1

Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie
ul. Kościuszki 14/2, 10-502 OLSZTYN, tel. 089-535-99-29
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
– Luty-Marzec 2011 –

1. Odszedł od nas Prezes RKP w Węgorzewie – ś.p.Stanisław Giebel
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci w dniu 06.02
2011 roku Stanisława GIEBEL - Prezesa Rejonowego Koła Pszczelarzy w
Węgorzewie. Pogrzeb z udziałem licznych pszczelarzy i pocztów sztandarowych WZP
OLSZTYN, RKP Węgorzewo, RKP Olsztyn i RKP Szczytno oraz miejscowego Koła
Myśliwskiego odbył się w dniu 9 lutego. Msza Św. żałobna za zmarłego Kolegę
została odprawiona w Kościele Apostołów Św. Piotra i Pawła w Węgorzewie. Mowę
pożegnalną wygłosił Prezes WZP Józef ZYSK, podkreślając szczególne zasługi
zmarłego dla środowiska pszczelarzy, a zwłaszcza Jego starania na rzecz
ufundowania sztandaru dla miejscowego koła. Zmarły pełnił obowiązki prezesa Koła w
Węgorzewie od marca 2004 roku. Za osiągnięcia w pracy społecznej w społeczności
pszczelarzy ś.p. Stanisław GIEBEL był odznaczony m.in. Złotą Odznaką PZP.
Cześć Jego pamięci.

2. Posiedzenie Zarządu WZP
W dniu 17.02. br. odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Zarządu WZP.
Zarząd rozpatrzył podział na poszczególne koła środków przyznanych przez ARR
środków finansowych na realizację poszczególnych działań. Ze szczególnym
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niepokojem przyjęto informację o znaczącej podwyżce przez producenta cen
Apiwarolu. W tej sprawie do BIOWET-u w Puławach Prezes WZP skieruje w
najbliższym czasie pismo, w którym wskazane zostaną liczne zagrożenia dla
pszczelarstwa. Ze strony Kolegów pszczelarzy słychać coraz liczniej opinie, aby do
obrotu w ramach dofinansowania leków dopuszczono nowe kategorie leków. Efektem
tego działania byłoby zwiększenie konkurencji na rynku leków do zwalczania warrozy.
Ponadto Zarząd uchwalił preliminarz budżetowy na bieżący rok, plan pracy
Zarządu, poprawiono harmonogram prac WZP. Omówiono także problemy związane z
dokumentacją i sprawozdawczością. W kolejnym punkcie wysłuchano Członka
Zarządu WZP kol F.Stachowicza nt. organizacji Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza w
Nowym Mieście Lubawskim. Ostateczne decyzje zapadną po wyborach nowych władz
w tym Kole.
W posiedzeniu uczestniczyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Danuta
MAZUR, która wskazała Zarządowi na konieczność poprawienia jakości sprawozdań
niektórych RKP i konieczność zgodności wysokości składek zbieranych w kołach z
wymogami statutowymi. Na zakończenie Prezes WZP podkreślił konieczność
zwiększenia więzi Zarządu WZP z RKP, dlatego też w najbliższym czasie odwiedzi
środowiska Pszczelarzy w Reszlu i Ostródzie.

3. Umowy z ARR są podpisane
Komisja kwalifikacyjna w ARR rozpatrzyła wszystkie złożone przez podmioty
uprawnione projekty i przekazała WZP umowy dotyczące poszczególnych środków
wsparcia. Zostały one podpisane, choć nie w pełni odpowiadają oczekiwaniom
naszych członków (można było jedynie proponowanych umów nie przyjąć, czyli
zrezygnować z jakichkolwiek dofinansowania Komisji Europejskiej i budżetu
krajowego do działań w nich uwzględnionych na podstawie złożonych wcześniej
projektów).
Tabela1

Nazwa projektu

Zakres planowany
w projekcie

1
Szkolenie
przygotowujące do

2
36 osób

Koszt netto
wg
projektu [zł]
–
3
48 804,00

Wartość
dopłaty wg
umowy (zł)
4
-42 560,00

Wskaźnik dofinanUwagi
sowania [%]
5
6
87,20 max.do
100%

3
składania egzaminu
na tytuł zawodowy
Zakup sprzętu
pszczelarskiego
Zwalczanie Varroa
destructor w
pasiekach członków
WZP w Olsztynie
Zakup lawet
Badania jakości
miodu
Odbudowa pogłowia
rodzin pszczelich i
poprawa wartości
użytkowej pszczół w
pasiekach pszczelarzy zrzeszonych w
Wojewódzkim
Związku Pszczelarzy
w Olsztynie
Razem

