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1. X Wojewódzki Dzień Pszczelarza w Działdowie przed nami 
Zgodnie z przyjętym planem działania Zarządu WZP w roku 2013 jubileuszowy   

X Wojewódzki Dzień Pszczelarza odbędzie się w Działdowie. Będzie to zarazem 

szczególny dzień w 95-letniej historii Rejonowego Koła Pszczelarzy w Działdowie, 

gdyż podczas X WDP będzie miało miejsce uroczyste nadanie temu kołu sztandaru. 

Władze Polskiego Związku Pszczelarskiego reprezentował będzie Mirosław Worobik 

– wiceprezydent PZP. Po wręczeniu odznaczeń zasłużonym dla pszczelarstwa 

odbędzie się konferencja pszczelarska, podczas której p.dr hab.Zbigniew Lipiński 

przedstawi „Współczesne problemy zagranicznego i polskiego pszczelarstwa”. 

Nieodłączną częścią spotkania pszczelarzy i konsumentów będą m.in. bogato 

zaopatrzone stoiska.  Zgłoszenia uczestnictwa grup pszczelarskich przyjmuje RKP w 

Działdowie.  

 

2. Złożyliśmy w ARR rozliczenie z wykonania umów 
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W wymaganym terminie, czyli do 14 sierpnia Biuro WZP przesłało do ARR          

w Warszawie wnioski (z niezbędnymi załącznikami) o przekazanie WZP dopłat 

związanych z realizacją umów dotyczących złożonych wcześniej projektów. 

 
        Środki  
     wydatkowane 

 
Nazwa projektu 

 
Zakres 
planowany 
w projekcie 

 
Zakres zrealizowany 

 
Wartość 
wg umowy 
(zł)       PLN % 

1 2 3 4 5 6 
Szkolenie pszczelarzy 5 grup – 550 osób 5 grup – 472 osób 38 000,00 30 484,31 80,22 
Zwalczanie Varroa des-
tructor w pasiekach 
członków WZP w 
Olsztynie 

Bio-
war 
1059 
opak. 

Api-
warol 
4999 
op. 

Bay-
warol 
1065
op 

Bio-
war 
838 
op. 

Apiwa-
rol 
5278op
. 

Bay-
warol 
780op 

327431,32 307339,14 93,86 

Odbudowa pogłowia 
rodzin pszczelich i po-
prawa wartości użytko-
wej pszczół w pasie-
kach pszczelarzy zrze-
szonych w Wojewódz-
kim Związku Pszcze-
larzy w Olsztynie 

Matki 
NU – 3207 
UU – 3408 
R – 41 
Odkłady – 1679 
 

Matki 
NU –  2552 
UU –  1300 
R –  43 
Odkłady – 984  
 

210 448,16 202 859,13 96,39 

Zakup przyczep do 
przewozu uli 

11 lawet  9 lawet 49 069,03 27 317,55 55,67 

Zakup sprzętu 
pszczelarskiego 
 

Miodarki – 92, 
Odstojniki – 37 
Topiarki – 46 
Urz.kremuj. – 12 
Stół do odskl - 52  
Susz.do obnóży - 10 

Miodarki – 71 
Odstojniki – 48 
Topiarki – 38 
Urz.kremuj. – 9 
Stół do odskl. – 55 
Susz.do obnóży - 8 

257 220,43 225 247,78 87,60 

Analiza jakości miodu 11 prób 3 prób 5 598,45 1 560,96 27,88 
Razem   887 767,39 794 808,87 89,53 

 

Złożony wniosek jest obecnie przedmiotem prowadzonej w WZP przez pracowników 

ARR kontroli dokumentacji i realizacji poszczególnych umów. Wszystkie dokumenty 

są bardzo dokładnie sprawdzane, a w wytypowanych przez ARR pasiekach 

kontrolowane jest czy stan faktyczny zakupu odpowiada temu, co ujęte jest w 

dokumentacji  

 

3. Brak jest decyzji o zakresie i zasadach realizacji przez Agencję 

Rynku Rolnego mechanizmu „Wsparcie rynku produktów 

pszczelich” w następnym sezonie 
 

Przedłużające się przyjęcie ostatecznych decyzji Parlamentu Europejskiego i Ko-

misji Europejskiej o kształcie i środkach finansowych Wspólnej Polityki Rolnej na lata 

