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Komunikat nr 1/2023 r.
Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach

z dnia19.01.2023 r.

1. Dziękujemy wszystkim Pszczelarzom i członkom Zarządów  Kół  
za złożone  życzenia  świąteczno  - noworoczne, których w tym roku 
było wyjątkowo wiele.

2. Dn. 10.12.2022 r. odbyła się narada Prezesów Kół, na której głównym 
tematem było omówienie wytycznych  do nowego wsparcie dla 
pszczelarzy,  dotyczących  interwencji w     sektorze pszczelarskim  .
 pszczelarstwo zostało zakwalifikowane do Planu Strategicznego 

dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 -2027, który to dokument 
został zatwierdzony przez Komisję Europejską w sierpniu 2022 r. 
Wg zapewnień pracowników Ministerstwa Rolnictwa, podczas 
narady w dniu 1.12.2022 r,  Ustawa o Planie Streategicznym dla 
Wspólnej Polityki Rolnej  zostanie przyjęta przez Sejm RP na 
przełomie marca i kwietnia br.

 do realizacji  w 2023 roku zakwalifikowane są interwencje w trzech 
obszarach  tj.  
        - wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych
       - wspieranie walki z warrozą  produktami leczniczymi
       - pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół
Pozostałe interwencje są przewidywane do realizacji w latach 
następnych.

 Zgodnie z założeniami obsługa interwencji odbywać się będzie 
jedynie  drogą elektroniczną, tj. w systemie CSOB (Centralny 
System Obsługi Beneficjentów).

 We wszystkich trzech interwencjach  jest  możliwość  poniesienia 
kwalifikowanych  kosztów zakupu od 1 stycznia 2023 r.

 wszyscy beneficjenci (pszczelarze) każdej z interwencji 
zobowiązani są do posiadania nr  EP  (Ewidencji Producentów) 
nadanego przez ARiMR.
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3. Interwencja 6.2 – wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych :  
 beneficjentem w tym wsparciu jest pszczelarz posiadający min.  10 

rodzin pszczelich, producent  produktów pszczelich (wymagany nr 
Rolniczego Handlu Detalicznego lub Sprzedaży Bezpośredniej ), 
który może złożyć wniosek :

- elektronicznie, samodzielnie  bezpośrednio do ARiMR             
w Warszawie, w ogłoszonym przez nią terminie
- za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej (wniosek do ŚZP
w załączniku)

          Podstawowe informacje dotyczące tego wsparcia :                                  
         Każdy wnioskodawca musi posiadać nr EP ( Ewidencja Producenta)
         nadany przez  ARiMR, również pszczelarze wnioskujący za 
         pośrednictwem organizacji pszczelarskiej i posiadać co najmniej
         10 rodzin pszczelich.   

 w roku 2023  refundacji podlegają koszty poniesione po 1 stycznia

 refundacja do max. 60% kosztów netto

 refundacja  max. 100,00 zł  na 1 rodzinę pszczelą i nie więcej niż 
15 000,00 zł w jednym roku pszczelarskim

 pomoc w pełnej wysokości  (jw.) przysługuje w pierwszej kolejności 
osobom, które na dzień składania wniosku nie ukończyły 40 roku 
życia 

 wymagane jest trwałe oznakowanie sprzętu (5 lat) w sposób 
umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację. Zaproponowano 
znakowanie sprzętów o jednostkowej cenie zakupu netto od 1000 zł 
wzwyż (np. ul, którego cena wynosi ok. 500 zł nie będzie podlegał 
znakowaniu)

 zamknięty katalog sprzętu/maszyn/urządzeń – zgodnie z wytycznymi 
dla przedmiotowej interwencji : 
1-odstojniki, 2- miodarki, 3-dekrystalizatory, 4-stoły do odsklepiania 
plastrów, 5-suszarki do suszenia obnóży pyłkowych, 6-topiarki 
do wosku, 7-urządzenia do kremowania miodu, 8-refraktometry, 
9-wózki ręczne do transportu uli, 10-wialnie do pyłku, 11-ule lub ich 
elementy, 12-kraty odgrodowe i inne izolatory ramkowe, 
13-urządzenia do omiatania pszczół, 14-poławiacze pyłku, 15-sprzęt 
do pozyskiwania pierzgi, 16-wagi pasieczne, 17-zestawy ramek 
(komplet 100 ramek ulowych dowolnego typu), 18-kamery cyfrowe 
(wartość refundacji do 300 zł za kamerę)

