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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 marca 2018 roku w Hotelu Korona - Zemborzycach Tereszyńskich 97A, tel. 81503-20-02
email: rezerwacja@hotel-korona.com . Informujemy, że noclegi i wyżywienie zarezerwowaliśmy dla
uczestników od dnia 08 marca 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 20.02.2018
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 Korona należy uzgadniać telefonicznie z Prezesem SPZ.
Uczestnictwo w zebraniu należy zgłosić u Prezesa telefonicznie lub mailowo do dnia 20 lutego 2018 roku.

I.

Działania SPZ w 2017 roku w ramach WPR

Informujemy, że wszystkie zwroty refundacji uzyskane z AKOWR w 2017 roku zostały zwrócone.

II. Planowane działania SPZ w 2018 roku
Informujemy, że zgodnie z aktualnie opublikowanymi przez ARMiR wytycznymi zawartymi w „Warunkach
ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów
pszczelich w sezonie 2017/2019” odbiorca końcowy może ubiegać się o refundację wyłącznie w ramach jednej
organizacji pszczelarskiej.
W październiku 2017 roku w imieniu SPZ złożyłem do KOWR projekty dotyczące realizacji programów Wsparcia
Produktów Pszczelich w 2018 roku. Do chwili obecnej nie mamy przydzielonych środków na żadne z zadań i nie wiemy
jakie środki i kiedy zostaną nam przyznane. Zgodnie z zapewnieniami uzyskanymi z KOWR środki mają zostać
rozdzielone do końca miesiąca lutego 2018 roku. Zaraz po uzyskaniu środków przystąpimy do ich rozdziału. W
odniesieniu do środków na zakup sprzętu zasady rozdziału ustalimy wspólnie na naszym spotkaniu organizacyjnym.
Termin składania zapotrzebowań minął 31.12.2017 roku.
1. Zakup leków do zwalczanie warrozy.
Przypominamy pszczelarz może nabyć leki tylko z jednego źródła Poniżej podajemy aktualne ceny leków:
Refundacja do 90% kosztów netto. Termin realizacji do 30 czerwca 2018 roku.
Nazwa leku
Cena netto 1 op.
Cena opakowania brutto
Jednostka
Apiwarol
47,96 zł brutto
1 op/5rodzin. (25 tabletek),
44,40
Biowar
58,68 zł brutto
1 op/5rodzin. (20 pasków).
54,34
Baywarol
80,59 zł brutto
1 op/5rodzin. (20 pasków).
74,62
APIGUARD
9,94 zł brutto
2 op/1 rodzinę
9,20
Wpłaty prosimy dokonywać zgodnie z zaokrąglonymi cenami podanymi w ankiecie oraz w rozdzielniku. W zwrotach dokonujemy zwrot
nadpłaty w całości. Oferta na wszystkie leki dopuszczone do obrotu została umieszczona na stronie internetowej SPZ.

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 2018 roku uległy nieznacznym zmianom – czczegółowe
informacje w tym zakresie należy uzyskać od hodowców – postaramy się ceny opublikować na stronie
internetowej naszej organizacji. Bez względu na ceny u hodowców wpłaty prosimy dokonywać zgodnie z cenami
podanymi w ankiecie oraz w rozdzielniku jaki Państwo otrzymają po dokonaniu rozdziału środków.
UWAGA!! Z uwagi na to że nie znamy poziomu przydzielonych nam środków dlatego nie umiemy obecnie
podać współczynnika będącego podstawą obliczenia kwoty środków przydzielanych.
Poziom refundacji 70% kosztów netto. Termin realizacji od 01maja 2018 do 30 czerwca 2018 roku.
3. 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. Maksymalny 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.
Umowy z członkami SPZ będzie podpisywać od marca 2018 roku. Termin realizacji do 30.06.2018 roku.
Nie znamy limit środków jaki uzyskamy a zasady ich rozdziału ustalimy na naszym zebraniu organizacyjnym w
marcu 2018 roku tym razem wszyscy członkowie muszą być traktowani na równych zasadach. Zakładamy że
wnioski złożone do SPZ nie zaspokoją naszych potrzeb w sezonie 2018 roku. Ponieważ jednak w 2018 roku
rozpoczniemy drugi program na lata 2018/2019 dlatego być może część członków zostanie obsłużona w drugim z
programów czyli od września 2018 roku.
4. Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej.
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, mini ładowarek oraz wózków samojezdnych do za i wyładunku uli.
Odbiorcami pomocy mogą być producenci produktów pszczelich, którzy nie będą ubiegali się na ten sam sprzęt 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, mini ładowarek oraz innych wózków samojezdnych do załadunku i rozładunku uli).
Odbiorca końcowy – pszczelarz jest zobowiązany do zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego określonego za własne
środki. Umowy z członkami SPZ będziemy podpisywać od marca 2018 roku. Termin realizacji do 30.06.2018 roku.
Nie znamy limitu środków jaki uzyskamy a zasady ich rozdziału ustalimy na naszym zebraniu organizacyjnym
w marcu 2018 roku tym razem może się okazać że przydzielone środki nie wystarczą do zaspokojenia potrzeb
wszystkich członków.
5. Badania jakości miodu.
W 2018 roku będziemy refundować koszty badań jakości miodu.. Refundacją objęte są koszty: analiz parametrów
fizyko-chemicznych 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),
oraz analizy pyłkowe miodu. Zapraszamy do korzystania z tego programu.
Koszty refundowane do 80% kwoty netto. Termin realizacji do 30 czerwca 2018 roku.
6. Wycieczka 2018 na do Hiszpani i Portugalii
Od 22.09-06.10.2018 (termin wylotu nie jest jeszcze ostatecznie ustalony i może ulec 1-2 dniowemu przesunięciu)
planujemy wyjazd na wycieczkę do Hiszpanii i Portugalii. Wycieczka planowana jest z wylotem z Poznania.
Na trasie wycieczki planujemy zwiedzić takie miejsca jak: Madryt - Azuqueca de Heneraes – Toledo - Cordoba –
Torremolinos - Giblartar – Granada – Malaga – Evora – Fatima – Coibra- -Aveiro – Espinho – Porto – Obidos – Sintre
– Cascais – Estoril – Lizbonę. W ramach tej wycieczki organizowanej liniami Ryanair mamy zwiedzić także pasieki i
miejsca związane z pszczelarstwem. W programie przewidujemy dwa dni czasu wolnego.
Program wyjazdu dostępny jest na stronie SPZ www.pszczelarze.zawodowi.pl W chwili obecnej mamy zgłoszone 32
osoby do uczestnictwa w tym wyjeździe które wpłaciły zaliczkę w ustalonej kwocie (1000zł). Ostateczny termin w
którym powinniśmy określić listę uczestników tego wyjazdu to koniec marca 2018.
Koszt 15 dniowego wyjazdu wynosić będzie 5 500 zł od osoby.
7. Sprawy finansowe
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 otrzymywał rozliczenie dotyczące jego przydziałów i
należności – jednak nie tym razem. BARDZO PROSZĘ O TERMINOWE UREGULOWANIE ZOBOWIĄZAŃ

III. Planowane działania SPZ w 2018 roku
Program 2018/2019 zaczyna się od złożenia przez SPZ w kwietniu 2018 roku do KOWR projektów działań dlatego w
załączeniu przesyłam Państwu ankietę członka SPZ na 2019 rok którą należy złożyć w terminie do 30 marca 2018. !!!!
Prosimy zawsze w tytule wpłaty podawać swoje nazwisko i tytuł wpłaty
np.: J.Kowalski 100zaległość 300składka cz. 200leki itd

