
Terminarz przedsięwzięć proponowanych przez Zarząd TKP w Kłodzku 
do realizacji w 2021 roku 

1) 06.03.br. godz.9.00 – zebranie sprawozdawcze. 
Zebranie odbędzie się w formie telekonferencji. 
(link: https://us02web.zoom.us/j/82456110578?pwd=Q1dOTElnbDlQUGxjb3FLMGdTcndtZz09 ) 
Link, wraz z szczegółowymi informacjami jak z niego skorzystać, zostanie również 
zamieszczony na stronie internetowej Koła: http://tkp.klodzko.pl 
Tematami zebrania będą: sprawozdanie z działalności Koła za rok 2020, omówienie 
terminarza na 2021 r., zmiana sposobu opłacania ubezpieczenia OC. Wysokość składki 
OC oraz omówienie nowego trybu opłacania na końcu terminarza i w załączniku nr 3. 
Pszczelarzy, którzy nie będą mogli uczestniczyć w takiej formie zebrania zachęcam do 
kontaktu telefonicznego z Zarządem (nr telefonów na końcu terminarza). 

2) do 12.03 br. - zamawiamy pszczoły: 
 matki nieunasienione, unasienione naturalnie bądź sztucznie, w pasiekach 

realizujących programy hodowlane dla linii hodowlanych, dla których 
prowadzone są księgi lub rejestry, posiadające aktualne świadectwo zdrowia 
pasieki. Będących pod oceną prowadzoną przez podmiot upoważniony przez 
ministra rolnictwa. 

 pakiety, odkłady kupujemy w pasiekach, które złożyły ofertę do DZP, posiadają 
aktualne świadectwo zdrowia pasieki. 

 rachunek powinien być wystawiony na DZP we Wrocławiu: 
Dolnośląski Związek Pszczelarzy, ul. Wybrzeże Słowackiego 9 p. 34 

50-452 Wrocław, NIP: 8960004610 
z dopiskiem np.: Jan Kowalski TKP w Kłodzku 

 Zwracamy również uwagę, że do DZP Wrocław powinien trafić oryginał faktury. 
 O zamówieniach matek, pakietów i odkładów powiadomić koordynatora tej 

akcji, członka zarządu Jerzego Cwajnę. 
 Pszczelarz – odbiorca końcowy, w sezonie nie może nabyć więcej matek 

niż 15% liczby opłaconych składek ulowych (w tym nie więcej niż jedną matkę 
reprodukcyjną) lub nie więcej niż 15% odkładów i pakietów do stanu 
opłaconych składek ulowych. Podstawą do wyliczenia jest stan opłaconych 
składek ulowych na dzień 30.09.2020 r. Pszczelarz ponosi koszt zakupu brutto 
i koszty przesyłki. Po otrzymaniu pszczół wpłaca na konto koła koszt brutto 
celem przelania do DZP Wrocław. 

 Refundacji podlega 70% kosztów zakupu netto. Koło otrzymało na ten projekt 
……… zł, tj. …… zł na rodzinę pszczelą. 

3) do 12.03.br. – należy opłacić ubezpieczenie OC. 
4) do 26.03.br. dostarczanie do badania osypów w kierunku warrozy, nosemozy 

– lek. wet. Andrzej Migrała. Każdy pszczelarz koła dostarcza do Przychodni na 
Wiosennej próbkę zbiorczą spadłych pszczół do badania (badanie bezpłatne). Ma to na 
celu określenie stopnia inwazji na terenie naszego koła, uzasadnienie stosowania leków 
oraz ocenę ich skuteczności. Instrukcja pobierania osypów na odwrocie zaproszenia na 
zebranie lub w wiadomości e-mail oraz do pobrania ze strony internetowej Koła. 



5) do 26.03.br. – należy zgłosić do członka zarządu Andrzeja Bartczaka chęć zakupu 
refundowanego sprzętu pszczelarskiego w 2022 r., podając: jaki sprzęt, cenę netto oraz 
ofertę sprzedawcy. Skan wypełnionego druku zamówienia (w formacie *.pdf) należy 
wysłać na adres e-mail Koła (kontakt@tkp.klodzko.pl). W przypadku pytań proszę 
kontaktować się mailowo lub telefonicznie z członkiem zarządu Andrzejem 
Bartczakiem (tel. +48 601 319 518). 

