
Załącznik nr 1 do wniosku o płatność w ramach działania 16 Współpraca

W-2.1_16

………………………………………………………..
znak sprawy

Zakład Wylęgu Drobiu Tomasz i Agnieszka Sztuder spółka cywilna

nazwa / imię i nazwisko Beneficjenta 

2. Tytuł operacji (krótki i
zrozumiały, jedno kluczowe
zdanie o operacji, maks.150 
znaków) 

Wzrost konkurencyjności spółki na rynku drobiarskim poprzez wdrożenie innowacji dotyczącej 
wylęgu piskląt.

3. Wskazanie osoby pełniącej funkcje związane z kierowaniem operacją zgodnie z umową o przyznaniu pomocy

imię nazwisko Zakład Wylęgu Drobiu Tomasz i Agnieszka Sztuder s.c.

adres zamieszkania Pław, ul. Parkowa 4A, 66-615 Dąbie

Sprawozdanie z realizacji operacji 
(składane wraz z wnioskiem o płatność końcową)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
PROW 2014-2020

Działanie 16 "Współpraca"

1. Numer umowy o przyznaniu
pomocy

00020.DDD.6509.00006.2018.04

  
II. Nazwa/imię nazwisko
  siedziba/adres
  adres e-mail
  nr telefonu

jednostki naukowo-badawcze

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław

  
III. Nazwa/imię nazwisko
  siedziba/adres
  adres e-mail
  nr telefonu

inne publiczne

Gmina Wijewo, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo

adres e-mail zwdsztuder@gmail.com

nr telefonu tel. kom. 602 272 517

4. Wskazanie podmiotów wchodzących w skład grupy operacyjnej / charakter (wybrać z listy)

  
I. Nazwa/imię nazwisko
  siedziba/adres
  adres e-mail
  nr telefonu

podmioty doradcze

Alinex Alicja Brdyś, ul. J. Garibaldiego 4/9, 04-078 Warszawa, alinex@brdys.net, tel. 501 229 690

  
IV. Nazwa/imię nazwisko
  siedziba/adres
  adres e-mail
  nr telefonu

rolnicy

Gospodarstwo Drobiarskie "Brojko" Anna Pęciak, ul. Św. Rocha 265, 42-221 Częstochowa

rolnicy  
V. Nazwa/imię nazwisko
  siedziba/adres
  adres e-mail
  nr telefonu

Gospodarstwo Rolne i Ferma Drobiu  Rafał Rimke, Brenno Pole 10, 64-150 Wijewo

WoP-2.1/PROW 2014-2020/16/18/3z
1



1

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

…

PL417, wielkopolskie, leszczyński, gmina Wijewo, Wijewo, ul. Witosa 9a

10.4 Dodatkowa lokalizacja realizacji operacji (NUTS3)

PL417, wielkopolskie, leszczyński, gmina Wijewo, Brenno Pole

PL224, częstochowskie, gmina Częstochowa, Grabówka

PL515, dolnośląskie, gmina Osieczna, Parowa

11. Główne korzyści, wynikające z zastosowania poszczególnych lub wszystkich rezultatów operacji przez ich adresata 
(prosty opis, bez stosowania terminologii naukowej, w języku polskim i angielskim) .

10.3 Główna lokalizacja realizacji operacji (NUTS3)

  
VIII. Nazwa/imię 
nazwisko
  siedziba/adres
  adres e-mail

rolnicy

Ferma Drobiu Marcin Śliwa, Osłonin, ul. Parkowa 14, 64-234 Przemęt

  
IX. Nazwa/imię nazwisko
  siedziba/adres
  adres e-mail
  nr telefonu

MŚP

Avitech Polska Piotr Kaczmarczyk Tomasz Maj s.c., ul. Szymanowskiego 10/5, 30-047 Kraków

PL432, lubuskie, gmina Żagań, Chrobrów

Modernizacja pozwoli na produkcję silnych i zdrowych piskląt wysokiej jakości, o sprawnym układzie immunologicznym, co wpłynie
na ograniczenie stosowania antybiotyków w późniejszej produkcji. Operacja wpłynie nie tylko na poprawę jakości piskląt i
otrzymywanego mięsa drobiowego, lecz również na ochronę zdrowia i życia ludzi poprzez ograniczenie stosowania anybiotyków i
przez to zapobieganie rozwojowi lekoopornoći bakterii. The modernization will allow the production of strong and healthy high-
quality chicks with an efficient immune system, which will limit the use of antibiotics in subsequent production. The operation will not 
only improve the quality of chicks and obtained poultry meat, but also protect human health and life by limiting the use of antibiotics
and thereby preventing the development of bacterial drug resistance.

12. Wskazanie miejsca, w którym zostały udostępnione materiały audiowizualne dotyczące operacji, o ile zostały
udostępnione.

13. Adres strony internetowej dotyczącej operacji 

www.epiwijewo.pl 

  
VI. Nazwa/imię nazwisko
  siedziba/adres
  adres e-mail
  nr telefonu

rolnicy

DW Group Damian Włoskiewicz, ul. Wróbla 3/3, 53-407 Wrocław

  
VII. Nazwa/imię nazwisko
  siedziba/adres
  adres e-mail
  nr telefonu

rolnicy

Wojciech Stachowiak, Lewków, ul. Kwiatkowska 27, 63-410 Ostrów Wielkopolski
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14.5 krótkich łańcuchów dostaw**

14.4 metod marketingu**

14.3 metod organizacji **

14.2 technologii **

14.1 produktów* 

14.6 rynków lokalnych**

x 1

x 1

14. Wartość wskaźników, które zostały osiągnięte w wyniku realizacji operacji oraz liczba opracowanych i wdrożonych 
rozwiązań w zakresie:

nowych 14.1-14.4/
tworzonych 

14.5-14.6

znacznie 
udoskonalonych

14.1-14.4/
rozwijanych14.5-

14.6

Wartość wskaźnika 
osiągnięta w 

wyniku realizacji 
operacji

16. Dodatkowe informacje na temat realizowanej operacji zamieszczane z inicjatywy beneficjenta.

17. Osoba, która sporządziła sprawozdanie:

Anna Andrysiak, ul. Zawiszy Czarnego 7a/2, 65-387 
Zielona Góra,                                 
plaw@zwdsztuder.com.pl, 606 900 814

30 grudnia 2021 r.

(imię i nazwisko, adres, e-mail, tel.) Data i podpis

*    Dotyczy produktów objętych Załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. 2004 r. Nr 90, poz.864/2, z późn. zm.).
**   Dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych Załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 
90, poz.864/2, z późn. zm.) 

15. Liczba innowacyjnych rozwiązań wprowadzonych do praktyki gospodarczej: 3

x 1
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