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po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu oraz po skontrolowaniu dokumentacji
księgowej, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości dotyczących sytuacji finansowej
stowarzyszenia. Dokumentacja księgowa jest przechowywana w biurze rachunkowym,
operacje finansowe są księgowane zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd planem kont i
polityką rachunkowości. Zobowiązania Stowarzyszenia są regulowane terminowo. Dzięki
podjętym działaniom, udało się pozyskać dużo wyższą kwotę 1% podatku w 2021 roku niż
w latach poprzednich. Niestety w 2022 roku zmiany podatkowe będą skutkowały,
prawdopodobnie dużo niższym wpływem środków z 1% podatku w roku 2023.
Podwyższenie kwoty wolnej od podatku, podniesienie progów podatkowych oraz
zmniejszenie stawek podatkowych będzie miało wpływ na wysokość 1%. W związku z
pandemią, nie odbyły się pszczelarskie konferencje młodych naukowców, a to miało wpływ
na małą ilość darowizn ze źródeł prywatnych.
Należy pozytywnie ocenić zaangażowanie kilkunastu osób, które uczestniczyły w
dystrybucji leków i paszy, oraz tych osób, które udzieliły pełnomocnictwa w celu
zorganizowania i przeprowadzenia walnego zebrania członków, mimo zakazów organizacji
wydarzeń, spotkań etc. Pomimo epidemii sytuacja stowarzyszenia jest stabilna i w ocenie
Komisji nie ma przesłanek zagrażających funkcjonowaniu stowarzyszenia w najbliższym
czasie.
Uchwały Walnego Zebrania są wykonywane, co prawda w ograniczonym zakresie,
ale trzeba mieć na uwadze pandemię, która wprowadziła ograniczenia na wielu
płaszczyznach naszego życia prywatnego i zawodowego.
Z przykrością donosimy, że 7 marca br. swoją rezygnację z funkcji złożył Prezes GSP
Emil Szymański, ze skutkiem na dzień 9 marca 2022 roku. Jego profesjonalne podejście do
swojej funkcji spotkało się z krytyką i nie docenieniem jego wkładu w funkcjonowanie
Stowarzyszenia. Praca, jaką wykonywał przez prawie 10 lat, była w większości pracą na

zasadzie wolontariatu złożoną z wielu godzin pracy pełnowymiarowej. Kiedy poprosił o
rekompensatę za wykonaną pracę spotkał się z odmową i krytyką. Dzięki działalności
Prezesa, Stowarzyszenie rozwijało się w wielu kierunkach, a szczególnie w finansowym. Za
Jego kadencji praca była wykonana rzetelnie, profesjonalnie i bez nadużyć. Dziękujemy i
mamy nadzieję na dalszą współpracę.
Zalecenia Komisji Rewizyjnej:
- w związku z rezygnacją Prezesa GSP, należy przeprowadzić wybory, dokładnie analizując
propozycje nowych kandydatów,
- przygotować zmiany w statucie dotyczące nadzwyczajnych sytuacji (jak np. bieżąca
epidemia, wysoka inflacja),
- dalsze prowadzenie działań promocyjnych dot. 1%, w tym poszukiwanie, w miarę
możliwości, nowych kanałów dotarcia do osób, które przekażą w kolejnych latach 1%,
- zdyscyplinować członków do terminowych wpłat, pamiętajmy, że nad refundacjami
pracuje osoba, która poświęca swój prywatny czas i dzięki niej cieszymy się dotacjami
pomagającymi rozwijać nasze pasieki,
- w zamówieniu leków ujmować minimalny termin ważności leków do końca marca roku
następnego,
- po ustaleniu warunków z hurtownią weterynaryjną, umożliwić członkom zgłaszającym
konieczność weryfikacji terminów, taką możliwość przed ich wydaniem lub umożliwić
odbiór leków indywidualnie z hurtowni pokrywając ewentualne koszty dodatkowej usługi,
- w związku z wysoką inflacją, która pomniejsza wartość dotychczasowych składek
członkowskich, należy podnieść składki przynajmniej o 10%, szczególnie mając na uwadze
mniejsze wpływy z 1% podatku w kolejnych latach,
- uwzględniać w bieżącej sytuacji, w miarę możliwości finansowych, wypłatę wynagrodzeń
za pracę wykraczającą poza zwykły zarząd osób zaangażowanych w pracę na rzecz
stowarzyszenia jako rekompensata za poświęcony czas,
- brać pszczelarska, powinna odznaczać się wielką pasją do pszczół, poszerzania pożytków,
dbania o najwyższą jakość miodu i walki o ekologię. Nadal niestety słyszy się o kradzieżach
i zniszczeniach w pasiekach, o fałszowaniu miodu i “kręceniu” niezłego biznesu z pasieki,
wykorzystując dotacje. Zastanówmy się nad tym jaki cel nam przyświeca, dbajmy o dobre

imię pszczelarzy pamiętając, że my bez pszczół nie istniejemy, a pszczoły bez nas dadzą
sobie świetnie radę, bo były na ziemi grubo przed nami i jeśli będziemy je szanować, będą
jeszcze długo po nas.
W związku z powyższym, oceniając pozytywnie pracę Zarządu, Komisja wnioskuje
o udzielenie Zarządowi absolutorium.
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