
Załącznik nr 3 

Instrukcja naliczania i opłacania składki ubezpieczenia OC. 

W związku z brakiem możliwości zorganizowania zebrania w trybie stacjonarnym, w tym roku 
ubezpieczenie OC opłacamy przelewem na konto Koła (tak jak składkę członkowską). 

Wysokość składki na ubezpieczenie OC za pasiekę do 50 uli zlokalizowaną w jednym miejscu 
wynosi 6 zł (niezależnie czy pasieka jest wędrowna czy stacjonarna). Za następne 50 rodzin 
i każde kolejne miejsce opłata rośnie o 6 zł. 

Przykład 1: 
jeżeli pszczelarz posiada do 50 rodzin pszczelich jest to jedna pasieka – składka 6 zł 
od 51 rodzin pszczelich do 100 są już liczone jako dwie pasieki – składka 12 zł 
itd. 

Ponadto składkę OC liczy się od każdej lokalizacji pasieki, nawet, jeśli jest mniej niż 50 rodzin 
pszczelich. 

Przykład 2: 
jeżeli pszczelarz posiada 50 rodzin zlokalizowanych jednak w trzech różnych miejscowościach 
(5 rodzin, 20 rodzin, 25 rodzin) składka jest liczona za 3 pasieki – składka 3 x 6 zł = 18 zł. 

Składkę proszę wpłacić na konto Koła w Banku Spółdzielczym w Kłodzku: 
nr konta: 89 9523 0001 0000 2642 2000 0002 
tytułem: składka OC (jeżeli wpłata dokonywana jest z konta nie należącego do pszczelarza 
w tytule należy podać również imię i nazwisko wpłacającego) 

Następnie należy dostarczyć do Zarządu następujące informacje: 
nr PESEL, ilość posiadanych pasiek, lokalizację pasiek, liczbę rodzin pszczelich 
w poszczególnych pasiekach, informację czy pasieka jest wędrowna czy też stacjonarna. 

Można to zrobić w następujący sposób: 

1. Dokumenty (2 egzemplarze wypełnione niebieski długopisem: załącznik nr1 
i załącznik nr 2) proszę wysłać na adres: 
Terenowe Koło Pszczelarzy w Kłodzku 
skr. poczt. 46 
57-300 Kłodzko 1 

2. Dokumenty (2 egzemplarze wypełnione niebieski długopisem: załącznik nr1 
i załącznik nr 2) można dostarczyć do któregokolwiek z członków Zarządu lub zostawić 
w Przychodni Weterynaryjnej na Wiosennej: 

3. Można też w/w dane podać mailowo lub telefonicznie dzwoniąc na jeden z podanych 
niżej nr telefonu. 

Termin na dokonanie wpłaty składki i dostarczenie dokumentów upływa: 12 marca 2021. 

 

W razie wątpliwości proszę kontaktować się (po godz. 19.00) z: 

skarbnik: Bogusław Czosnyka  tel. 667 992 700 

prezes: Grzegorz Wawryka  tel. 603 518 912 