2014-2020 powoduje, że nie zostało jeszcze wydane Zarządzenie Prezesa ARR 
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dotyczące realizacji Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w latach 

2013/2014 2014/2015 i 2015/2016. Jeśli powyższe rozstrzygnięcia nie zapadną we 

właściwym czasie może się okazać, że realizacja mechanizmu Wsparcia Rynku 

Produktów Pszczelich w najbliższym roku nastąpi w ramach tzw. prowizorium 

budżetowego, czyli wg zasad z ostatniego roku. Jednakże podstawą działania 

związanego z przygotowaniem przez WZP właściwych projektów do złożenia ich w 

ARR może być jedynie Zarządzenie Prezesa ARR. Podjęte przez niektóre koła 

gromadzenie danych w zeszłorocznych tabelach jest w tej sytuacji inicjatywą, która 

być może usprawni przeprowadzenie tych czynności, kiedy właściwą informację 

przekaże do kół Biuro WZP. 

Mimo powyższego trzeba pamiętać, że podstawą wszelkich działań nadal na 

pewno będzie stan liczebny rodzin pszczelich posiadanych przez członków WZP na 

dzień 30 września 2013 roku. Jeżeli dany pszczelarz powiększył swoją pasiekę, to 

może jeszcze dokonać dodatkowej wpłaty składki ulowej u skarbnika koła. Proszę 

jednak pamiętać, że urzędową informację o liczbie rodzin posiadanych przez 

pszczelarza stanowi ilość figurująca w rejestrach Powiatowego Lekarza Weterynarii, 

gdzie pszczelarz ma obowiązek aktualizować swoje dane w ciągu 7 dni od 

wystąpienia zmiany. Należy więc samemu zadbać, aby przy szczegółowej kontroli 

ARR nie okazało się, że dopłata niektórym pszczelarzom nie przysługuje, bo w 

świetle rejestru Powiatowi Lekarze Weterynarii 30 września nie mieli w posiadaniu 

deklarowanej w kole liczby rodzin (UE i ARR mają prawo wracać do zrealizowanych 

umów i wypłat w ciągu 5 lat od ich rozliczenia oraz zażądać zwrotu nienależnych 

kwot z doliczonymi odsetkami karnymi). Koniecznie trzeba też zaktualizować u PLW 

dane dotyczące właściciela, jeśli po jego śmierci prowadzą ją inne osoby, które już 

wcześniej były członkami związku. Nie ma też takiej możliwości, żeby o objęte 

dofinansowaniem zakupy ubiegali się członkowie wspólnie prowadzący rodzinną 

pasiekę wpisaną pod jednym numerem w rejestrze PLW, jeśli w rejestrze nie są 

wskazani jako właściciele konkretnej liczby rodzin pszczelich, czyli w istocie nie 

stanowią odrębnego właściciela pasieki z jej indywidualnym numerem.  

 

4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych   
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Osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji pszczelarskich i tytułu technika 

pszczelarza mogą podjąć naukę nie tylko w renomowanej szkole w Pszczelej Woli 

k/Lublina. 

Od nowego roku szkolnego zaczął swoją działalność w tym zakresie położony 

znacznie bliżej naszego województwa Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia 

Praktycznego w Bolesławowie (woj.pomorskie – pow.starogardzki). 

Informacje szczegółowe o warunkach rekrutacji dostępne są na stronie 

www.boleslawowo.pl (prowadzone jest także zaoczne kształcenie dorosłych) 

 

5. Podręczne adresy i numery telefonów przydatne Zarządom Kół     
i poszczególnym pszczelarzom 

 
 Katedra Pszczelnictwa UW-M w Olsztynie-Kortowie, ul. Słoneczna 48, tel.089-

523-39-32, 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.089-524-05-

07, w.12, 

 Warmińska Spółdzielnia Pszczelarska w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 45, tel. 089-

527-44-60, 

 „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. 089-524-03-

23, 

 Mazurskie Miody ZP-H ”Karolina” – Tomaszkowo 47, 11-034 Stawiguda, tel.089-

513-64-13, 

 
Opracował: R.Pałach  


