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WIELU RADOSNYCH CHWIL
PODCZAS ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA A.D.2010
ORAZ WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI
W NOWYM - 2011 - ROKU
PSZCZELARZOM I ICH RODZINOM
ŻYCZY ZARZĄD I BIURO WZP

1. Projekty dotyczące działań WZP na rok 2010/11 są złożone
Zarząd i Biuro WZP serdecznie dziękują Zarządom wszystkich kół za terminowe
złożenie zapotrzebowania naszych członków na działania objęte mechanizmem
Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie rynku produktów pszczelich”. Otrzymane dane
zostały uwzględnione w projektach przekazanych z WZP Agencji Rynku Rolnego.
Na sezon 2010/2011 złożone zostały w ARR projekty na łączną kwotę 1 152 231,50
zł.
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Środek wsparcia
Pomoc techniczna

Wartość projektu
48 804,00
195169,17
367 335,86
36 025,07
8 790,60
496 106,80
1 152 231,50

Zwalczanie V.destructor
Racjonalizacja przemieszczania
Analizy miodu
Odbudowa pogłowia
Razem

Nie można przewidzieć w jakim stopniu nasze projekty będą uwzględnione w
ich dofinansowaniu. Jednak z warunków przedstawionych przez ARR wynika, że i tak
może to być w znacznie mniejszej części niż było zasadą w latach poprzednich.
W ramach pomocy technicznej odnośnie szkoleń zaplanowane zostało w
złożonym projekcie szkolenie przygotowujące do zdawania egzaminu państwowego
na tytuł wykwalifikowanego pszczelarza lub mistrza-pszczelarza. Należy podkreślić, że
taki projekt może być dofinansowany jedynie wówczas, jeśli grupa uczestników, którzy
ukończą szkolenie nie będzie mniejsza niż 30 osób. Zgłoszenia przekazane przez koła
wskazują na 28 osób. Pilnym zadaniem do podjęcia i realizacji przez zarządy kół
jeszcze w styczniu jest dalsze rozpropagowanie tego działania, aby nie wycofały się
ze swego zamiaru osoby już zgłoszone a także by znalazło się jeszcze kilka osób,
dzięki którym będziemy pewni, że taką umowę po podpisaniu zrealizujemy i
rozliczymy (będą zbierane wpłaty na pokrycie kosztów szkolenia).

2. Podsumowanie mijającego roku
Zamknięcie roku wiąże się nieodłącznie z danymi liczbowymi, które konkretnie
ilustrują zrealizowane działania, ale również stan naszej organizacji.
Aby mieć dane do analizy naszej sytuacji i dokonań w minionym roku Zarząd
WZP prosi Zarządy i Prezesów Kół o rzetelne i kompletne zestawienie wszystkich
informacji za rok 2010 w załączonym druku sprawozdania i przesłanie podpisanego
oryginału do Biura WZP w terminie do 20 stycznia 2011 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. Ważne jest, aby wszystkie pozycje były szczegółowo i zgodnie
ze stanem faktycznym, gdyż dzięki temu można rzetelnie dokonać analizy i wyciągnąć
prawdziwe wnioski.

3. Odbył

się

XVIII

Walny

Wyborczy Delegatów WZP

Zjazd

Sprawozdawczo-Statutowo-
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Zakończyły się obrady Zjazdu, wybrane zostały władze, podjęte uchwały. Chcemy te
informacje udostępnić wszystkim członkom Związku. Tym razem prezentacja
obecnych władz WZP i sprawozdania Zarządu.
Zarząd WZP
Prezes WZP: Józef Zysk,
Wiceprezes: Florian Bokota
Sekretarz: Czesław Stelmaszuk,
Skarbnik: Bernard Marcinkowski,
Członek Zarządu: Ryszard Pałach
Członek Zarządu: Stanisław Smosarski
Członek Zarządu: Feliks Stachowicz
Komisja Rewizyjna
- Danuta Mazur
- Józef Kobusiński
- Roman Samulski
Sąd Koleżeński
- Kazimierz Kurpiewski
- Ryszard Madejczyk
- Roman Paluszek
Sprawozdanie Zarządu
Stan organizacyjny WZP wg danych liczbowych/* przedstawiono w tabeli.
Terenowe Koło
L.p Pszczelarzy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Asuny
Bartoszyce
Biskupiec
Bisztynek
Dobre Miasto
Działdowo
Giżycko
Górowo Ił.
Iława
Jeziorany
Kętrzyn
Korsze
Lidzbark War.
Lubawa
Mikołajki
Morąg
Mrągowo
Nidzica
N.Miasto Lub.