6) do 26.03.br. – należy opłacić składkę członkowską i ulową na konto bankowe koła 
(szczegółowe informacje na końcu tego terminarza). 

7) do 26.03. br. będzie możliwość wpłat na leki refundowane przeciw warrozie: 
Apiwarol –   53 zł/opakowanie 25 tabletek   na 5 rodzin, 
Biowar –   65 zł/opakowanie 10 pasków   na 5 rodzin, 
Bayvarol –   18 zł za 4 paski     na jedną rodzinę 
PolyVar Yellow – 130 zł/opakowanie 10 bramek   na 5 rodzin, 
Api Life Var –  16 zł za 2 płytki     na jedną rodzinę, 
Apiguard –   12 zł za tackę     2 tacki na rodzinę, 
Thymovar –  85 zł/opakowanie 2x5 pasków   na 5 rodzin, 
Oxybee –   180 zł/opakowanie 750g + 250g  na 16 rodzin 
VarroMed –  115 zł/opakowanie 555ml   na 12 rodzin 
Wpłacamy na konto koła kwotę brutto (proszę patrzeć na informację na końcu 
terminarza) celem przelania jej do DZP. Refundacja będzie możliwa do 90% kwoty 
netto zakupionego leku. Koło otrzymało na ten projekt ……… zł, tj. …… zł na rodzinę 
pszczelą. 

8) do 24.04.br. zakup sprzętu pszczelarskiego w 2020 r. (wg. zasad określonych przez 
KOWR) przez pszczelarzy, którzy złożyli wstępne deklaracje w 2019 r. Koło 
otrzymało na refundację ……… zł. Faktury i dokumenty płatności potwierdzone 
za zgodność z oryginałem przez beneficjenta. 

9) do 24.04.br. wpłata na pszczoły (matki, odkłady i pakiety) na konto koła– zakup 
planowany na 2021 r. 

10) 24.04. br. godz. 9.00 – zebranie szkoleniowe (w formie telekonferencji, link zostanie 
podany na stronie internetowej Koła do 12.04.br.) – temat: …… – prowadzący: …… 
Podamy ceny pokarmu. 

11) 20.05.br. Światowy Dzień Pszczoły.  
12) do 11.06.br. możliwość wpłaty na pokarm. 
13) od 14.06. br. wydawanie leków przeciw warrozie – Przychodnia na Wiosennej 
14) do 30.06.br. pokazać dla zarządu Koła (J. Cwajny) dokumenty (kopie kart pochodzenia 

zakupionych matek pszczelich, jak również matek w zakupionych odkładach 
i pakietach) oraz rachunki do wglądu za zakupione matki i odkłady w 2020 r. 
Termin nieprzekraczalny, po tym czasie zarząd musi przekazać dokumenty do DZP. 

15) 10.07. br. godz. 9.00 - zebranie szkoleniowe (forma zebrania zależna od 
obowiązujących ograniczeń i obostrzeń związanych z pandemią covid – 19), 
temat: „Prawne regulacje prowadzenia pasieki i sprzedaży produktów pszczelich” – 
prowadzący: Grzegorz Wawryka. 



16) 07.08.br. godz. 9.00 - zebranie szkoleniowe (forma zebrania zależna od 
obowiązujących ograniczeń i obostrzeń związanych z pandemią covid – 19), 
temat: „Wykorzystanie prostych testów diagnostycznych w celu oceny stopnia 
porażenia warrozą i zachowań higienicznych” – prowadzący: Andrzej Migrała. 

17) sierpień br. X Miodowe Lato Kłodzka w ramach Dni Twierdzy Kłodzkiej. 
18) sierpień/wrzesień br. - wycieczka pszczelarska do: Krzeszowa (zwiedzanie 

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej oraz kompleksu Pocysterskiego Opactwa – ceny 
biletów wstępu: normalny: 18/25 zł, ulgowy: 12/20 zł), Broumov (pasieka).  