Miodarka -150, odstojnik - 58, topiarka - 46
szt. suszarka - 3, stół 40, urz.do krem.- 8
Paski leku Tabletki
Bayvarol
leku
2655 op. x Apiwarol
76,82 zł
4453 op.
x 45,15 zł
16 lawet
13 prób
Matki
NU – 1626
UU – 3152
R – 127
Odkłady – 2678

431 485,17 195 120,73

45,22 max.do
60%

405 010,05 222 918,00
+42 560,00

65,55 max.do
100%

60 041,78

35 224,74

8 790,60

3 018,00

708 622,97 204 057,02
(matki –
306 922,97
odkłady –
401 700,00)

1 662 754,57 702 898,49

58,67 max.do
60%
34,33 max.do
100%
28,79 max.do
70%

42,23

Po wpłynięciu do WZP wpłat na koszty szkolenia wraz z listami z poszczególnych kół
okazało się, że faktycznie wpłatami potwierdziło swój udział w szkoleniu tylko 22
pszczelarzy. Ponieważ warunkiem dofinansowania szkolenia jest udział w nim co
najmniej 30 osób nie było innego wyjścia niż zrezygnować z tego działania i zwrócić
otrzymane pieniądze pszczelarzom. W ślad za tym zgłoszona została ta sytuacja do
ARR z jednoczesną prośbą o przesunięcie przyznanej na szkolenie kwoty na działanie
dotyczące zwalczania warozy. Decyzja ARR została już podjęta, więc do umowy
dotyczącej zwalczania warozy jest dołączony aneks zwiększający pierwotną kwotę o
42 560 zł.
Uzyskanie w umowach z ARR kwot jedynie częściowo pokrywających koszty
poszczególnych działań oznacza, że chcąc uzyskać dofinansowanie (jako WZP) o
wielkości maksymalnej (np.60 % ceny netto w przypadku sprzętu pasiecznego) należy
w poszczególnych kołach ustalić, które osoby spełniają postawione w umowie warunki
i decydują się na realizację zakupu w roku bieżącym (będzie jeszcze możliwość
dokonywania zakupu sprzętu i lawet w 2-óch następnych latach). Aby nie przekroczyć
wartości zakupów netto w poszczególnych kołach wyliczone zostały przez WZP kwoty
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dofinansowania, jakie przypadają na poszczególne koła w zależności od złożonego
zapotrzebowania oraz liczby rodzin pszczelich posiadanych przez członków koła. W
poniższej tabeli podano kwoty dofinansowania dotyczące poszczególnych działań
oraz wykazano ich sumę, która odpowiada kwocie ustalonej przez ARR w umowie z
WZP.
Tabela 2

L.p
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Koło
Asuny
Bartoszyce
Biskupiec
Bisztynek
Działdowo
Giżycko
Górowo Iław.
Iława
Jeziorany
Kętrzyn
Korsze
Lidzbark Warm.
Lubawa
Mikołajki
Morąg
Mrągowo
Nidzica
N.Miasto Lub.
Olsztyn
Olsztynek
Ostróda
Piecki
Pieniężno
Pisz
Reszel
Ryn
Sępopol
Srokowo
Susz
Szczytno
Świątki
Węgorzewo
Razem