Liczba członków w roku:

Liczba rodzin pszczelich w roku:

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010
45
36
31
30
29 3000 2400 2278 2385 2190
53
56
48
46
44 1663 1786 1495 1490 1613
26
25
892
884
31
34
35
962 1025 1160
4
4
285
285
3
4
3
185
250
120
11
12
177
190
9
7
0
197
155
0
49
50
50
52
50 1422 1558 1451 1248 1485
20
21
805
655
23
23
26
714
714
682
24
23
900
466
25
22
23
497
523
628
29
29
32
36
36 1140 1092 1120 1120 1285
26
23
526
506
24
22
28
500
416
498
64
64
59
58
55 2746 3349 3632 4331 5261
12
12
775
767
12
11
11
803
739
742
59
55
1506
1345
55
55
53
1591 1590 1517
21
19
954
973
16
17
14
951
890
835
11
10 12
182
191 323
13
9
247
356
26
27
28
35
36 1462 1515 1664 1826 1876
36
36
30
33
12 1557 1654 1544 1230
662
37
37
1584
1582
36
41
38
1240 1391 1448
49
56
1228
1277
47
52
56
1202 1159 1557
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27
28
29.
30.
31.
32.
33.

Olsztyn
156 154 157 168 172 5795 6858 6858 6837 7071
Olsztynek
18
20
901
21
22
22
892
892
832 1041
Ostróda
35
35
917
35
25
26
950
950
304
660
Piecki
20
20
735
18
19
17
619
619
667
678
Pieniężno
0
0
0
0
0
25
0
0
0 1995
Pisz
35
44
43
39
46 1404 1441 1441 1427 1900
Reszel
32
31
30
31
32 1294 1356 1356 1289 1330
Ryn
35
35
34
35
35 1092 1041 1041
985
989
Sępopol
28
30
1597
31
32
35
1909 1909 2016 2073
Srokowo
26
25
26
25
23 1811 1731 1731 1368 1391
Susz
22
18 21
662
20
20
940
940
956
956
Szczytno
34
38
39
39
33 1399 1390 1390 1322 1297
Świątki
11
12
406
10
10
11
388
388
330
390
Węgorzewo
41
39
1505
40
42
41
1553 1553 1645 1909
Ogółem
1095 1096 1043 1098 1096 41266 44000 43417 42707 47595
/* Dane za rok 2010 będą uściślone wg sprawozdań pisemnych pozyskanych z kół
Jak wynika z zestawienia ogólna liczba pszczelarzy zrzeszonych w WZP waha się w

