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Formularz zapotrzebowania na sprzęt
pszczelarski w   202  3   roku  

refundowany w ramach planu strategicznego „WPR” na rok 2023 dla członków
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie

CZYTELNIE UZUPEŁNIĆ WSZYSTKIE DANE KONTAKTOWE
Imię Nazwisko

Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

PESEL Nr wet. NR RHD/SB Nr Ewidencji Producenta

Nr telefonu E-mail

Nazwa Koła Pszczelarzy Stan rodzin pszczelich 
na 31.01.2023 r. 

L
p. Nazwa sprzętu pszczelarskiego Producent Nr katalogowy Ilość Cena netto

1.  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  administratora  tj.  WOJEWÓDZKI  ZWIĄZEK
PSZCZELARZY z siedzibą w RZESZOWIE, Ul. 8-go Marca 3, w celu realizacji projektów refundacyjnych oraz działalności
Statutowej WZP,  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz.
1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przetwarzane w zbiorze danych osobowych
o nazwie „Baza Użytkowników”

2. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją zawartą na drugiej stronie niniejszego formularza.

…………………………………… …………………      ………………………….
akceptacja zapotrzebowania przez Prezesa Koła data              czytelny podpis pszczelarza



Termin dostarczenie do WZP – 15 LUTEGO   20  2  3  

Podstawowe wymagania uczestnictwa w programie

Interwencją może być objęty pszczelarz będący producentem 
produktów pszczelich, spełniający następujące warunki:
- prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół (Apis 
mellifera), i jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421);
- umieszcza na rynku produkty pszczele, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego 
handlu detalicznego);
- posiadający co najmniej 10 pni pszczelich.
Pomoc w pełnej wysokości i w pierwszej kolejności będzie udzielana dla 
młodych pszczelarzy tj. tych którzy nie ukończyli 40 roku.

Refundacji podlegają koszty poniesione w trakcie danego roku pszczelarskiego.
Refundacja do 60% kosztów netto zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, 
maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej.

Maksymalna wysokość pomocy przekazanej jednemu beneficjentowi w okresie 
jednego roku pszczelarskiego nie może przekroczyć 100 zł w przeliczeniu na 
jeden posiadany pień pszczeli i nie więcej niż 15 000 zł.

Uwagi do formularza zapotrzebowania na sprzęt
pszczelarski

Prawidłowo wypełnione przez pszczelarzy i podpisane przez prezesów
Kół  formularze  posłużą  do sporządzenia  projektu,  który  zostanie
złożony w systemie informatycznym ARiMR. W przypadku, gdy ARiMR
zaakceptuje  całość  projektu,  ze  wszystkimi  pszczelarzami,  którzy
złożyli  prawidłowo  wypełnione  formularze  zostaną  podjęte  kolejne
czynności. 
W  przypadku,  gdy  ARiMR nie  przyzna  całości  wnioskowanej
w projekcie  kwoty,  WZP  Rzeszów  w  porozumieniu  z  prezesami
poszczególnych  Kół  Pszczelarzy  odrzuci  część  złożonych  przez
pszczelarzy wniosków. 
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