
 
 
 

 
 

Poznań, dnia 19 września 2016 roku 
 

Członkowie  

Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych 

wszyscy 
 

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

jakie odbędzie się w dniach 03-06 listopada 2016 roku w hotelu KOMPLEKSU SZKOLENIOWO 

WYPOCZYNKOWEGO „SKALNY SPA Bieszczady”  tel. 13-4692027, 13-4692029 tel. kom 663278819 e-mail: 

recepcja@skalnyspa.pl - informujemy, że noclegi i wyżywienie zarezerwowaliśmy dla uczestników od dnia 03 listopada 

2016 roku. Koszt uczestnictwa członka SPZ wraz z wyżywieniem i noclegami wynosi 500 zł. Koszt uczestnictwa osoby 

towarzyszącej/nie członka 550 zł. Należność z tytułu uczestnictwa prosimy wpłacić na konto SPZ z podaniem nazwiska 

uczestnika oraz dopiskiem zebranie SPZ w terminie do dnia 20.10. 2016 roku. Program ramowy zebrania w załączeniu. 

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

Uczestnictwo w zebraniu należy zgłosić u Prezesa telefonicznie lub mailowo do dnia 20 października 2016 roku. 
 

I. Działania SPZ w 2016 roku w ramach WPR 
Informujemy Państwa że wszystkie zwroty refundacji z tytułu realizowanych programów w ramach środków uzyskanych z 

ARR w 2016 roku zamierzamy zakończyć do 30.10.2016 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 2017 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 latach 

2016/2017, 2017/2018, 2018/2019” odbiorca końcowy może ubiegać się o refundację wyłącznie w ramach jednej 
organizacji pszczelarskiej.  Pełen tekst warunków na stronie SPZ w zakładce: Info dla członków SPZ 
 

Obecnie przygotowuję projekty wniosków na programy Wsparcia Produktów Pszczelich w 2017 roku na realizację 

następujących działań: 

- przeprowadzenie szkoleń i konferencji, 

- zakup sprzętu pszczelarskiego, 

- zakup leków do zwalczania warrozy, 

- zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej, 

- zakup pszczół, 

- wykonanie analiz jakości miodu. 

Termin złożenia tych wniosków mija 10 października 2016 roku. 

Projekty dotyczące realizacji programów na sezon 2017/2018 składane będą do 28 kwietnia 2017r. 
 

1. Zebranie wiosenne.  W 2017 roku planujemy organizację Walnego Zebrania Członków – sprawozdawcze w 

dniach 10, 11, 12 marca 2017 – wstępna propozycja lokalizacji tego zebrania to okolice Kętrzyna. Chcielibyśmy by 

szkolenie połączone było jak zwykle z wyjazdem do pasiek naszych członków. 
 

2. Zakup sprzętu pszczelarskiego.  
Pszczelarz może nabyć sprzęt refundowany tylko z jednego źródła Końcowym odbiorcą pomocy może być jedynie 

pszczelarz, który posiada co najmniej 10 rodzin pszczelich pod warunkiem, że nie będzie ubiegał się on o dofinansowanie 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Refundacji podlegać będą wyłącznie koszty poniesione na zakup fabrycznie nowego 

specjalistycznego sprzętu pszczelarskiego, tj.: - miodarek, - odstojników, - dekrystalizatorów, - stołów do odsklepiania 

plastrów, - suszarek do suszenia obnóży pyłkowych, - topiarek do wosku, - urządzeń do kremowania miodu, - 

refraktometrów, - wózków ręcznych do transportu uli, - wialni do pyłku, - uli wszystkich typów lub ich elementów - w 

skład ula wchodzi dennica, korpusy, daszek, powałka (opcjonalnie), dopuszcza się zakup każdego z tych elementów 

oddzielnie. 

Maksymalna poziom refundacji to 60% ceny netto zakupu w jednym sezonie przy założeniu że kwota ta nie przekroczy 

iloczynu 50 zł i posiadanej liczby rodzin pszczelich i nie będzie wyższa niż 10 000 zł. 

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

STOWARZYSZENIE PSZCZELARZY ZAWODOWYCH 
z siedzibą w PSZCZELEJ WOLI 
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Oferty dostępne są na stronach internetowych producentów. 

Umowy z członkami SPZ będzie podpisywać od lutego 2017 roku. Termin realizacji do 30 czerwca 2017 roku. 
 