poszczególnych latach w granicach od 1043 do 1098, zaś liczba posiadanych przez
nich rodzin utrzymuje się na poziomie 41266 do 44000, jednak z danych zebranych na
30.IX.2010 wynika, że przy spadku liczby członków o 2 osoby nastąpił wzrost liczby
rodzin o prawie 5 tysięcy. W ostatnim roku okresu sprawozdawczego pszczelarze z
RKP w Dobrym Mieście uznali za celowe rozwiązać swoje koło z jednoczesnym
przejściem kilku pszczelarzy do koła w Lidzbarku, Ornecie i Olsztynie.
Z kolei w drugim półroczu tego roku chęć włączenia się w struktury WZP zgłosili
pszczelarze z rejonu Pieniężna, których koło w strukturze RZP w Elblągu zostało
rozwiązane. Zarząd WZP podjął uchwałę o utworzeniu RKP w Pieniężnie i liczy ono w
tej chwili 25 członków posiadających 1995 rodzin pszczelich.
Działalność poszczególnych kół jest bardzo zróżnicowana, co w dużym stopniu wiąże
się z ich liczebnością, gdyż od niej istotnie zależy wielkość środków, jakie mogą być w
kole zgromadzone na rozwijanie jego działalności. Miarą aktywności poszczególnych
kół są na pewno organizowane w nich zebrania i szkolenia, zaś o ich sile
organizacyjnej dobitnie świadczą organizowane w miejscowym środowisku np.
imprezy promujące pszczelarstwo i produkty pszczele. Często ich zasięg i skala
zależy od zdolności pozyskania innych partnerów w lokalnym samorządzie a także
wśród miejscowych przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. W tym miejscu
trzeba wskazać zarządy i członków naszych kół w Iławie, Olsztynie, Szczytnie i
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Reszlu, które wspólnie z Zarządem WZP podjęły duży trud związany z organizacją
kolejnych edycji Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza. Składam przy tej okazji jeszcze
raz podziękowania Zarządom i pszczelarzom tych kół za poniesiony trud i jego efekty.
Za wyraz pewnej stabilizacji naszych kół można także uznać podejmowane w nich
decyzje o fundacji sztandaru a także o zorganizowaniu związanych z tym
uroczystości. W ostatnich czterech latach takie zdarzenia miały miejsce w kołach w
Biskupcu, Szczytnie, Ostródzie, Nowym Mieście Lubawskim, Nidzicy i Reszlu, w
wyniku czego swoje sztandary mają już nasi członkowie w 12 rejonowych kołach.
W ciągu minionych 4 lat Zarząd WZP odbył 36 posiedzeń i podjął 132 uchwały. Obok
organizacji imprez Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza promujących pszczelarstwo w
naszym regionie organizowane były zbiorowe wyjazdy chętnych członków na kolejne
edycje Ogólnopolskich Dni Pszczelarza oraz Ogólnopolskie Pielgrzymki Pszczelarzy w
Częstochowie. W każdym przypadku wyjazdy te obok wymiany doświadczeń z
pszczelarzami dawały możliwość uczestniczenia w organizowanych szkoleniach.
Niestety, w roku 2010 nasza aktywność w tym zakresie musiała być ograniczona ze
względu na sytuację finansową, w jakiej się znaleźliśmy.
Działalność Statutowa
Działalność realizowana w poszczególnych kołach różni się swoim zakresem i
nasileniem. Przykładowo w 2009 roku odbyło się w naszych kołach łącznie 116 zebrań
ogólnych kół oraz 136 posiedzeń ich zarządów. Przyjętych zostało 60 nowych
członków a 49 skreślono. Prenumerata obejmowała 287 egz. „Pszczelarstwa” oraz
192

egz.

„Pszczelarza

Polskiego”;

odbyło

się

40

zebrań

szkoleniowych

organizowanych przez koła.
Duży zakres działań naszych kół oraz biura WZP wiąże się z programowaniem oraz
realizacją działań, które mogą być objęte dofinansowaniem UE oraz budżetu
krajowego w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie rynku
produktów pszczelich”.
Zakres działań w tym zakresie w poszczególnych latach ilustruje poniższa tabela:
Środek wsparcia
Pomoc
techniczna
Zwalczanie
V.destructor
Racjonalizacja
przemieszczania
Analizy miodu

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

Razem

46 030,24

10 054,79

19 847,03

34 716,17

110 648,23

190 516,50

253 071,00

268 407,29

222 918,99

934 913,78

127 913,00
2 790,00

0,00
160,00

-

-

127 913,00
2 950,00
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Odbudowa
pogłowia
286 786,78 408 557,32
Ogółem
654 036,52 671 843,11
% real.umowy
87,29
84,12
Kwota wg proj.
1505577.28 1578234,47
Umowa/projekt[%]
49,77
50,60

487 195,88 391 481,38 1 574 021,36
775 450,20 649 116,54 2 750 446,37
99,46
99,99
X
1470511,79 1508870,40
X
53,01
43,02
X

