
Załącznik do Regulaminu konkursu 
 „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie” 

towarzyszącego  kampanii informacyjno-edukacyjnej
                                    nt.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu 

bioróżnorodności w rolnictwie”.  

……………………………………………….                                ..…………………………………
            (Pieczątka firmowa)                                                                      ( Miejscowość, data)   

ANKIETA KONKURSOWA 
„NAJBARDZIEJ AKTYWNE KOŁO PSZCZELARSKIE” *

IV edycja

1. Nazwa:

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

2. Zarząd (imię, nazwisko, funkcja):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

3. Adres siedziby:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

4. Tel. kontaktowy:

………………………………………………………………………………………………….

5. E-mail:

…………………………………………………………………………………………………

6. W którym roku powstało Państwa Koło Pszczelarskie?

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….



7. Liczba członków Państwa Koła Pszczelarskiego?

do 25 członków
od 26 do 50 członków
od 51 członków 

8. Czy wzrosła bądź zmalała liczba członków Państwa Koła Pszczelarskiego w 2018 r.? Jeśli tak, to o ilu
członków?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

9. Liczba pasiek Państwa Koła Pszczelarskiego. Czy zwiększyła się bądź zmalała liczba pasiek od roku
poprzedniego?

W 2017 r. ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

W 2018 r. ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

10. Liczba rodzin pszczelich Państwa Koła Pszczelarskiego. Czy zwiększyła się bądź zmalała liczba rodzin
pszczelich?

W 2017 r. ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

W 2018 r. ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

   ………………………………………………………..
             ( podpis)
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Szanowni Państwo,

Niniejsza ankieta skierowana jest do Kół Pszczelarskich z terenu województwa podkarpackiego. Ankieta
jest elementem konkursu „Najbardziej aktywne Koło Pszczelarskie” – IV edycja – w ramach Kampanii
informacyjno-edukacyjnej  nt.  „Rola pszczół  miodnych w zachowaniu  bioróżnorodności  w rolnictwie”.
Celem  ankiety  jest  uzyskanie  informacji  o  aktywności  Kół  Pszczelarskich  oraz  wyłonienie  trzech
najbardziej aktywnych. Każde pytanie punktowane będzie w skali  od 1 do 20. 

W konkursie nie biorą udziału Koła Pszczelarskie, które w poprzednich trzech edycjach zdobyły miejsca I
– III.

Wypełnienie ankiety jest dobrowolne. 

           Dziękujemy!

1) Jakie  miody  i  produkty  pszczele  wytwarza  Państwa  Koło  Pszczelarskie?  Czy  Koło  Pszczelarskie
wytwarza coś więcej niż w roku 2017?

2017 2018
Miody 
(proszę
wymienić
 jakie?)

Kit pszczeli

Pyłek pszczeli

Mleczko
pszczele

Ziołomiody

Pierzga

Propolis
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Wosk

Nalewki na bazie
miodu

Miody pitne

Świece  z  wosku
oraz inne odlewy
i  figurki
woskowe

Punktacja: ………………………………………………………..
( wypełnia Komisja konkursowa)

2) Czy  produkty  pszczele  w  Państwa  Kole  Pszczelarskim  posiadają  certyfikaty?  Jeśli  tak,  to  proszę
wymienić które?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Punktacja: ………………………………………………………..
( wypełnia Komisja konkursowa)

3) Które  z  produktów  sprzedawanych  przez  Państwa  Koło  Pszczelarskie  cieszą  się  największym
zainteresowaniem? Proszę wymienić.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Punktacja: ………………………………………………………..
( wypełnia Komisja konkursowa)

4) Czy Państwa Koło Pszczelarskie wprowadziło w 2018 r. nowy produkt do swojej oferty?

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Punktacja: ………………………………………………………..
( wypełnia Komisja konkursowa)

5) Jaka jest aktywność Państwa Koła Pszczelarskiego? 

l.p. Pytania o aktywność. Odpowiedź.
1. Czy  Koło  Pszczelarskie  bierze  udział  w

szkoleniach? 
Jeśli  tak,  to  proszę  podać  liczbę  w  ilu  wzięło
udział.

2. Czy  Koło  Pszczelarskie  prowadzi  tematyczne
szkolenia? 
Jeśli  tak,  to  proszę  podać  liczbę
przeprowadzonych szkoleń.

