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www.wzp-olsztyn.pl e-mail: wzp.olsztyn@o2.pl,
r-k bank. Nordea Bank Polska S.A. w Olsztynie, ul.Kopernika 46
nr 71144012280000000001890719
Październik - grudzień 2014

(94)

WIELU RADOSNYCH CHWIL
PODCZAS ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA A.D.2014
ORAZ WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI
W NOWYM - 2015 - ROKU
PSZCZELARZOM I ICH RODZINOM
ŻYCZY ZARZĄD I BIURO WZP
1. Nowe władze WZP
Podczas XX Walnego Zjazdu Delegatów Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy
wybrane zostały władze WZP na kadencję lat 2014-2018:
Zarząd WZP
• Prezes WZP: Józef Zysk (RKP Lidzbark Warm.) tel. 695 407 080,
•

Wiceprezes: Feliks Stachowicz (RKP Nowe Miasto Lub.) tel. 723-657-182,

•

Sekretarz: Piotr Czajkowski (RKP Olsztyn) tel. 606-540-023,
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•

Skarbnik: Stanisław Ostrówka (RKP Świątki) tel. 505-405-769,

•

Członek Zarządu: Ryszard Pałach (RKP Olsztyn),

•

Członek Zarządu: Ryszard Jarosz (RKP Ryn),

•

Członek Zarządu: Ryszard Bartko (RKP Sępopol).
Komisja Rewizyjna

• Przewodnicząca: Irena Marcinkowska (RKP Olsztyn) tel. 607-155-936
•

Członek: Stefan Opaliński (RKP Iława)

•

Członek: Czesław Stelmaszuk (RKP Górowo Iławeckie)
Sąd Koleżeński

• Przewodniczący: Kazimierz Kurpiewski (RKP Olsztyn)
•

Członek: Jerzy Paukszto (RKP Reszel)

•

Członek: Tadeusz Miciuta (RKP Olsztyn).

2. Wręczone odznaczenia
Medal im. Ks. Jana Dzierżona
Podczas XX Walnego Zjazdu Delegatów WZP (29.11.2014) przez Prezydenta PZP:
- Ferek Henryka (RKP Lidzbark Warmiński)
Podczas Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza w Rynie przez Prezesa WZP:
- Mróz Jan (RKP Kętrzyn)
- Stachowicz Feliks (RKP Nowe Miasto Lubawskie)
- Jarosz Ryszard (RKP Ryn)
Medal WZP
Podczas XX Walnego Zjazdu Delegatów WZP (29.11.2014) :
- Ryszard Pałach (RKP Olsztyn)
- Bożena Parzych (biuro WZP Olsztyn)
- Anida Krupienik (biuro WZP Olsztyn).
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3. XXI edycja festynu „Pszczoły i miód”
Rejonowe Koło Pszczelarzy w Olsztynie w dniu 24.08.2014 r. zorganizowało festyn
pszczelarski, podczas którego mieszkańcy miasta mogli na 11 stoiskach zakupić
miody i inne produkty pszczele od pszczelarzy z tego Koła. Oprócz produktów
pszczelich były stoiska rękodzielnicze z wyrobami z wosku pszczelego czy
garncarskimi. Tradycyjnie festyn odwiedził Prezydent Miasta Olsztyna dr Piotr
Grzymowicz, który spędził z pszczelarzami czas na rozmowach o pszczołach i
zagrożeniach dla tych pożytecznych owadów niesionych przez cywilizację.
W trakcie imprezy odbył się interesujący konkurs wiedzy o pszczołach, w którym dla
najlepszych czekały okazałe nagrody, zaś wolny czas na scenie wypełniały występy
artystyczne. Warto podkreślić, że kolejny raz impreza została wpisana do programu
„Olsztyńskiego Lata Artystycznego” i uczestniczy w niej coraz więcej mieszkańców z
całymi rodzinami. Daje to organizatorom mnóstwo satysfakcji i radości.