Jak z zestawienia wynika największe zapotrzebowanie środków i ich wykorzystanie
wiąże się ze zwalczaniem V.destructor oraz odbudową pogłowia. W ciągu minionych 4
lat nasi członkowie ogółem uzyskali na ten cel dopłaty w kwocie 2 508 934,36 zł. W
różnym zakresie włączają się do tych działań poszczególne Koła, stąd kwoty przez nie
pozyskiwane w przeliczeniu na jednego pszczelarza czy jedną rodzinę pszczelą mogą
się znacznie różnić. W działalności Zarządu i biura WZP staraliśmy się – w miarę
możliwości – aby wszyscy mieli jednakowe możliwości korzystania z dofinansowania.
I właśnie podczas realizacji dopłat przekazanych na wniosek WZP przez ARR
w roku 2009 okazało się, że na koncie WZP nie ma wystarczających środków na ten
cel a także nie ma innych środków uprzednio na rachunku WZP zgromadzonych.
Sytuacja ta ujawniła się dopiero pod koniec grudnia 2009 roku, gdyż wcześniej Zarząd
uzyskiwał przedstawiane na jego posiedzeniach informacje pani księgowej, że
finansowe rozliczanie naszych działań oraz realizacja przychodów i płatności
przebiega bez żadnych zakłóceń a WZP posiada na swoim rachunku zgromadzone
wcześniej środki w formie lokat. Na zwołanym nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu w
tej sprawie okazało się, że otrzymywane przez Zarząd informacje są nieprawdziwe,
wobec czego szczegółową analizę sytuacji podjęła Komisja Rewizyjna. Już pierwsze
ustalenia Komisji przedstawione w protokole z dnia 15 stycznia spowodowały
konieczność podjęcia decyzji o dyscyplinarnym zwolnieniu z początkiem lutego
zatrudnionych na stałe pracownic Biura WZP oraz skierowaniu do prokuratury
informacji o podejrzeniu popełnienia przez nie przestępstwa. Kolejne etapy pracy
Komisji Rewizyjnej oraz działań wyjaśniających policji i prokuratury zakończyły się
skierowaniem przez prokuraturę do sądu aktu oskarżenia przeciw b.kierownik Biura
WZP oraz b.księgowej.WZP o dokonanie czynów zagrożonych odpowiedzialnością
karną oraz pozwu do sądu o zwrot na rzecz WZP kwoty 90 300,02 zł oraz kwoty
27 145,00 zł. Wcześniej WZP złożył do sądu pozew o zwrot przez firmę Alfa-Max
kwoty 206 500,58 zł, stanowiącej nadpłaty za dostarczany pszczelarzom cukier.
Złożony został także pozew wobec firmy RENA o zwrot nadpłaconej kwoty 10 000 zł.
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Mechanizm powstania stwierdzonych strat opierał się głównie na zaufaniu, jakie
Zarząd miał w stosunku do pracownic Biura. Dzięki temu zaufaniu uprawnieni przez
Statut członkowie Zarządu nie mając pełnej świadomości zapisów przygotowanego
dokumentu podpisali przygotowaną przez kierownik Biura umowę bankową o
jednoosobowym realizowaniu przez nią drogą elektroniczną wszystkich przelewów.
Księgowa WZP została uprawniona przez Zarząd do bieżących kontaktów z biurem
rachunkowych i wyjaśniania ewentualnych wątpliwości. W tej sytuacji informacje o
ustaleniach dokonywanych z biurem rachunkowym docierały do Zarządu tylko z ust i
dokumentów pracowników biura. Zarząd był niejednokrotnie zaniepokojony okresową
zwłoką w uzyskiwaniu aktualnych informacji przygotowywanych przez księgową na
podstawie danych z biura rachunkowego, jednak zawsze były jakieś obiektywne
trudności i zapewnienie, że ta sytuacja ulegnie szybko poprawie. Problemy terminowe
były także w przedstawianiu Zarządowi bilansów za kolejne lata, wobec czego
Komisja Rewizyjna zawsze miała mało czasu na ich analizę przed przedstawieniem
swojej opinii na posiedzeniach Zarządu. O jakości i rzetelności pracy i danych
uzyskiwanych z biura rachunkowego świadczy rok 2009, kiedy bilans półroczny był
przygotowywany po uwagach Komisji Rewizyjnej w kolejnych, poprawianych wersjach.
Jeszcze trudniej było z bilansem za rok 2009 i tylko dzięki wnikliwej i uporczywej pracy
Komisji Rewizyjnej udało się ostatecznie otrzymać wersję dokumentu, która mogła być
zaakceptowana.
Łączne niedobory na rachunku WZP powstałe w latach 2007-2009 wynoszą
333 945,60 zł. Dodać do nich należy także kwotę 33 945,04 zł, jaka została wypłacona
