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Rejonowe Koła Pszczelarzy
Zrzeszone w ramach WZP w Łodzi

Pismo Zarządu WZP w Łodzi w sprawie podwyżek składek członkowskich
Dnia 13.12.2017 roku podczas zebrania Rady Związku podjęto uchwałę o podniesieniu
składki członkowskiej o 11 zł i 50 gr w skali roku. Decyzja taka spowodowana była głównie potrzebą
uzyskania środków na działalność statutową naszego Związku.
Zgodnie z zapisami w Statucie Związku celem działań prowadzonych przez WZP w Łodzi jest
dbanie o rozwój pszczelarstwa w regionie jako integralnej części rolnictwa i ochrony środowiska
naturalnego.
Związek podejmuje również działania na rzecz promowania i popularyzacji polskiego miodu
i innych produktów pszczelich. Prowadzi także akcje mające na celu ochronę pszczoły miodnej
i edukowanie o jej roli w ekosystemie.
WZP prowadzi działalność edukacyjną w szkołach, świetlicach i domach kultury skierowaną
do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, jak również szkolenia i konferencje organizowane dla samych
pszczelarzy mające na celu podniesienie stanu ich fachowej wiedzy i integrację środowiska.
Przykładem działalności edukacyjnej Związku może być, kierowany do dzieci i młodzieży,
projekt pt. „Pszczoła ważnym ogniwem w ekosystemie” mający na celu szerzenie dobrych nawyków
związanych z dbaniem o naturę i zapoznanie najmłodszych ze środowiskiem pszczelarskim, oraz
projekt pod tytułem: „Rośliny miododajne w regionie łódzkim podstawą ochrony bioróżnorodności
ekosystemów stanowiących bazę pożytkową dla owadów zapylających”. Przedsięwzięcie to mało
na celu pogłębienie stopnia wiedzy mieszkańców naszego regionu na temat konieczności ochrony

bioróżnorodności ekosystemów roślinnych, które stanowią pożytek dla pszczół. Społeczny aspekt
projektu opierał się na włączeniu jak największej liczby mieszkańców województwa łódzkiego
do czynnych działań na rzecz ochrony bioróżnorodności ekosystemów roślinnych najbliższej okolicy.
Realizowanie powyższych programów oparte było o dotacje z WFOŚiGW w Łodzi, jednak wymagało
ono od Związku wkładu własnego.
Każda podejmowana przez nas inicjatywa, na którą można dostać dotacje z różnych
instytucji musi być najpierw zorganizowana, przeprowadzona i dopiero po przedłożeniu
do odpowiedniej instytucji sprawozdania z jej przebiegu, możemy liczyć na zwrot części
poniesionych kosztów.
Pragniemy zwrócić uwagę, że wszelkie przedstawione powyżej działania naszego Związku
zgodne są z celami wytyczonymi w Statucie i wymagają zabezpieczenia przeznaczonych na nie
środków.
Ze środków statutowych dofinansowane są również podejmowane przez poszczególne Koła
inicjatywy takie jak zakup sztandaru czy organizacja imprez pszczelarskich.
W 2018 roku pragniemy zorganizować również tygodniową wycieczkę dla pszczelarzy
do Bułgarii (przez Słowację i Rumunię) na targi pszczelarskie w Plewen. Wycieczka odbędzie się
w dniach od 5 do 11 lutego. Po raz trzeci zorganizowana będzie ciesząca się coraz większą sławą
w całej Polsce Łódzka Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska w Burzeninie. Bogaty jest również
kalendarz imprez pszczelarskich na ten rok, który zamieszczamy w załączniku.
Na koniec pragniemy również dodać, że przez ostatnie lata składki członkowskie nie były
podnoszone, a zatwierdzona przez Radę Związku podwyżka nie jest wygórowana.
Bardzo prosimy Prezesów poszczególnych Kół o odczytanie niniejszego pisma podczas
najbliższego zebrania.
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