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Częstochowa, dn. 07.05.2021r.
Komunikat Zarządu RZP w Częstochowie.
Szanowni Państwo.
Koledzy, Prezesi Kół Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie, Koleżanki i Koledzy
Pszczelarze.
Witam serdecznie Szanownych Pszczelarzy!
Jesteśmy po pierwszym etapie realizacji Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa. Mamy już
wstępne podsumowanie składanych wniosków.
Zakup sprzętu pszczelarskiego.
Na koniec kwietnia złożone zapotrzebowanie wykorzystało 95% przyznanych środków.
W związku z tym, jeżeli są jeszcze chętni na zakup sprzętu pszczelarskiego w tym roku
i spełniają wymagania zawarte w KPWP, to można zgłaszać takie zapotrzebowanie do biura RZP.
Jeżeli będzie zainteresowanie to Zarząd RZP wystąpi z wnioskiem do KOWR
o dodatkową kwotę środków na realizację tego działania. Oczywiście w tej chwili nie ma gwarancji,
że takie środki dostaniemy, dlatego o przyznanej kwocie poinformujemy, jak tylko otrzymamy
odpowiedź z KOWR – jeżeli będą chętni.
Co do wniosków i umów złożonych do końca kwietnia, wszystkie wnioski zostały zaakceptowane, a
fundusze zabezpieczone na poziomie maksymalnego dofinansowania. Można realizować zakupy i
składać
dokumenty
niezbędne
do
rozliczenia.
Ze
względu
na
to,
iż są duże zmiany cen, jeżeli nie było to konieczne nie wysyłaliśmy umów do pszczelarzy, aby
uniknąć korekt i poprawek. Gotowy zestaw dokumentów do rozliczenia można przesyłać
do biura RZP. Umowy będą wydawane na bieżąco po sprawdzeniu dokumentów.
Pszczelarze korzystający z refundacji muszą do 30 czerwca 2021 roku dostarczyć do biura RZP
w Częstochowie:
1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez odbiorców końcowych sprzętu pszczelarskiego
czytelnym imieniem i nazwiskiem, dwie kserokopie faktur/rachunków dokumentujących
poniesione wydatki, określających m.in. nazwę zakupionego sprzętu, producenta, ilość, cenę
jednostkową oraz symbol lub typ (dopuszcza się posiadanie kopii faktur wystawionych bezpośrednio
przez sprzedawcę sprzętu),
2) poświadczone za zgodność z oryginałem przez odbiorców końcowych sprzętu pszczelarskiego
czytelnym imieniem i nazwiskiem, dwie kserokopie dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności (przelewy bankowe, przekazy pocztowe, płatność kartą płatniczą, itp.).
Zakup sprzętu do prowadzenia gospodarki wędrownej.
Wszystkie złożone wnioski wykorzystały pulę w 99 % przyznanych środków. Analogicznie, jak w
przypadku sprzętu, jeżeli będą jeszcze chętni na zakup, to Zarząd będzie wnioskował
o dodatkowe środki do KOWR.
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Gotowy zestaw dokumentów do rozliczenia można przesyłać do biura RZP. Umowy będą wydawane
na bieżąco po sprawdzeniu dokumentów.
Zakup leków do zwalczania warrozy.
Większość Kół przekazała listy zapotrzebowania na leki. Te koła, które jeszcze tego nie zrobiły,
proszę o jak najszybsze przesłanie list. Chcąc zagwarantować pełną realizację zamówionych leków i
dobrą cenę (wszystko drożeje) musimy złożyć jak najszybciej zapotrzebowanie
do Lekarza obsługującego nasz Związek.
Kwoty jakie należy wpłacić na leki prześlemy po potwierdzeniu od Lekarza. Na obecną chwilę ceny
nie uległy zmianie.
Zakup pszczół.
Listy zapotrzebowania spływają z kół. Po 15 maja będziemy wysyłać potwierdzenia
do hodowców.
Szkolenia.
W związku z tym, że ograniczenia związane z COVID 19 zostają zmienione i pozwalają na
organizację szkoleń to ruszamy z realizacją tego projektu.
Temat szkoleń: Wybrane elementy rotacyjnej gospodarki pasiecznej- ich wpływ na zdrowotność
pszczół”. Wymiana matek pszczelich i tworzenie odkładów jako ważny element nowoczesnej
gospodarki pasiecznej. Praktyka pszczelarska a nowe rozwiązania.
Wykładowca: mgr inż. Marek Podlewski
1. 22 maja 2021r. – szkolenie na trutowisku Krywałd, pod wiatą leśną przy źródełku Krywałd.
Zgłoszenia do Biura RZP lub do Prezesa Koła w Koszęcinie Pana Reinholda Bambynka.
2. 23 maja 2021r. – Wręczyca Wielka. Zgłoszenia do Biura RZP lub do Prezesa Koła
w Kłobucku Pana Krzysztofa Jezierskiego.
Wpisowe na szkolenie to 20 zł na pokrycie podatku VAT. Zaplanowany jest catering
i materiały szkoleniowe.
O kolejnych miejscach i terminach poinformujemy, planowane miejsca to:
CZĘSTOCHOWA, PRASZKA, WOŹNIKI, SZCZEKOCINY, PAWONKÓW, PAJĘCZNO,
MYSZKÓW, LELÓW.
Licząc na w miarę możliwości sprawną realizację zadań pozostajemy do dyspozycji.
W imieniu Zarządu Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie
Piotr Krawczyk Prezes
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