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Warszawa, dnia 26.02.2019 r. 

SIB/19/2019/MM 

 
 

      

Pan 

Tadeusz Romańczuk 

Sekretarz Stanu 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

W odpowiedzi na pismo otrzymane w dniu 18.02.br., Krajowa Rada Spółdzielcza,  

po konsultacji ze Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskich w Teresinie, 

przekazuje opinię do projektu Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 

2020-2022. 

KRS popiera główne kierunki działań Programu. Również naszym zdaniem, sektor 

pszczelarstwa wymaga odrębnego wsparcia. Z uznaniem przyjmujemy chęć wspierania tak 

ważnego dla całego rolnictwa działu, jakim jest pszczelarstwo.  

Aby utrzymać w kolejnych latach korzystny dla całej gospodarki narodowej trend wzrostu 

ilości pni pasiek oraz wzrastającej produktywności i poprawy warunków sanitarnych, niezbędne 

jest dalsze wspieranie wysiłków pszczelarzy, mające na celu poprawę efektywności i jakości 

poprzez dotowanie zakupów sprzętu i oprzyrządowania.  

Naszym zdaniem, nieodzownym elementem wsparcia, winno być również ustawiczne 

kształcenie pszczelarzy, co wymaga zabezpieczenia na ten cel odpowiednich środków. W sytuacji, 

gdy prawie każda pasieka w Polsce jest narażona na inwazję pasożytów i chorób pszczelich ważne 

jest utrzymanie odpowiedniego poziomu higieny, w szczególności zwalczanie pasożytów i chorób.  

W poprzednim Programie, który był dobrze oceniany przez pszczelarzy i ich organizacje (w tym 

spółdzielnie ogrodniczo-pszczelarskie), sprawa ta była bardzo dobrze rozwiązana.  

Jeśli chodzi o obecny projekt KPWP w Polsce na lata 2020-2022 popieramy stanowisko 

ZRSOP, że zmiana beneficjenta pomocy w postaci zakupu leków weterynaryjnych 

warrozobójczych (działanie 5.1.2.1.4), którym mają stać się pojedynczy pszczelarze, a nie jak było 

dotychczas związki pszczelarzy, utrudni dostęp do leków, a tym samym może prowadzić do 

pogorszenia stanu sanitarnego.  

W naszej opinii nie jest również zasadne wydatkowanie środków w ramach działania 

5.1.2.2 pomoc w diagnozowaniu i zwalczaniu pasożytów i chorób pszczelich, która miałaby 
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polegać na świadczeniu pomocy przez konsultanta ds. higieny pasiek. Koszt usług świadczonych 

przez konsultantów będzie prawdopodobnie znaczący i pomniejszyłby w dużej części pulę 

środków przeznaczonych na leki, co zmniejszyłoby ich dostępność dla pszczelarzy.           

      

Z poważaniem, 

 

        /-/ dr inż. Mieczysław Grodzki 

                                                                                                 Prezes Zarządu 

                                                                                       Krajowej Rady Spółdzielczej 

 

 
 


