
 
 
 

 
 

Poznań, dnia 08 października 2017 roku 
 

Członkowie  

Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych 

wszyscy 
 

 

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

członków jakie odbędzie się w dniach 30 listopada do 3 grudnia 2017 roku w hotelu HOTEL NIEMCZA SPA ***   

ul. Strzelińska 8, 58-230 Niemcza, tel. 74 8325360, kom. 603400373,  e-mail: info@hotelniemcza.pl  . 

Informuję, że noclegi i wyżywienie zarezerwowałem dla uczestników od dnia 30 listopada 2017 roku. Koszt 

uczestnictwa członka SPZ wraz z wyżywieniem i noclegami wynosi 550 zł. /osoby towarzyszącej (dziecko małżonek) 

600 zł /inni 650 zł. Należność z tytułu uczestnictwa prosimy wpłacić na konto SPZ z podaniem imienia i nazwiska 

uczestnika oraz dopiskiem „zebranie SPZ” w terminie do dnia 15.11.2017 roku. Program zebrania w załączeniu. 

Brak opłacenia uczestnictwa w podanym terminie może spowodować niezapewnienie noclegów i wyżywienia. 
Wszystkie nietypowe sprawy związane z pobytem w Hotelu Niemcza należy uzgadniać telefonicznie z Prezesem SPZ. 
 

I. Działania SPZ w 2017 roku w ramach WPR 

Informujemy  że otrzymaliśmy zwroty refundacji z tytułu realizowanych programów zakup leków, zakup sprzętu, 

analizy miodu oraz że przelewy tych środków zrealizowałem w dniu 26.09.2017 r.  

Obecnie (6.09) otrzymaliśmy decyzję w sprawie zwrotu pieniędzy z tytułu zakupu pszczół, nie mamy dotychczas 

decyzji o zwrocie refundacji za zakup urządzeń do transportu i nie znamy terminu zwrotu tych pieniędzy. 

Dotychczasowe poziomy refundacji są zgodne z zakładanymi. 
 

II. Planowane działania SPZ w 2018 roku  

Informuję, 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 2017/2018, 2018/2019” odbiorca końcowy może ubiegać się o refundację wyłącznie w ramach jednej 

organizacji pszczelarskiej.  Uległy zmianie niektóre wytyczne oraz zmienił się płatnik jednak ogólne zasady 

pozostały bez zmian.  Pełen tekst warunków na stronie SPZ w zakładce: Info dla członków SPZ 
 

Obecnie przygotowuję projekty wniosków na programy Wsparcia Produktów Pszczelich w 2018 roku na realizację 

następujących działań: 

- 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 30 listopada 2017 roku. 

Projekty dotyczące realizacji programów na sezon 2018/2019 składane będą do 30 kwietnia 2018 r. 
 

1. Zebranie wiosenne.   
W 2018 roku planuję organizację Walnego Zebrania Członków – sprawozdawcze w dniach 16-18 marca 2018 – nie 

mam jeszcze propozycji na lokalizację tego zebrania. Być może będzie to Lubelszczyzna lub Polska centralna.  

Proszę o propozycję. Chciałbym by nasze spotkanie połączone było jak zwykle z wyjazdem do pasiek. 
 

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 ubiegał się on o dofinansowanie na 

ten sam sprzęt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Refundacji podlegać będą 

wyłącznie koszty poniesione na zakup fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu pszczelarskiego. w tym - 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. Oferty dostępne są na stronach internetowych producentów. 

Umowy z członkami w imieniu SPZ będę podpisywał od lutego 2018 roku. Termin realizacji do 30 czerwca 2018 roku. 

UWAGA  -  Zasady przydziału środków musimy ustalić wspólnie na zebraniu. 
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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 2018 rok nieznacznie uległy zmianie, zaokrąglone kwoty do wpłat podajemy w ankiecie.  
Refundacja do 90% faktycznych kosztów zakupu leków netto. Termin realizacji do 30 czerwca 2018 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 na ten 

sam sprzęt 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 2018 roku. Termin realizacji do 30 czerwca 2018 roku. 
 

5. Zakup matek i odkładów.  

Pszczelarz może nabyć matki i odkłady refundowane tylko z jednego źródła. 
Wykaz Pasiek Hodowlanych członków SPZ nie uległy zmianie. 

W załączonej ankiecie podajemy ceny aktualnie stosowane jednak faktyczne ceny zostaną podane na spotkaniu 

wiosennym.    UWAGA!!    Ceny na matki i odkłady w 2018 roku mogą ulec zmianie. 
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 do 70%  kosztów netto. Termin realizacji maksymalnie do 15 lipca 2018. 
 

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.  

Informuję, że analizy jakości miodu można wykonywać już obecnie jednak po konsultacji z prezesem SPZ.   

Koszty refundowane do 80% kwoty netto. Termin realizacji do 15 lipca 2018 roku. 
 

7. Wycieczka 2018 

W 2018 roku planujemy wycieczkę objazdową do Hiszpanii i Portugalii. Planowana wycieczka byłaby lotnicza             

z przelotem z Polski do Madrytu lub Barcelony.  Propozycję trasy i orientacyjny koszt podamy na zebraniu. 
 

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  2018 roku. 

Prosimy o składanie zapotrzebowań na matki, odkłady leki, sprzęt i analizy w terminie do 30 listopada 2017 roku.  

Podział środków w ramach KPWRM  zostanie dokonany na początku 2018 roku a każdy członek SPZ otrzyma przed zebraniem 

wiosennym 2018 roku  zestawienie przydzielonych środków, zawierające informację o zaległościach lub nadpłatach. 
 

 

Na stronie SPZ umieściłem: 

- Niniejszą informację 
- Ankietę członka listopad 2017 

- Program zebrania i wycieczki 

- Warunki miód na lata  2017/2018, 2018/2019 