4.Będą szkolenia w 6 miejscowościach naszego województwa dla
zgłoszonych wcześniej członków WZP
Plan terminowy:
14.02 – Bartoszyce, 15.02 – Kętrzyn, 21.02 – Nowe Miasto Lub., 22.02 – Olsztyn,
28.02 – Ryn, 1.03 – Szczytno
(w godz. 8.30 – 15.15. w tym:10.45-11.00 przerwa kawowa, 12.30-13.00 posiłek).
Tematy szkoleniowe:
dr hab.Zbigniew Lipiński – ZAPOBIEGANIE, ROZPOZNANIE I POSTĘPOWANIE W
PRZYPADKU ZATRUĆ PSZCZÓŁ (3 x 45 min.)

dr Ryszard Pałach – AKTUALNY ZAKRES REGULACJI PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH
PSZCZELARZA I JEGO PASIEKI (2 x 45 min.).

dr Maciej Siuda – BIOLOGIA PSZCZÓŁ W GOSPODARCE PASIECZNEJ (3 x 45 min.)

5. Ważny komunikat – przypomnienie
Biuro WZP przypomina wszystkim pszczelarzom, którzy w 2014 roku w ramach
umowy WZP z ARR kupili sprzęt pasieczny i lawety z dofinansowaniem objętym
mechanizmem „Wsparciem rynku produktów pszczelich”, że przyjęli oni na siebie w
podpisanej z WZP umowie zobowiązanie do trwałego oznakowania zakupionego
sprzętu słowami: ARR-2014. Warto pamiętać, że w przypadku sprzętu składającego
się z kilku oddzielnych elementów wymagane jest oznakowanie każdego z nich. Brak
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takiego oznakowania stwierdzony podczas kontroli przeprowadzonej przez właściwe
organy w ciągu 5 lat od nabycia sprzętu spowoduje poddanie pszczelarza sankcjom w
postaci kary i zwrotu kwoty otrzymanego dofinansowania powiększonej o odsetki.

6. Podsumowanie roku 2014 i plany na rok 2015
Dokonanie podsumowania minionego roku wiąże się z danymi liczbowymi, które
konkretnie ilustrują zrealizowane działania, ale również stan naszej organizacji.
Jak co roku Zarząd WZP prosi Zarządy i Prezesów Kół o rzetelne i kompletne
zestawienie wszystkich informacji za rok 2014 w załączonym druku Informacji
organizacyjnej za rok 2014 oraz preliminarza budżetowego RKP na rok 2015,
Protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RKP, Sprawozdania finansowego RKP za
rok 2014 i przesłanie podpisanych oryginałów do Biura WZP w terminie do 15
stycznia 2015 r. (kopię proszę zachować w aktach Koła). Bardzo prosimy o
dotrzymanie terminu, gdyż dysponowanie pełnymi informacjami umożliwi WZP
terminowe sporządzenie i przesłanie rocznego sprawozdania do PZP oraz dokonanie
całościowych zestawień w WZP. Ważne jest przy tym, aby wszystkie pozycje były
podane szczegółowo i zgodnie ze stanem faktycznym (także zrealizowanymi w ciągu
roku operacjami finansowymi), gdyż dzięki temu można właściwie dokonać analizy i
wyciągnąć prawdziwe wnioski.

7. Podręczne adresy i numery telefonów przydatne Zarządom Kół
oraz poszczególnym pszczelarzom








Katedra Pszczelnictwa UW-M w Olsztynie-Kortowie, ul.Słoneczna 48, tel.089-52339-32, 523-38-67,
Inspektorat Olsztyński Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie, ul.
Niepodległości 53/55, tel.089-527-76-31,
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, ul.Jagiellońska
91, tel.089-535-76-84, 089-526-44-39,
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie, ul.Warszawska 109, tel.089-524-0507, w.12,
„Nektar” s.c. - pp. C. i W. Badeńscy, Karczowiska Górne 37, 82-331 Jegłownik, tel.
055-232-46-04,
Pasieka Hodowlana mgr inż. Marii Wilde w Gryźlinach – tel. kontakt. 089-524-0323,
Mazurskie Miody – Tomaszkowo 47, 11-034 Stawiguda, tel.089-513-64-13,

opracował: dr R.S.Pałach
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Informacja organizacyjna za 2014 r.
z Rejonowego Koła Pszczelarzy w ………………………….
1. Zarząd Koła (imię i nazwisko – tel.)
Prezes - ………………………………….

Wiceprezes - ……………………………….