w formie dopłat za rok 2009 ponad środki faktycznie otrzymane z ARR. Powyższe
wynikło z realizacji działań wykraczających poza zakres podpisanych z ARR umów,
ale w takim przypadku – jak zostało wcześniej ustalone - kwota dopłat przekazanych
do kół powinna była być skorygowana końcowym wskaźnikiem. Niestety, Biuro WZP
nie zrealizowało tej zasady, przez co dopłaty przekazane pszczelarzom były o ponad
30 tys.zł większe od przekazanych przez ARR w roku 2009.
Komisja Rewizyjna ujawniając szczegóły sytuacji WZP zawnioskowała w
jednym z protokołów o zwołanie nadzwyczajnego zjazdu delegatów WZP, który miałby
zdecydować, co w takiej sytuacji należy robić. Zarząd WZP nie uznał za celowe
podjąć takiej uchwały, lecz podejmował na bieżąco szereg działań służących dalszej
działalności WZP a szczególnie podpisaniu i realizacji umów będących efektem
projektów złożonych w ARR na sezon 2009/2010 w październiku 2009 roku. Zarząd
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uznał, że bez pełnej diagnozy i zakończenia postępowania organów ścigania nie ma
wystarczających danych, aby w gronie delegatów prawidłowo oceniać sytuację i
podejmować właściwe decyzje. Celem Zarządu WZP było zatem takie działanie, aby
WZP nie był zagrożony likwidacją, sklep firmowy sprawnie funkcjonował a członkowie
mogli realizować korzyści wynikające z funkcjonowania naszej organizacji.
Zasadniczą kwestią było pilne pozyskanie środków na uregulowanie ujawnionych zaległości z roku 2009 w łącznej kwocie 139 302,40 zł oraz zapewnienie
środków na bieżące funkcjonowanie biura i sklepu. W tej sytuacji Zarząd rozpatrywał
już w styczniu 2009 r. kwestię zaciągnięcia kredytu bankowego, jednak wtedy uznał,
że najpierw trzeba rozpatrzyć wszystkie inne możliwości pilnego pozyskania środków.
Biorąc pod uwagę posiadane informacje o finansowaniu działalności innych związków
Zarząd WZP zdecydował o konieczności ustalenia 10% składki związanej z realizacją
działań objętych dofinansowaniem przez ARR. Jednak te kwoty mogły się pojawić
dopiero około kwietnia. Po nieskutecznej próbie uzyskania zaliczkowych kwot z 2 firm
prowadzących skup i konfekcjonowanie miodu Zarząd uznał za jedyne rozwiązanie
zwrócenie się o wcześniejsze wpłaty dotyczące zakupu pszczół do pszczelarzy, którzy
zgłosili we wrześniu 2009 roku swoje zapotrzebowanie na odkłady w ilości powyżej
100 sztuk. Członkowie Zarządu WZP także dokonali wpłaty kwot związanych ze
zgłoszonym w kołach zapotrzebowaniem oraz prosili zarządy swoich kół o możliwie
najwcześniejsze wpłaty składek i przedpłat. Pozyskanie w ten sposób kwoty 140 tys.
zł już pod koniec lutego dało możliwość uregulowania części z zaległych dopłat dla kół
oraz innych rachunków i faktur związanych z funkcjonowaniem WZP. Po rozwiązaniu
umowy z biurem rachunkowych zatrudniona została w lipcu 2010 r. w biurze WZP
osoba do prowadzenia naszej księgowości. Zakupiony został do sklepu sprzęt
(komputer, programy, drukarki etykiet z kodami kreskowymi, czytniki) pozwalający
prawidłowo nadzorować operacje wprowadzania towaru do sklepu i jego sprzedaż.
Zakupiony został program księgowy z jego wdrożeniem. Zorganizowane zostało i
sfinansowane zgodnie z umową z ARR szkolenie dla pszczelarzy w naszych kołach.
W tym miejscu pragnę publicznie przekazać podziękowanie kolegom z kół w Kętrzynie
(Robert Pucer, Dariusz Pucer i Tadeusz Micał), Olsztynku (Zbigniew Kocięda) i
Olsztynie (Dariusz Napierała), którzy dokonali wcześniejszej wpłaty swoich pieniędzy
na konto WZP, co pozwoliło w tym czasie uregulować należności WZP także w
zakresie wypłacenia zaległych dopłat za rok 2009.
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Jednak bieg spraw związanych z windykacją utraconych środków oraz analiza
przez Zarząd WZP bieżących dochodów i płatności wskazywały, że pełne
zbilansowanie przychodów i rozchodów WZP nie będzie możliwe bez uzyskania
zewnętrznych środków finansowych w postaci kredytu.
Rok
2007
2008
2009
2010

