajmniej 10 

rodzin pszczelich. 

 

ANALIZY JAKOŚCI MIODU 