Sekretarz - ………………………………… Skarbnik - …………………………………
2. Liczba członków Koła - ………… , w tym członkowie honorowi WZP ………………
Liczba członków: przyjętych w 2014 r. ….. osób, skreślonych w 2014 r. …….… osób.
3. Ilość rodzin pszczelich w posiadaniu członków Koła: ……………..
4. Liczba pasiek wędrownych w posiadaniu członków Koła: …………
5. Średnia produkcja z jednej rodziny: miodu - ………… kg, wosku - ……….. kg.
6. Ilość odbytych zebrań: Koła - ………….., Zarządu - ………………
7. Szkolenia w Kole (ilość + liczba uczestników, ew. tematy – na dodatkowej kartce z
podaniem źródła finansowania (własne, ODR, służby wet., inne) ……………
8. Wycieczki (j.w.) ………………………………………………………………………………
9. Pokazy (j.w.) ………………………………………………………………………………….
10. Wystawy (j.w.) ………………………………………………………………………………
11. Liczba pasiek członków Koła ogółem: …………, w tym wędrownych: (………)
Liczba rodzin
pszczelich

Liczba pszczelarzy w grupie wiekowej (lata)
do 35

36-50

51-65

powyżej 65

do 5

……..

(….. )

……..

(….. )

……..

(….. )

……..

(….. )

6-10

……..

(….. )

……..

(….. )

……..

(….. )

……..

(….. )

11-15

……..

(….. )

……..

(….. )

……..

(….. )

……..

(….. )

16-20

……..

(….. )

……..

(….. )

……..

(….. )

……..

(….. )

21-50

……..

(….. )

……..

(….. )

……..

(….. )

……..

(….. )

51-80

……..

(….. )

……..

(….. )

……..

(….. )

……..

(….. )

81-150

……..

(….. )

……..

(….. )

……..

(….. )

……..

(….. )

151 - 300

……..

(….. )

……..

(….. )

……..

(….. )

……..

(….. )

powyżej 300

……..

(….. )

……..

(….. )

……..

(….. )

……..

(….. )

12. Liczba kobiet w RKP: …………….
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13. Szacunkowa liczba Pszczelarzy niezrzeszonych na obszarze działania Koła …………..
14. Liczba pni w ich posiadaniu: ……………………
15. Nasadzenia ogółem: drzew : …………… szt. krzewów : ……………. szt.
16. Zatrucia pszczół będących własnością członków Koła:
- sądownie dowiedzione ( miejscowość, liczba zatrutych pasiek i rodzin)
………………………………………………………………………………………………………
- zakończone ugodą: …………………………………………………………………………
- bez ustalenia sprawcy: ……………………………………………………………………
17. Liczba potwierdzonych ognisk zgnilca złośliwego - …………. i grzybicy - ……………
18. Ilość egzemplarzy prenumerowanych czasopism przez członków Koła:
- w roku 2013 – Pszczelarstwo ………… egz., Pszczelarz Polski - ………… egz.
- na rok 2014 – Pszczelarstwo …………..egz., Pszczelarz Polski - …………. egz.
19. Inne informacje: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
................................................................

Podpis Skarbnika

pieczęć Koła

Podpis Prezesa

7

Preliminarz budżetowy RKP ……………………… na rok…………
Wyszczególnienie:
I. Przychody
1. Saldo na dzień 31.12. 20….

……………………

w tym stan konta bankowego

…………………...

2. Składka członkowska

…………………...

3. Składka ulowa

…………………...

4. Wpisowe

……………………

5. Inne przychody

……………………

Razem :

……………………

II. Rozchody
1. Składki przekazane do WZP

……………………

2. Wydatki biurowe

……………………

3. Materiały szkoleniowe

……………………

4. Spotkania integracyjne, wykłady, pokazy

.…………..………

5. Koszty podróży członków zarządu

..…………………

6. Koszty podróży członków komisji

……………………

7. Opłata konta bankowego

……………………

8. Wojewódzki Dzień Pszczelarza

……………………

9. Ogólnopolskie Dni Pszczelarza

……………………

10. Pielgrzymki

……………………

11. Wynajem Sali

……………………

12. Inne wydatki

……………………

Razem:

……………………

Stan kasy na dzień
……………………
W tym stan konta bankowego

……………………

Stan kasy razem :
……………………
Skarbnik

Sekretarz

Prezes
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PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rejonowego Koła Pszczelarzy w ...............................
za okres od.......................................... do........................................... roku.
Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Przewodniczący ................................................
2. Sekretarz ...........................................................
3. Członek .............................................................
Komisja stwierdziła odbycie .....posiedzeń Zarządu ....zebrań członków .......szkoleń
.....pokazów .....wycieczek .....uroczystości promocji pszczelarstwa.
Powyżej odbyta działalność nie jest* opisana w protokołach znajdujących się w
aktach.
W Kole pracuje .......pszczelarzy, którzy opłacili składki zgodnie ze Statutem.
Odprowadzono do WZP ..............................zł
Komisja Rewizyjna ocenia pracę Zarządu jako nie zgodną/* ze Statutem Związku
Pszczelarzy i Regulaminem Koła.
Na wyróżnienie zasługują Kolega/Koleżanka:.................................................................
.........................................................................................................................................
....
.........................................................................................................................................
.............
Po analizie sprawozdania finansowego, protokół kontroli finansów i dokumentacji
finansowej łącznie z raportem kasowym – nie stwierdzamy/* zgodność operacji
finansowych z obowiązującą instrukcją.
Stan środków na początku roku wynosi:
.......................................................... zł.
Wpływy ze składek:
............................................................zł
Wpływy inne:
............................................................zł
Udokumentowane przychody:
............................................................zł
Udokumentowane rozchody:
............................................................zł
Stan w kasie:
............................................................zł
Stan na rachunku bankowym:
............................................................zł
Stan środków na koniec roku:
............................................................zł
Komisja nie stwierdza/* bieżące prowadzenie dokumentacji dotyczącej dochodów i
rozchodów. Dokumenty finansowe nie są/* opisane czytelnie i wyczerpująco. Stan
środków nie jest/* zgodny z protokołem kontroli kasy i saldem na kwotę
...................................zł.
Sprawozdanie finansowe jest prawidłowe.
Wnioskujemy o udzielenie absolutorium dla Zarządu.
Podpisy Komisji:

1. ................................ 2. ................................. 3. ...........................
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Sprawozdanie finansowe za rok ............ Rejonowego Koła
Pszczelarzy w ...................................................
I. Przychody
1.Saldo początkowe finansów na 01.01.20......r. razem ...........................................zł
w tym: w kasie ........................zł w banku ..........................zł
2.Zebrane składki statutowe razem ..................zł w tym: członkowskie: ..................zł
ulowe ...................zł
3. Wpisowe ...........................zł
4. Wpłaty pszczelarzy na działania dotowane ze środków UE i budżetu krajowego
.....................................................zł
5. Opłata marketingowa pszczelarzy ...........................................................................zł
6. Wpłaty pszczelarzy na ubezpieczenie OC ...............................................................zł
7. Wpłaty pszczelarzy na prenumeratę czasopism …..................................................zł
8. Wpłaty celowe (wycieczki, imprezy, sztandar itp) ....................................................zł
9. Kwoty przekazane z ARR przez WZP dla pszczelarzy ............................................zł
10. Inne przychody.......................................................................................................zł
Razem przychody ……………………………………………………..zł
II. Wydatki Koła (koszty)
1. Odprowadzone składki do WZP razem ....................... zł w tym:
członkowskie ..................... zł ulowe ....................zł
2. Ubezpieczenie pasiek .....................................................................................zł
3. Prenumerata czasopism .................................................................................zł
4. Koszty delegacji członków Zarządu ................................................................zł
5. Rozmowy telefoniczne ....................................................................................zł
6. Koszty posiedzeń Zarządu (w tym ryczałty) ...................................................zł
7. Wynajęcia sali na zebrania .............................................................................zł
8. Szkolenia ........................................................................................................zł
9. Koszty imprez i wycieczek pszczelarskich ......................................................zł
10. Przekazane do WZP wpłaty pszczelarzy na działania dotowane ze środków UE
i budżetu krajowego ..........................................zł, w tym składka organizacyjna
..........................................zł
11. Otrzymane dopłaty z ARR przekazane pszczelarzom ...................................zł
12. Inne koszty (opłaty bankowe, druki itp.) .........................................................zł
Razem koszty ...................................................................................zł
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Wynik finansowy na koniec roku 20..... r.
I Przychody ............................................zł
II Koszty ................................................zł
III Stan finansów Koła na 31.12.20 ....... r. ......................

zł w tym: w banku

...................... zł
w kasie .....................zł
Zarząd Koła
Skarbnik
.....................................

Prezes

