
 
 
 

 
 

Poznań, dnia 05 września 2015 roku 
 

Członkowie  

Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych 

wszyscy 
 
 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych zapraszam Państwa do uczestnictwa w zebraniu 

członków jakie odbędzie się w dniach 08-11 października 2015 roku w „RADOCZA PARK” Hotel*** Active&Spa 

ul. Parkowa 134-100 Radocza k. Wadowic recepcja@radoczapark.pl tel. (+48) 338734910. Informujemy, że noclegi 

i wyżywienie zarezerwowaliśmy dla uczestników od dnia 08 października 2015 roku Koszt uczestnictwa członka SPZ 

wraz z wyżywieniem i noclegami wynosi 450 zł. Koszt uczestnictwa osoby towarzyszącej/nie członka 500 zł. 

Należność z tytułu uczestnictwa prosimy wpłacić na konto SPZ z podaniem nazwiska uczestnika oraz dopiskiem 

zebranie SPZ w terminie do dnia 30.09. 2015 roku.  

Brak opłacenia uczestnictwa w podanym terminie może spowodować niezapewnienie noclegów i wyżywienia. 

Uczestnictwo w zebraniu należy zgłosić u Wiceprezesa telefonicznie lub mailowo do dnia 12 września 2015 roku. 

Koleżanka Ewa Toporkiewicz będzie starała się z wszystkimi rozmawiać na ten temat. 
 

I. Działania SPZ w 2015 roku w ramach WPR 
 

Informujemy Państwa że wszystkie zwroty refundacji z tytułu realizowanych programów w ramach środków 

uzyskanych z ARR w 2015 roku zamierzamy zakończyć do 30.10.2015 r.  

Informujemy że nie wszystkie z przyznanych nam środków zostały wykorzystane przez członków SPZ. Agencja 

Rynku Rolnego przyznała nam refundacje prawie na pełnym wnioskowanym poziomie. Nastąpiło jedynie nieznaczne 

potrącenie refundacji w realizowanym programie zakupu matek i odkładów w odniesieniu do osób które przekroczyły 

dopuszczalne limity – poziomy refundacji są zgodne z zakładanymi. 
 

II. Planowane działania SPZ w 2016 roku  
 

Informujemy, że zgodnie z aktualnie opublikowanymi wytycznymi zawartymi w „Warunkach ubiegania się o 

refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich w 

sezonie 2015/2016” odbiorca końcowy może ubiegać się o refundację wyłącznie w ramach jednej organizacji 

pszczelarskiej. 
 

Zarząd Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych informuje, że w chwili obecnej mamy już podpisane umowy 

dotyczące realizacji programów Wsparcia Produktów Pszczelich w 2016 roku. 

Poniższa tabela zawiera informację dotyczącą złożonych wniosków : 

Lp.  Nazwa projektu 
Wartość wnioskowana 

 wg złożonego projektu PLN 

% refundacji kwoty netto 

przyznanych środków  

Przyznana kwota 

refundacji 

Możliwa wartość zakupu 

netto 

1. Zwalczanie Varroa destructor 187 804,85 Do 80% 187 804,85 234 756,06 

2. Zakup pszczół (matek, odkładów) 485 520,00 Do 70% 131 741,70 188 202,43 

3. Zakup sprzętu pszczelarskiego 261 595,74 Do 60% 261 595,74 435 992,90 

4. Analiza jakości miodu 31 306,55 Do 100% 31 306,55 31 306,55 

 Razem 966 227,14  612 448,84 890 257,94 
 

1. Zebranie wiosenne.  W 2016 roku planujemy organizację Walnego Zebrania Członków – sprawozdawczo-

wyborczego w dniach 18, 19, 20 marca 2016 – wstępna propozycja lokalizacji tego zebrania to terem pojezierza 

drawskiego. Chcielibyśmy by szkolenie połączone było jak zwykle z wyjazdem do pasiek Pszczelarzy. Koszt 

uczestnictwa w tym szkoleniu planujemy jak zwykle na podobnym poziomie około 450-500 zł. 
 

2. Zakup leków do zwalczanie warrozy. 

Przypominamy pszczelarz może nabyć leki tylko z jednego źródła  
Zgodnie z zawartą umową z ARR możliwe jest refundowanie leków do zwalczania warrozy dopuszczonych do obrotu 

na terenie RP oraz środków ekologicznych (kwas mrówkowy, szczawiowy, mlekowy i octowy). 

Ceny leków na 2016 rok:  Refundacja  do 80% kosztów netto. Termin realizacji do 30 czerwca 2016 roku. 

Nazwa leku Cena netto 1 op. Kwota do wpłaty brutto Jednostka 

Apiwarol 43,30 48,00 zł brutto    1 op/5rodzin. (25 tabletek), 

Biowar  51,62 57,00 zł brutto    1 op/5rodzin. (20 pasków). 

Baywarol 73,97 80,00 zł brutto    1 op/5rodzin. (20 pasków). 

APIGUARD 8,74 10,00 zł brutto     2 op/1 rodzinę 
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3. Zakup matek i odkładów.  