składka
Członkowska
organizac.
51 285,34
64 270,85
61 821,99
62 822,21
58 121,77

zysk/strata
dotacje/dopłaty
703 206,12
+ 35 849,87
678 843,11
- 12 266,76
792 858,23
-265 345,37
663 265,56 I-VI + 2 468,04

Skierowanie do prowadzącego rachunek WZP Nordea Bank zapytania o
możliwość uzyskania kredytu dało odpowiedź negatywną ze względu na wynik
finansowy WZP w poprzednich latach. Analogiczne postępowanie w przypadku dwóch
innych banków także – choć z innych przyczyn – zakończyło się odmową. Ostatecznie
wniosek z szansą pozytywnego rozpatrzenia analizowany jest obecnie w banku
spółdzielczym, lecz wymaga on jeszcze uzupełnienia i ostatecznej decyzji dotyczącej
koniecznej kwoty kredytu, z czym obecny zarząd WZP wstrzymał się, aby pozostawić
decyzje w tym zakresie nowemu zarządowi.
Po rozliczeniu z ARR realizacji podpisanych umów nasze wnioski po
przeprowadzonej kontroli realizacji umów zostały w pełni przyjęte przez ARR do
wypłaty. Dopłaty otrzymane z ARR na zwalczanie warozy i zakup pogłowia zostały w
całości przekazane na konta poszczególnych kół. W grudniu uzyskaliśmy znów
przyspieszoną wpłatę trzech pszczelarzy na pogłowie, która może być rozliczona w
roku przyszłym. Jest też nadzieja, że windykacja naszych środków będzie możliwa w
takim terminie, który pozwoli uniknąć zadłużenia WZP, choć nowy Zarząd WZP winien
mieć możliwość podjęcia decyzji o zaciągnięciu kredytu, jeśli sytuacja będzie tego
wymagała. Należy zaznaczyć, że wykorzystanie przez Zarząd WZP w 2010 roku
wcześniejszych wpłat pszczelarzy do utrzymania płynności finansowej narusza
przyjętą zasadę realizacji potrzeb członków w oparciu o umowy z ARR jedynie wg
ustaleń i działania poszczególnych zarządów rejonowych kół pszczelarzy. Zaistniała
sytuacja spowodowała świadome wyłączenie z tej procedury wymienionych kolegów,
których zapotrzebowanie było realizowane bez udziału i wiedzy zarządów kół. Stąd
wynika wniosek, że nowy Zarząd WZP właśnie dla zachowania w/w zasady może
uznać za celowe posłużenie się kredytem do czasu skutecznej windykacji naszych
należności.
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Odrębnego rozpatrzenia przez Delegatów wymaga podjęcie przez Zarząd i
realizacja uchwały zobowiązującej naszych członków do zasilenia przychodów WZP
dodatkową składką organizacyjną wnoszoną przez pszczelarzy korzystających w
wyniku działania WZP z dopłat UE i budżetu krajowego. Uchwała ta została podjęta
przez Zarząd ze świadomością, że aktualny Statut WZP nie stwierdza wprost, że
Zarząd WZP posiada takie uprawnienie. Z tego względu uchwała ta została
przedstawiona do rozpatrzenia i akceptacji przez posiedzenie Zarządu WZP
odbywające się w marcu z udziałem prezesów rejonowych kół pszczelarzy. Wtedy też
uchwała ta została prawie jednogłośnie zaakceptowana. Dzięki temu po stronie
przychodów mogła się pojawić w 2010 roku dodatkowa kwota 58 121,77 zł. Jak łatwo