 zakupu sprzętu pszczelarskiego należy dokonywać na podstawie 
faktury, a płatność  przelewem bankowym
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 pszczelarze korzystający z refundacji na sprzęt pszczelarski 
za pośrednictwem ŚZP Katowice (a nie bezpośrednio w ARiMR) 
powinni dostarczyć do Związku :
- wypełniony „WNIOSEK WSTĘPNY NA ZAKUP SPRZĘTU 
PSZCZELARSKIEGO”(załączony do komunikatu) – do 30.03.2023 r.
(zarówno ci, którzy zakupili już sprzęt po 1 stycznia 2023,  jak 
również  ci, którzy zamierzają go dopiero zakupić)
-  po 2 egz. ksero faktury i potwierdzenia  przelewu , potwierdzone 
„za zgodność ” czytelnym podpisem 
Ponadto w wyznaczonym przez  ARiMR terminie nastąpi 
podpisywanie umów pomiędzy pszczelarzami - nabywcami sprzętu 
a Związkiem.
Pszczelarzy, którzy będą bezpośrednio składać wnioski do ARiMR 
powyższe informacje nie dotyczą.

4.   Interwencja 6.3 – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi.
 Beneficjentami  w tym wsparciu są pszczelarze, producenci 

produktów pszczelich, którzy  mogą się ubiegać o pomoc  tylko 
i     wyłącznie   za pośrednictwem organizacji pszczelarskich.

 refundacja  wynosi max. do 90% kosztów netto

 pomoc przyznawana będzie do zakupu produktów leczniczych 
weterynaryjnych warrozobójczych pod warunkiem, że są one 
dopuszczone do obrotu na terenie Polski (lista w załączniku)

 pszczelarze, którzy zamierzają nabyć leki warrobójcze muszą zgłosić 
ten fakt w swoim kole do 30 marca  2023 r. , podając  informacje wg 
danych z załącznika do komunikatu „Zamówienie leków 
przeciwwarozowych dla pszczół”. Można zamawiać tylko 1 rodzaj 
leku (jeden pszczelarz – jeden lek).                                                      
Zbiorcze zamówienie leków z Koła powinno być dostarczone do ŚZP 
w Katowicach do dnia  20 kwietnia 2023 r.

 orientacyjne ceny leków , aby dokonać zaliczkowych wpłat, podamy 
w terminie późniejszym.

5.    Interwencja 6.5. – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej  
    pszczół.
-   beneficjentami są pszczelarze, producenci produktów pszczelich, 
    którzy mogą się ubiegać o pomoc tylko i wyłącznie za pośrednictwem
    organizacji pszczelarskiej.
-  pomoc przyznawana  do zakupu maksymalnie 50 % matek pszczelich 
   w stosunku do ilości posiadanych uli lub 20 % odkładów,  w przypadku
   zakupu matek i odkładów można zakupić 30 % matek i  20 % 
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   odkładów według ilości posiadanych  rodzin pszczelich.   
- refundacja do 70 % kosztów netto
- zakupione pszczoły muszą pochodzić z pasiek, które przed 
  rozpoczęciem sprzedaży w danym roku pszczelarskim przedstawiły
  w ARiMR aktualne zaświadczenie weterynaryjne o zdrowotności rodzin
  pszczelich, wystawione przez lekarza weterynarii.
- umieszcza na rynku produkty pszczele, zgodnie z obowiązującymi
  przepisami prawa ( w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego
  handlu detalicznego). Powyższy warunek nie dotyczy pszczelarzy
  posiadających nie więcej niż 10 rodzin pszczelich. 
- na naradzie prezesów w dniu 10.12.2022 r.  został podany limit
  w wysokości 4,50 zł do ula ( koło posiada 1000 uli x 4,50 zł, tj. 4500 zł
  to limit przyznany temu kołu na zakup matek i odkładów)
- ceny matek linii Karolinka”  na 2023 rok :
   matki z trutowiska Murcki - 115 zł ( 105 pszczelarz ,10  dopłata  ŚZP)
   matki z pasieki  - 100 zł, jednodniówki  - 30 zł,  odkłady  - 300 zł.
 Zbiorcze zamówienie matek i odkładów wg załączonej listy powinno 
 być dostarczone do biura ŚZP do dnia 20 kwietnia 2023 r.
 Ceny matek z pasiek zewnętrznych należy uzyskać bezpośrednio
 od hodowców lub z internetu.
 Ilość podanych rodzin pszczelich na listach  zamówień na sprzęt
 pszczelarski, leki p. warrozie, matki pszczele i odkłady oraz ilość uli
 w opłaconych składkach muszą być zgodne.
Wypłata dotacji za powyżej opisane interwencje w sektorze 
pszczelarskim planowana jest w tym samym czasie, jak w latach 
poprzednich.