3. 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 2017 rok nieznacznie ulegają zmianie(Apiwarol i Biowar +1 zł) , kwoty do wpłat brutto podajemy w 

załączonej ankiecie. Refundacja  do 90% kosztów netto. Termin realizacji do 30 czerwca 2017 roku. 
 

4. Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej. 
Pszczelarz może nabyć lawetę tylko z jednego źródła. Końcowym odbiorcą pomocy może być producent produktów 

pszczelich, który posiada co najmniej: 

- 30 rodzin pszczelich - przy zakupie lawet, wag pasiecznych, urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli, 

- 150 rodzin pszczelich - przy zakupie ładowarek, miniładowarek oraz wózków samojezdnych do za i wyładunku uli. 

Odbiorcami pomocy mogą być producenci produktów pszczelich, którzy nie będą ubiegali się o dofinansowanie w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Poziom refundacji do 60% ceny netto zakupu, przy założeniu, że kwota ta nie przekroczy kwoty wynikającej z: 

- iloczynu 50 zł i posiadanej liczby rodzin pszczelich i nie będzie wyższa niż 10 000 zł (w przypadku zakupu przyczep, 

wag pasiecznych i urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli), 

- iloczynu 100 zł i posiadanej liczby rodzin pszczelich i nie będzie wyższa niż 30 000 zł (w przypadku zakupu ładowarek, 

miniładowarek oraz innych wózków samojezdnych do załadunku i rozładunku uli). 

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

Umowy z członkami SPZ będzie podpisywać od lutego 2017 roku. Termin realizacji do 30 czerwca 2017 roku. 
 

5. Zakup matek i odkładów.  

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

Wykaz Pasiek Hodowlanych członków SPZ nie uległ zmianie 

Maksymalne ceny matek i odkładów w 2017 roku: 
Matka użytkowa nieunasieniona       20,- zł 

Matka użytkowa unasieniona naturalnie       60,- zł 

Matka użytkowa unasieniona sztucznie o sprawdzonym czerwieniu 100,- zł 

Matka reprodukcyjna o sprawdzonym czerwieniu   200,- zł 

Odkład pszczeli      200-, zł 

W przypadku stosowania przez sprzedającego cen wyższych refundacja obliczana będzie maksymalnie od cen 

wyżej podanych. 
Pszczelarz w danym sezonie nie może otrzymać więcej matek, pakietów lub odkładów pszczelich łącznie, niż 50% liczby 

posiadanych przez niego rodzin pszczelich. Pszczelarz ubiegający się o refundację pakietów i odkładów, w danym sezonie 

nie może otrzymać ich łącznie więcej niż 20% liczby posiadanych przez niego rodzin pszczelich. 

Poziom refundacji 70%  kosztów netto. Termin realizacji maksymalnie do 10 lipca 2017. 
 

6. Badania jakości miodu. 

Przypominamy pszczelarz może wykonać analizę miodu tylko z jednego źródła. 
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 analizy jakości miodu będzie można wykonywać od początku lutego 2017 roku.  

Koszty refundowane do 80% kwoty netto. Termin realizacji do 10 lipca 2017 roku. 
 

7. Wycieczka 2017 – ????? 

W 2017 roku planowaliśmy wycieczkę na kongres APIMONDIA 2017 w Turcji a następnie w drodze powrotnej zwiedzić 

Kazachstan jednak z uwagi na niebezpieczeństwo z jakim  związana byłaby organizacja takiego wyjazdu w chwili obecnej 

nie podjęliśmy jeszcze decyzji jaka wycieczka będzie realizowana w 2017 roku. Mamy nadzieję, że do jesiennego 

zebrania zostanie sprecyzowana decyzja w tym zakresie, lub na zebraniu jesiennym podejmiemy tą decyzję. 
 

UWAGA BARDZO WAŻNE: w załączeniu przesyłamy Państwu ankietę członka SPZ, prosimy o jej dokładne wypełnienie i odesłanie 

na adres prezesa (podany na ankiecie)  ankieta dotyczy działań w  2017 roku. 

Prosimy o składanie zapotrzebowań na matki, odkłady leki, sprzęt i analizy w terminie do 31 grudnia 2016 roku.  

Podział środków w ramach KPWRM  zostanie dokonany w styczniu 2017 roku 
 

Na stronie SPZ umieściliśmy: 

- Niniejszą informację 
- Ankietę członka listopad 2016 

- Program zebrania 
- Warunki miód na lata 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 