zauważyć bez takich pieniędzy inne działania Zarządu nie byłyby w stanie uchronić
naszej organizacji od upadłości. Jednak proszę zauważyć, że z tabeli wynika, iż 10 %
od kwoty uzyskanych dopłat stanowi 66 326,56 zł. Różnica wynika z faktu, że RKP w
Olsztynie uznało uchwałę Zarządu WZP za niezgodną ze Statutem i odmówiło
zbierania tych środków od pszczelarzy. Niestety, prawnik odmówił wydania opinii
stwierdzającej zgodność uchwały ze Statutem. Władny do podjęcia takiej uchwały jest
walny zjazd delegatów i mam nadzieję, że podejmie taką decyzję, natomiast nie wiem
w jakim trybie możemy od kolegów z koła w Olsztynie domagać się wpłaty dotyczącej
roku 2010.
Niestety, z analizy danych wynika, że składka ta jest konieczna dla zapewnienia
funkcjonowania biura WZP także w następnych latach i po odzyskaniu naszych
należności. Z przepisów dotyczących prowadzenia gospodarki finansowej wynika np.,
że obsługa kasy WZP może być powierzona osobie wykonującej wyłącznie te
czynności. Nowy Zarząd WZP musi w tym zakresie podjąć decyzje, które na pewno
będę wymagały ponoszenia większych kosztów.
W trakcie kadencji opracowanych przekazanych zostało do kół 25 wydań Informacji
Bieżących WZP, które stanowią formę komunikacji z naszymi członkami i zarządami
Kół, a zarazem są kroniką zdarzeń, działań i ustaleń, jakie w danym czasie nas
dotyczą.
Realizacja uchwał zjazdowych
W uchwale zjazdu odbytego w 2006 roku wskazano, że należy podjąć działania
służące „respektowaniu przepisów w zakresie ochrony pszczół” w kontekście strat,
jakie ponoszą pszczelarze w związku z nieprawidłową realizacją zabiegów ochrony
roślin. Działania podjęte przez Zarząd mimo zebrania niezbędnych danych oraz osób
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z tymi zagadnieniami związanych nie zakończyły się oczekiwanymi rozwiązaniami.
Inspekcja ochrony roślin mimo pewnej woli działania w tym kierunku nie widzi
radykalnie swojej roli w egzekwowaniu przestrzegania właściwych zasad w
działaniach plantatorów. Pewne możliwości poprawy sytuacji może dać nawiązanie
ścisłych kontaktów i współpracy z jednostkami ARiMR. Konieczne jest w tym zakresie
konsekwentne działanie w celu ustalenia procedury, jaka winna być wdrożona.
Niestety roli naszego partnera w dziele ochrony pszczół nie widzi dla siebie
organizacja zrzeszająca samorządy szczebla gminnego, która wskazuje, że ustawa o
finansach publicznych wyklucza ich działanie w tym zakresie.
Z prowadzonych dyskusji wynikało jednak, że można i należy podjąć działanie służące
uzyskaniu właściwych zapisów w ustawach dotyczących ochrony roślin oraz ochrony
przyrody. Są w naszym otoczeniu ludzie gotowi pomóc w takim postępowaniu. To
działanie winno być w nowej kadencji podjęte.
Kolejnym kierunkiem działań wskazanych w uchwale zjazdowej do realizacji
było zorganizowanie promocji i reklamy produktów pszczelich. Jak wcześniej
wskazano