6. Ubezpieczenie pasiek 2023/24.  
Składka na ubezpieczenie OC wynosi 5 zł od pasieki do 60 uli, bez 
względu na to, czy jest stacjonarna czy wędrowna. W razie posiadania 
kilku pasiek, każdej w innym miejscu, od każdej należy uiścić opłatę 5 zł.
Termin wpłat i przesłania imiennych list upływa 30 kwietnia 2023 r.
Należy pamiętać, że lista jest załącznikiem do polisy ubezpieczeniowej 
i jest jej Integralną częścią. Na liście koniecznie należy podać adres 
stacjonowania pasieki, w przypadku pasieki wędrownej , zamiast adresu
proszę wpisać „ wędrowna” i podać pożytki, na jakie będzie wywożona.
Inne ubezpieczenia m. innymi od zatruć, kradzieży i dewastacji uli 
można zgłosić w TUW  indywidualnie  lub  za  pośrednictwem biura ŚZP.
( lista do ubezpieczenia OC w załączniku).

7. W dniach 17 – 19 marca 2023 r. Związek organizuje szkolenie dla 
pszczelarzy w Pensjonacie „HAWANA”  w Brennej , ul. Jatny 34.
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Koszt noclegów i wyżywienia, który wynosi 550 zł od osoby pokrywa 
pszczelarz.
Koszty wykładów oraz materiały szkoleniowe z własnych środków 
zapłaci Śląski Związek.
Wykładowcami będą : prof. Krystyna Czekońska, dr wet. Maria Zoń  
oraz dr Benedykt Polaczek.
Harmonogram wykładów zostanie podany na naradzie prezesów .
W związku z ograniczoną ilością miejsc zastrzegamy sobie możliwość 
zmniejszenia ilości uczestników danego koła wg liczebności jego 
członków.
Zgłoszeń uczestników można dokonywać telefonicznie lub mailowo, 
a wpłat na konto Związku dopiero  po uzgodnieniu z Biurem ŚZP.

8.  W dniu 11 marca 2023 r. o godz. 10.oo w Restauracji „ U Marije” 
w Przyszowicach. ul. Powstańców Śląskich 43 , odbędzie się 
jednodniowa narada sprawozdawcza za rok 2022.
Koszty narady pokrywa Związek ze środków własnych.
Zgłoszenia prezesów na naradę przyjmuje Biuro do dnia  2.03.2023 r.

9. Przypominamy, że dnia 31 marca 2023 r. upływa termin przekazania do 
ŚZP potwierdzeń odbioru matek za 2022 r. oraz  wszystkich zaległych.

Sprawy organizacyjne.
Informujemy,  że  Pan  Kazimierz  Wiśniowski  10.12  2022 r.  zrezygnował

z pełnienia funkcji  sekretarza – członka Zarządu Związku.
Dnia  7.06. 2022 r. Pani Jadwiga Wiśniowska zrezygnowała z pracy 

na rzecz Biura Związku.    
W  związku  z  powyższym  wszelkie  poczynania  i  Ich  wypowiedzi  nie

odzwierciedlają  stanowiska  Zarządu  Śląskiego  Związku  Pszczelarzy
w Katowicach. Równocześnie dziękujemy Im za współpracę.
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