Dofinansowanie ceny zakupu netto lub kosztu
Liczba
Bad.miodu Matki i
rodzin Leki
odkłady
Lawety
2 200
11 355,00
2 350,00
1 593
9 791,23
4 029,00
1 021
6 275,49
4 927,64
185
1 137,09
892,86
1 329
8 168,58
6 414,14 3 334,42
717
4 406,98
2 900,00
628
3 424,86
1 955,00
1 165
7 160,57
5 622,63 3 637,87
433
2 661,40
2 089,78
4 734
18 561,30
232,15
22 847,65 4 499,25
642
3 946,00
3 098,48
1 497
9 201,18
6 810,00
890
5 470,31
4 295,40
330
1 135,50
1 290,00
1 690
10 387,43
8 156,43 4 680,00
1 036
2 528,04
5 000,03
1 423
8 746,34
6 867,81
1 355
8 328,39
6 539,62 1 499,25
7 573
46 546,77 1 160,77
36549,48 3 016,71
1 041
6 398,41
5 024,17
695,41
670
4 118,10
3 233,61
685
4 210,29
3 306,01 2 652,78
1 975
8 811,48
9 531,92 11 208,55
1 850
11 370,86
8 928,63
1 330
8 174,73
6 418,96
930
5 716,16
4 488,45
2 073
12 741,51
10 004,89
1 370
8 420,58
5 050,00
730
4 150,23
0,00
1 289
7 922,72
464,31
6 221,08
403
2 477,00
0,00
1 909
11 733,50 1 160,77
9 213,38
46 696 265 478,01 3 018,00
204 057,04 35 224,24
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4. Można dokonywać wpłaty składki organizacyjnej i podpisywać
umowy dotyczące zakupu sprzętu pasiecznego oraz lawet z
dofinansowaniem ARR
Podpisanie przez WZP z ARR umowy na zakup sprzętu pasiecznego z dofinansowaniem oznacza wejście w etap jej realizacji. Oczywiście – dotyczy ono jedynie
członków WZP, którzy nie zalegają z opłaceniem składek członkowskich i ulowych
także za bieżący rok. Zgodnie z zapisami umowy sprzęt kupuje bezpośrednio u
sprzedawcy/producenta pszczelarz, który ma podpisaną z WZP umowę, przy czym
data zakupu nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy z WZP. Jak
wynika z tabeli 1 przy pełnej realizacji zakupu sprzętu ujętego w projekcie
dofinansowanie będzie wynosiło 45,22 % ceny netto. Jeśli jednak ktokolwiek
zrezygnuje z planowanego zakupu nie ma możliwości, aby tego zakupu dokonał ktoś
inny a skutkiem dla wszystkich jest zwiększenie się procentu, czyli kwoty
dofinansowania (jednak nie więcej niż 60% ceny netto oraz nie więcej 50 zł na 1
rodzinę pszczelą w pasiece korzystającego z dofinansowania pszczelarza).
W oparciu o otrzymane w październiku listy chętnych biuro WZP przekazało do
wszystkich kół zestawienia osób, które po dokonaniu opłacenia 10%-towej składki
organizacyjnej mogą podpisać umowę z WZP. W zawartej umowie pszczelarz
kupujący sprzęt lub lawetę m.in. oświadcza, że wielkość ekonomiczna jego
gospodarstwa jest mniejsza niż 4 ESU oraz potwierdza ilość posiadanych w dniu
30.09.2010 r. rodzin pszczelich. Tabela do obliczeń jest dostępna na stronie
internetowej (www.arr.gov.pl - rynki rolne - produkty pszczele - warunki ubiegania
się... - kalkulator obliczania wartości ESU. W przypadku, gdy pszczelarz poza pasieką
posiada gospodarstwo rolne dobrze jest wprowadzić swoje dane do tego kalkulatora a
otrzymaną tabelę z wynikiem wydrukować i zachować w swoich dokumentach do
okazania w przypadku kontroli ARR.
Warto pamiętać, że ilość posiadanych rodzin musi być zgodna z ilością, jaka na
ten dzień wynika z ilości wpisanej w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii
(ustawowym obowiązkiem pszczelarza w przypadku jakichkolwiek zmian danych
dotyczących właściciela, lokalizacji pasieki czy liczby rodzin jest w terminie 7-dniowym
zgłaszanie u PLWet. aktualnych danych dotyczących jego pasieki), bo dla ARR
urzędowo potwierdzona ilość rodzin pszczelich u danego pszczelarza wynika właśnie
z danych na dany dzień zapisanych w rejestrze PLWet. W przypadku stwierdzenia
przez ARR (w okresie 5 lat od dnia podpisania przez niego umowy), że poświadczone
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przez pszczelarza informacje nie są zgodne ze stanem wynikającym z rejestrów, ARR
będzie egzekwować zwrot nienależnie wypłaconych pszczelarzowi kwot dofinansowania powiększonych o kwoty odsetek karnych.
Zadaniem Zarządów Kół jest takie ustalenie listy pszczelarzy, aby łączna kwota
dofinansowania do zakupionego sprzętu i lawet wynosiła 60 % ich ceny netto i nie
przekroczyła kwoty przypadającej na dane koło. Wykazy pszczelarzy w przekazanej
do kół tabeli należy jak najszybciej prawidłowo wypełnić i łącznie z naliczoną składką
stanowiącą 10% ceny netto lawet i sprzętu przekazać do WZP. Po weryfikacji
otrzymanych list i wpłat – biuro WZP będzie mogło przygotować druki umów do
podpisania przez pszczelarzy z danego koła.
Po otrzymaniu umowy podpisanej przez obie strony zainteresowani pszczelarze
powinni bardzo pilnie nawiązać kontakt ze wskazanym sprzedawcą sprzętu lub lawet i
ustalić termin dokonania zakupu. Z kopiami otrzymanej od sprzedawcy faktury oraz
potwierdzenia jej opłacenia (wyłącznie przelew bankowy lub przekaz pocztowy) należy
w podanym w umowie terminie zgłosić się w Biurze WZP, aby WZP mogło wystąpić
do ARR z wnioskiem o naliczenie i przekazanie do WZP dofinansowania, jakie po
kontroli wykonanej przez ARR wpłynie na konto WZP i przekazane zostanie
pszczelarzom, którzy terminowo i prawidłowo dokonali zakupu oraz dostarczyli
niezbędne dokumenty do biura WZP.
Zarząd WZP podkreśla, że zakupy sprzętu są w dużym zakresie realizowane
przez pszczelarzy z całej Polski, więc od sprawnego działania zarządów i pszczelarzy
zależy czy nasi pszczelarze we właściwym terminie zdołają wykonać planowane
zakupy. Bardzo proszę o sprawne i szybkie działanie, aby nie okazało się, że nie
potrafimy w pełni wykorzystać dostępnych środków.

