
 

                                             Warszawa, dnia 1 luty 2021 r. 

 

 

 

Wojewódzkie/Regionalne 

Związki Pszczelarzy 

 

 

 

Uprzejmie informuję, że Polski Związek Pszczelarski otrzymał ofertę z Towarzystwa 

Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.  „WARTA” Region w Radomiu odnośnie ubezpieczenia. Po długich 

rozmowach i negocjacjach kwota  ubezpieczenia pozostaje na tym samym poziomie i tak OC od użądleń 

– składka w 2021 r. wynosi 6,00 zł od jednej pasieki, z tym, że za jedną pasiekę należy uznać pasiekę 

liczącą do 50 rodzin pszczelich. Każde dalsze rozpoczęte 50 rodzin pszczelich liczy się jako następną 

pasiekę. 
Przykład I: jeżeli pszczelarz posiada do 50 rodzin pszczelich jest to jedna pasieka, od 51 rodzin pszczelich 

do 60 są to już dwie pasieki, itd. 

Ponadto składkę OC liczy się od każdej lokalizacji pasieki, nawet jeśli jest ona mniejsza niż 50 rodzin 

pszczelich. 

Przykład II: jeżeli pszczelarz posiada 50 rodzin pszczelich zlokalizowanych jednak w trzech różnych 

miejscowościach (5 rodzin, 20 rodzin, 25 rodzin) składka jest liczona za 3 pasieki: 3 x 6,00 zł = 18,00 zł. 

Suma ubezpieczenia 20.000,00 PLN na jeden wypadek ubezpieczeniowy 40.000,00 PLN na wszystkie 

wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia  
 

W związku z powyższym wpłaty za w/w ubezpieczenia wraz z listami (2 egzemplarze - druk w 

załączeniu) sporządzonymi w dwóch egzemplarzach ubezpieczonych pasiek oraz rodzin pszczelich 

należy przekazać do Polskiego Związku Pszczelarskiego w terminie do 31.03.2021 r.  

UWAGA! Listy powinny być podpisane przez ubezpieczonych. W przeciwnym przypadku 

ubezpieczony ma obowiązek dostarczyć załączone do oferty oświadczenie. 
  
Nr konta: Bank Pocztowy S.A., O/Warszawa 83 1320 1104 2991 2595 2000 0001. 
 

Obowiązkowo jeden z dwóch egzemplarzy musi być z oryginalnymi danymi i podpisami 

ubezpieczonych oraz zestawienia zbiorcze kołami- ile wdanym kole jest rodzin i pasiek. 

 

UWAGA 

WARTA DAJE MOŻLIWOŚĆ UBEZPIECZENIA PRODUKTU (miód) bez względu ile 

pszczelarz ma rodzin pszczelich w wysokości 12,- 
 

 
           Prezydent  

Polskiego Związku Pszczelarskiego 

      Tadeusz   Dylon 

Polski Związek Pszczelarski 
ul. Świętokrzyska 20                                      00-002 Warszawa 
tel./fax. +(48 22) 826-04-97     www.zwiazek-pszczelarski.pl      e-mail: pzp@zwiazek-pszczelarski.pl 

NIP: 526-00-12-600             Bank Pocztowy  S.A. O/Warszawa 83 1320 1104 2991 2595 2000 0001 
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