Pszczelarz może nabyć matki i odkłady refundowane tylko z jednego źródła. 

Wykaz Pasiek Hodowlanych członków SPZ nie uległ zmianie 

Ceny na matki i odkłady w 2016 roku pozostają takie same jak w latach ubiegłych. 
 

UWAGA!! W związku z nowymi wymogami Agencji Rynku Rolnego dotyczącymi pasiek produkujących 

matki i odkłady część producentów nie będzie mogła zrealizować zamówień refundowanych. Dlatego przed 

złożeniem zapotrzebowania do SPZ należy uzgodnić zamówienia z hodowcą i upewnić się czy zakup będzie 

mógł być refundowany. Poziom refundacji 70%  kosztów netto. Termin realizacji do 30 lipca 2016 roku. 
 

4. Zakup sprzętu pszczelarskiego.  

Pszczelarz może nabyć sprzęt refundowany tylko z jednego źródła  
Dotyczy pszczelarza, który posiada co najmniej 15 rodzin pszczelich i prowadzi gospodarstwo o wielkości 

ekonomicznej mniejszej niż 4 ESU. Arkusz kalkulacyjny niezbędny do obliczenia wielkości ekonomicznej 

gospodarstwa znajduje się na stronie internetowej ARR. Refundacji podlegać będą wyłącznie koszty poniesione na 

zakup fabrycznie nowego sprzętu pszczelarskiego. Maksymalna kwota refundacji, to iloczyn 70 zł i posiadanej liczby 

rodzin pszczelich nie więcej jak 10 000 zł.  W przypadku zakupu uli, jeden odbiorca końcowy może otrzymać 

refundację kosztów ich zakupu w liczbie nie większej niż 20% liczby posiadanych przez  siebie rodzin pszczelich, z 

uwzględnieniem kwot wyżej określonych. 

Odbiorca końcowy – pszczelarz jest zobowiązany do zakupu sprzętu pszczelarskiego określonego za własne środki. 

Oferty dostępne są na stronach internetowych producentów. 

Umowy na zakup sprzętu można z SPZ podpisywać już w tej chwili gdyż mamy podpisana umowę z ARR w tym 

zakresie.  Poziom refundacji to do 60% netto. Termin realizacji do 30 czerwca 2016 roku. 
 

5. Zakup środków transportu do przewozu uli. 

Pszczelarz może nabyć lawetę tylko z jednego źródła 
Z uwagi na brak zainteresowania członków zakupem lawet SPZ nie złożyło projektu w tym zakresie. 
 

6. Badania jakości miodu. 

Przypominamy pszczelarz może wykonać analizę miodu tylko z jednego źródła. 
Informujemy, że w 2016 roku będziemy refundować koszty z tytułu badania jakości miodu.. Refundacją objęte są 

koszty poniesione na wykonanie: analiz parametrów jakościowych miodu, określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości 

handlowej miodu ( Dz. U. z 2003 r. Nr 181 poz.1773 ze zm.), oraz analizy pyłkowej miodu.  

Informujemy, że mamy podpisaną już umowę z ARR w tym zakresie i analizy jakości miodu można wykonywać już 

w tej chwili jednak wymaga to uzgodnienia z Wiceprezesem.  

Koszty refundowane do 100% kwoty netto. Termin realizacji do 30 czerwca 2016 roku. 
 

7. Wycieczka 2016 – Perły Bałtyku 

W pierwszych dniach października 2016 roku planujemy organizację wycieczki do Skandynawii w ramach wyjazdu 

rejsowego organizowanego przez Biuro Podróży pod nazwa „Perły Bałtyku”. Szczegółowy program wyjazdu 

dostępny będzie na stronie SPZ www.pszczelarze.zawodowi.pl i zostanie omówiony na naszym spotkaniu. 

Oczywiście w wyjeździe ty jak zwykle planujemy akcenty pszczelarskie. 

Przewidywana ilość uczestników wyjazdu uzależniona jest od ilości zgłoszeń jednak ze względów technicznych 

zawierać się musi w przedziale do 45 osób. Ostateczny termin w którym powinniśmy określić listę uczestników tego 

wyjazdu to koniec marca 2016. Cena 7/8 dniowego wyjazdu będzie kształtowała się na poziomie do 2500-3000 zł od 

osoby. . 
 

 

UWAGA BARDZO WAŻNE: w załączeniu przesyłamy Państwu ankietę członka SPZ, prosimy o jej dokładne 
wypełnienie i odesłanie na adres wiceprezesa (podany na ankiecie)  ankieta dotyczy działań w  2016 roku. 

Prosimy o składanie zapotrzebowań na matki, odkłady leki, sprzęt i analizy w terminie do 31 grudnia 2015 

roku. Podział środków w ramach KPWRM  zostanie dokonany w styczniu 2016 roku 
 

 
Prosimy zawsze w tytule wpłaty podawać swoje nazwisko i tytuł wpłaty  

np.:  J.Kowalski 200składka cz. 200leki 400szkolenie 200matki 200składka dobrowolna 
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