3. Czy  Koło  Pszczelarskie  zaopatruje  w  swoje
miody, np. szkoły, przedszkola?

4. Czy Koło Pszczelarskie Posiada własną stronę
internetową?

5. Czy  Koło  Pszczelarskie  urządza  tematyczne
pogadanki dla zainteresowanych?

6. Czy  Koło  Pszczelarskie  wydaje  broszury
informacyjne, ulotki?

7. Czy  Koło  Pszczelarskie  bierze  udział  w
Podkarpackim Święcie Miodu?

8. Czy  Koło  Pszczelarskie  bierze  udział  w
Pielgrzymkach ku czci św. Ambrożego?

Czy aktywność jest większa/mniejsza niż w roku 2017?

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Punktacja: ………………………………………………………..
( wypełnia Komisja konkursowa)

6) Czy  Państwa  Koło  Pszczelarskie  posiada  sztandar?  Jeśli  nie,  to  czy  Koło  Pszczelarskie  planuje  w
najbliższej przyszłości postarać się o sztandar?
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Punktacja: ………………………………………………………..
( wypełnia Komisja konkursowa)

7) Jak często organizowane są zebrania członków Państwa Koła Pszczelarskiego?
Czy zebrania odbywają się częściej/rzadziej, niż w zeszłym roku?

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Punktacja: ………………………………………………………..
( wypełnia Komisja konkursowa)

8)  Czy Państwa Koło Pszczelarskie pozyskuje dotacje unijne? Jeśli tak, to proszę podać liczbę złożonych
wniosków, liczbę przyznanych dotacji wraz z kwotami.

Liczba
złożonych
wniosków

Źródło 
dotacji

Kwota 
dotacji

Cel 
dotacji

2017

2018
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Punktacja: ………………………………………………………..
( wypełnia Komisja konkursowa)

9)  Czy w Państwa Kole Pszczelarskim znajdują  się wykwalifikowani  pszczelarze?  Jeśli  tak,  to proszę
podać ich liczbę.

Liczba 
Mistrzów Pszczelarstwa

w Państwa Kole Pszczelarskim

Liczba 
Techników Pszczelarstwa w Państwa

Kole Pszczelarskim

Liczba 
Wykwalifikowanych Pszczelarzy w

Państwa Kole Pszczelarskim

Punktacja: ………………………………………………………..
( wypełnia Komisja konkursowa)

10)  Czy w Państwa Kole Pszczelarskim znajdują się odznaczeni Zasłużeni Pszczelarze? Jeśli tak, to proszę
podać ich liczbę. 

Zasłużeni Pszczelarze w Państwa 
Kole Pszczelarskim

Punktacja: ………………………………………………………..
( wypełnia Komisja konkursowa)

11)  Ilu pszczelarzy z Państwa Koła Pszczelarskiego podczas Podkarpackiego Święta Miodu w 2016 r. i
2017 r. wzięło udział i zostało nagrodzonych?
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Liczba pszczelarzy,
którzy wzięli udział w

Święcie Miodu w 2016 r.

Liczba pszczelarzy,
którzy wzięli udział w

Święcie Miodu w 2017 r.

Ilu pszczelarzy zostało
nagrodzony podczas

Święta Miodu w 2016 r.

Ilu pszczelarzy zostało
nagrodzony podczas

Święta Miodu w 2017 r.

Czy Koło Pszczelarskie będzie brało udział w Święcie Miodu w 2018 r.?.....................

Za jakie produkty Pszczelarze zostali nagrodzeni podczas Święta Miodu?

W 2016 r.
………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

W 2017 r.
………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Punktacja: ………………………………………………………..
( wypełnia Komisja konkursowa)

   ………………………………………
             ( podpis)
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Wypełnia Komisja konkursowa

Punktacja łączna: ………………………………………………………..
                   ( wypełnia Komisja konkursowa)

1. ……………………………………………………………………………………….
( Przewodniczący Komisji konkursowej)

2. ………………………………………………………………………………………..
( Członek Komisji konkursowej)

3. ………………………………………………………………………………………..
( Członek Komisji konkursowej)

4. ………………………………………………………………………………………...
( Członek Komisji konkursowej)

* załącznik do pobrania na stronie www.wzp.rzeszow.pl oraz na stronie www.podkarpackie.pl
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