charakteryzując

działalność

statutową

działania

promujące

zawód

pszczelarza, pszczoły i produkty pszczele są stałym elementem w działalności
większości kół a także w organizowanych Wojewódzkich Dniach Pszczelarza. Zarząd
WZP zebrał w 2009 roku od naszych pszczelarzy ok. 10 tys. zł mając w planie
opracowanie i wydanie plakatu promującego pszczoły, pszczelarstwo i produkty
pszczele.

Dokonane

zostały

już

wstępne

ustalenia

związane

z

fachowym

opracowaniem projektów tego wydawnictwa przy relatywnie niskich kosztach.
Podobnie były już realne plany druku, jednak z początkiem roku 2010 nie było już
finansowych możliwości jakichkolwiek działań praktycznych z tym związanych.
W roku 2010 WZP włączył się do organizowanego po raz pierwszy przez WarmińskoMazurski Urząd Marszałkowski Święta Miodu w Ełku. Mamy nadzieję, że w
następnych

impreza

ta

zajmie

dobrą

pozycję

wśród

innych

przedsięwzięć

promujących żywność tradycyjną i regionalną.
W odniesieniu do wniosku dotyczącego działań służących powiększaniu i doskonaleniu bazy pożytkowej nie udało się pozyskać partnerów do tych działań wśród struktur
samorządowych i organizacji pozarządowych. Zarząd WZP włączył się aktywne do
kampanii służącej ochronie warmińskich alei przydrożnych w gminie Jonkowo.
Wniosek dotyczący podjęcia starań o objęcie rodzin pszczelich dopłatami z UE
został skierowany do PZP łącznie z wnioskiem dotyczącym podjęcia w Polsce
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produkcji paszy dla pszczół. Trudno określić, jakie działania w tym zakresie zostały już
podjęte i jaka jest perspektywa uzyskania oczekiwanych rezultatów.
Wniosek skierowany do kół o ich działania dotyczące pozyskiwania nowych
członków był przez kilka kół potraktowany bardzo poważnie we współpracy z
samorządem lokalnym, jednak nie udało się uzyskać jeszcze zauważalnych efektów.
Nasilenie tych działań w najbliższych latach winno być nadal ważnym elementem
pracy naszych kół.

4. Kupię - sprzedam
Kupię pasiekę w dobrym stanie lub puste ule i pszczoły, tel. 504 336 194, 87 732 37
60.
sprzedam:
- 20 rodzin pszczelich w ulach wielkopolskich (tel. 507 859 007); - ule warszawskie
zwykłe. Cena do uzgodnienia Tel.502 219 355, 89 512 62 46; - 25 sztuk uli
wielkopolskich korpusowych. Ule nowe cena 100 zł/szt. Wykonuję ramki i ule. Lech
Grzegorz Tel. 661 098 539; - 80 rodzin pszczelich. Henryk Fijołek Tel. 89 715 31 64;
- pszczoły, ule dadant i 5 uli warszawskich poszerzanych. Stepańczak Jan, Tel.
89 527 10 99; - pasiekę, ok. 80 uli w bardzo dobrym stanie, Stanisław Augustynowicz,
Tel. 89 523 95 30; - dekrystalizator ( średnica grzałki 16 cm.), drut 0,5 nierdzewny 3
kg, wialnia do obnóży pyłkowych ( miniatura), uliki weselne, ramki nadstawkowe i
izolatory dadanta tel. 89-753-44-10 dzwonić po 17.00

6. 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,
Warmińska Spółdzielnia Pszczelarska w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 45, tel. 089527-44-60,
„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.Pałach

