
 
 

 

 

 

 

Poznań, dnia 03 lutego 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 10-13 marca 2015 roku w Dworze Pomorskim - Luboradza   78-460 

Barwice, Luboradza 4  tel. 94 712 75 06,  fax  94 712 75 09,  email: recepcja@dworpomorski.pl. Informujemy, że 

noclegi i wyżywienie zarezerwowaliśmy dla uczestników od dnia 10 marca 2016 roku Koszt uczestnictwa członka 

SPZ wraz z wyżywieniem i noclegami wynosi 450 zł. Odpłatność z tytułu 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 29.02.2016 roku. Wszelkie zmiany dotyczące uczestnictwa dokonane 

później jak 7 dni przed zebraniem nie zwalniają z dokonania opłaty. 
 

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 zostały zwrócone, niektóre nawet z nieznaczną nadpłatą co wyjaśnimy na 

najbliższym zebraniu. 
 

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 podpisane umowy dotyczące 

realizacji programów Wsparcia Produktów Pszczelich w 2016 roku a część z Pszczelarzy realizuje już zakupy 

sprzętu. Poniższa tabela zawiera informację dotyczącą złożonych wniosków oraz stopnia ich potencjalnego 

wykorzystania zgodnie z złożonymi dotychczas zapotrzebowaniami 

Lp.  Nazwa projektu 

Wartość 
złożonego 

projektu PLN 

Przyznana 
kwota 

refundacji 

Możliwa wartość 
zakupu netto 

Złożone 
zapotrzebowania 

członków (brutto) 

Rozdzielone 
środki 

Nadwyżka (+) 

Niedobór (-) 

1.  Zwalczanie Varroa destructor 187 804,85 187 804,85 234 756,06 121 670,60 90 126,37 +   97 678,51 

2. . Zakup pszczół 485 520,00 131 741,70 188 202,43 382 200,00 179 812,41 -   48 070,71 

3. . Zakup sprzętu pszczelarskiego 261 595,74 261 595,74 435 992,90 86 392,00 86 392,00 + 175 203,74 

4. . Analiza jakości miodu 31 306,55 31 306,55 31 306,55 25 560,00 25 560,00 +     5 746,55 

 Razem 966 227,14 612 448,84 890 257,94 606 809,92 476 109,92  

Pomimo iż termin składania zapotrzebowań minął 31.12.2015 roku to wielu Pszczelarzy nie złożyło jeszcze 

zapotrzebowań dlatego prosimy o jak najszybsze dostarczenie wypełnionych ankiet. 
 

1. Zakup leków do zwalczanie warrozy. 

Przypominamy pszczelarz może nabyć leki tylko z jednego źródła  Poniżej podajemy ceny leków na 2016 rok: 
 Refundacja do 80% kosztów netto. Termin realizacji do 30 czerwca 2016 roku. 

Nazwa leku Cena netto 1 op. Cena opakowania brutto Jednostka 

Apiwarol 44,40 47,96 zł brutto    1 op/5rodzin. (25 tabletek), 

Biowar  52,73 56,94 zł brutto    1 op/5rodzin. (20 pasków). 

Baywarol 73,97 79,89 zł brutto    1 op/5rodzin. (20 pasków). 

APIGUARD 8,74 9,44 zł brutto     2 op/1 rodzinę 
Wpłaty prosimy dokonywać zgodnie z zaokrąglonymi cenami podanymi w ankiecie. W zwrotach dokonujemy zwrot nadpłaty w całości. 
 

2. Zakup matek i odkładów.  

Matki i odkłady refundowane można nabyć od wielu hodowców jednak o refundację pszczelarz może ubiegać 

się tylko z jednego źródła. Ceny na matki i odkłady w 2016 roku pozostają takie same jak w latach ubiegłych. 

UWAGA!! Przed wpisaniem w ankiecie zapotrzebowania na matki i odkłady prosimy obowiązkowo 

uzgodnić z hodowcą czy zrealizuje Państwa zamówienie i czy zakup może być refundowany.  

Poziom refundacji 70%  kosztów netto. Termin realizacji od 01maja 2016 do 30 czerwca 2016 roku. 
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3. 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. Wymóg ten od następnego programu 2016/2017 ma zostać 

zniesiony. 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 w każdym momencie nie później jak do końca kwietnia. 

Posiadamy 175 000 zł niewykorzystanych środków.  Poziom refundacji to do 60% netto. Termin realizacji od 30 

listopada 2015 do 30 czerwca 2016 roku. 
 

4. 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 na 2016 rok.  

Od programu 2016/2017 rozpatrywana jest możliwość dofinansowania zakupu samochodu do transportu uli. 
 

5. 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 zgodnie ze złożonymi wnioskami nie wykorzystaliśmy jeszcze przyznanego limitu środków.  

Koszty refundowane do 100% kwoty netto. Termin realizacji do 30 września 2015 do czerwca 2016 roku. 
 

6. Wycieczka 2016 na trasie dookoła Bałtyku 
W dniach 16.09 – 25.09.2016 roku planujemy organizację wycieczki „Perły Bałtyku”. W ramach tej wycieczki 

organizowanej w dużym stopniu promami armatora STENA LINE mamy zwiedzić m.in. Sztokholm, Helsinki, St. 

Petersburg, Tallin, Rygę, Wilno. Szczegółowy bardzo atrakcyjny program wyjazdu dostępny jest na stronie SPZ 

www.pszczelarze.zawodowi.pl i zostanie omówiony na naszym spotkaniu. W wycieczce tej jak zwykle planujemy 

także akcenty pszczelarskie. Ostateczny termin w którym powinniśmy określić listę uczestników tego wyjazdu to 

koniec marca 2016.  

Koszt 10 dniowego wyjazdu wynosi 4 500,00 zł od osoby i jest uzależniony od kursu Euro.  W tym uwzględnione są 

wszystkie koszty łącznie z noclegiem w Malborku  z 25 na 26 września 2016 roku. 
 

7. Sprawy finansowe 

Od 2015 roku Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych rozpoczęło fakturować szereg przepływów 

finansowych wystawiając faktury zaliczkowe i końcowe.  

Zwroty refundacji są dokonywane w całości a zaległe należności członków nie są z nich potrącane dlatego 
bardzo prosimy o terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań. 

Każdy z członków przy okazji tej korespondencji otrzyma rozliczenie dotyczące jego przydziałów i należności. 

BARDZO PROSZĘ O UREGULOWANIE ZALEGŁOŚCI 

 

 

UWAGA BARDZO WAŻNE!!!!!:  w załączeniu przesyłam Państwu ankietę członka SPZ na 

2016 rok oraz dotyczącą planów na 2017 rok. 

Proszę wszystkich członków o jej dokładne wypełnienie i odesłanie na adres podany na ankiecie. 
 

Prosimy zawsze w tytule wpłaty podawać swoje nazwisko i tytuł wpłaty  

np.:  J.Kowalski  100zaległość 300składka cz.  

200leki 550zebranie 200matki 500analizy 50składka dobrowolna 
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