19) wrzesień br. wycieczka członków koła do Czech. 
20) październik br. przyjęcie w pasiekach członków koła studentów z Czech. 
21) 11.12.br. godz. 9.00 - zebranie opłatkowe koła.  

 
 
 
 
 
Kontakt z Zarządem Terenowego Koła Pszczelarzy w Kłodzku: 

UWAGA! Nowy adres do korespondencji: 

Terenowe Koło Pszczelarzy 
w Kłodzku 
skr. poczt. 46 
57-300 Kłodzko 1 

strona internetowa Koła: http://tkp.klodzko.pl 
e-mail: kontakt@tkp.klodzko.pl 

prezes: 
Grzegorz Wawryka tel. +48 603 518 912 

wiceprezes: 
Andrzej Migrała  tel. +48 661 248 999 

sekretarz: 

Piotr Łabaz   tel. +48 510 561 337 

skarbnik: 

Bogusław Czosnyka tel. +48 667 992 700 

członkowie Zarządu: 
Jerzy Cwajna  tel. +48 604 212 467 
Andrzej Bartczak  tel. +48 601 319 518 



Ponadto informujemy, że: 
Oprócz prezentowanych powyżej przedsięwzięć, zarząd Koła proponuje dalszą zbiórkę 
miodu dla dzieci, odwiedziny szkół i przedszkoli z pszczołami w szklanych ulach 
i częstowanie dzieci miodem. Ponadto chcemy w dalszym ciągu propagować ideę 
pszczelarstwa poprzez wizyty dzieci i młodzieży na ścieżce dydaktycznej u Henryka 
Zaremby i inne formy popularyzacji użyteczności pszczół w przyrodzie. 
Zarząd koła uprzejmie informuje, że składki w roku 2021 r. wynoszą: 

 składka członkowska – 40 PLN, pszczelarze w wieku pow. 80 lat nie płacą, 
 składka wpisowe – 50 PLN (dla nowo wstępujących); 
 składka ulowa – 4 PLN za 1 ul. 

Wysokość składki na ubezpieczenie OC – 6 zł za pasiekę do 50 uli zlokalizowaną w jednym 
miejscu. Za większą ilość uli i każde kolejne miejsce opłata rośnie o kolejne 6 zł. W tym 
roku ubezpieczenie OC opłacamy przelewem na konto Koła (tak jak składkę członkowską). 
Szczegółowe informacje odnośnie sposobu naliczania i opłacania składki na ubezpieczenie 
OC w załączniku nr 3. 
Dokonywać wpłat składek, za leki, za pszczoły, na zakup syropu bezpośrednio na konto 
Terenowego Koła Pszczelarzy w Kłodzku. Nasze konto prowadzone jest w Banku 
Spółdzielczym w Kłodzku – nr konta 89 9523 0001 0000 2642 2000 0002. Wpłaty można 
dokonywać: przelewem z konta osobistego, przekazem pocztowym lub wpłata gotówkową 
w banku oraz w siedzibie koła (w wyjątkowych przypadkach). 
Wpłaty z tytułu składek członkowskich i ulowych należy dokonać w nieprzekraczalnym 
terminie do 31 marca 2021 r. Stan opłaconych składek ulowych na 30.09.2021 r. jest 
podstawą do naliczenia refundacji w 2022 r.  
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej: http://tkp.klodzko.pl  
Wszystkie sprawy można również zgłaszać i komunikować się z zarządem koła przez 
e-mail: kontakt@tkp.klodzko.pl  Zachęcamy również do podawania swoich e-maili, aby 
polepszyć komunikację z zarządem.  
Zebrania szkoleniowe koła odbywają się w Szkole Podstawowej im. Reymonta, 
ul. Traugutta 1, w dniach i od godziny podanych wyżej. 
 
POMÓŻMY  ZARZĄDOWI  KOŁA  W  REALIZACJI  TYCH  PRZEDSIĘWZIĘĆ  
W  2021 R. 
 

 Opracował:  
  Prezes Koła 
  Grzegorz Wawryka 

 
 