5. Potwierdzamy w kołach swoje zapotrzebowanie i wpłacamy
pieniądze na leczenie pszczół, badania miodu oraz zakup matek i
odkładów
Na dorocznej naradzie Zarządu WZP z prezesami naszych kół w dniu 26.lutego
zostały im przekazane tabele dotyczące zwalczania warozy i zakupu matek (z
produkcji matek wycofała się pasieka p.K.Pupkiewicza z Lidzbarka) oraz odkładów.
Biuro WZP oczekuje w terminie do 5 kwietnia na przesłanie prawidłowo
wypełnionych przez pszczelarzy poszczególnych tabel i przelanie na konto WZP kwot
dotyczących opłacenia składki i realizacji potwierdzonego zapotrzebowania. Nie może
ono obejmować osób i ilości, które nie były zgłoszone jesienią do projektu złożonego
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w ARR i jednocześnie nie może przekraczać kwoty dofinansowania podanej w tab.2
dla poszczególnych kół.
Podobnie jak w roku poprzednim wpłaty składek członkowskich, ulowych
i na OC należy dokonywać na rachunek (Nordea Bank Polska S.A. w Olsztynie,
ul.Kopernika 46) nr 71 1440 1228 0000 0000 0189 0719, natomiast wszystkie
wpłaty na działania związane z realizacją umów zawartych z ARR należy
wpłacać na subkonto nr 63 1440 1228 0000 0000 1142 7127.

6. Ubezpieczenia OC pszczelarzy
Oferta ubezpieczenia z PZU O/Olsztyn na rok 2011 stanowi w zakresie
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pszczelarzy należących do WZP:
•

Suma ubezpieczenia: 2 000 000,00 zł;

•

Limit na jednego pszczelarza na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wys. 50 000,00 zł;

•

Franszyza redukcyjna 500,00 zł;

•

Składka z WZP 12 000,00 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną Prezesom Kół – do dnia 31 marca należy wpłacić z
kół składki i przesłać listy pszczelarzy do ubezpieczenia w zakresie OC ze wskazaniem liczby rodzin na posiadanych pasieczyskach oraz kwoty naliczonej składki z
uwzględnieniem stawki 12 zł za każde do 50 rodzin w danej lokalizacji i 12 zł za ilość
rodzin przekraczającą 50 rodzin.
Przykład: pszczelarz posiadający 145 rodzin pszczelich w 4 pasiekach:
1 - 67 rodzin, 2 - 14 rodzin, 3 - 18 rodzin, 4 - 46 rodzin - powinien wpłacić składkę w
łącznej wysokości 60 zł.

7.. 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;
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- ule 9 szt. warszawskie posz. w 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

8. Podręczne adresy i numery telefonów przydatne Zarządom Kół
i poszczególnym pszczelarzom:


Katedra Pszczelnictwa UW-M w Olsztynie-Kortowie, ul. Słoneczna 48, tel.089-52339-32, 523-38-67,



Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, ul. Kołobrzeska
11, tel.089-533-21-28,



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,



Gospodarstwo Pasieczne „Leśny Dwór” - p. Jacek Pieńkos, Leśny Dwór 8, 12-100
Szczytno, tel.089-624-37-77,



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: R.Pałach i J.Zysk

