
Szanowni Państwo, 

niniejsze pismo stanowi podsumowanie prac Parlamentarnego Zespołu 

wspierania pszczelarstwa VIII kadencji Sejmu RP. 

 Zespół został powołany w dniu 6.10.2016 r. w celu koordynacji  

i wskazania kierunków działań związanych z poprawą kondycji polskiego 

pszczelarstwa, w oparciu o wspólne propozycje instytucji rządowych, 

organizacji pszczelarskich oraz wszystkich zainteresowanych problematyką 

pszczelarstwa. 

 Wśród tematów poruszanych na Zespole do najważniejszych należy 

zaliczyć działania w kierunku stosowania środków ochrony roślin,  

w sposób bezpieczny dla środowiska. W wyniku tych działań pszczelarze  

i organizacje pszczelarskie otrzymały wskazówki o możliwości 

podejmowania działań prewencyjnych jakim jest możliwość powoływania 

na poziomie jednostek samorządowych komisji do spraw oceny przyczyn 

zatrucia pszczół. W tym przypadku podstawą prawną jest ustawa 

o samorządzie gminnym. Jako przykład należy wskazać zarządzenie wójta 

Gminy Rejowiec (obecnie burmistrza) pana Tadeusza Górskiego, który 

powołał wspomnianą komisję na wypadek wystąpienia zdarzenia, a nie w 

konkretnej sprawie. Komisja od czasu jej powołania nie miała potrzeby ani 

razu się zbierać. Nie można wykluczyć, że to wiedza o istnieniu tej komisji 

spowodowała podniesienie kultury wykonywania zabiegów chemicznej 

ochrony roślin, nie wywołując antagonizmów na płaszczyźnie rolnik-

pszczelarz. Rozwiązanie problemu braku współpracy pomiędzy 

środowiskiem pszczelarzy i rolników powinno rozpocząć się od 

uświadomienia obydwu stronom obopólnej zależności i nieuniknionej 

wspólnej płaszczyzny działania. Interesy reprezentowane przez obydwa 

sektory nie powinny budzić wzajemnej niechęci. W tym przypadku 

samorządy mogą być katalizatorem w relacji rolnik-pszczelarz. 

 Kilkukrotnie w trakcie pracy Zespołu podnoszono zagadnienia 

związane z importem miodu. Wskazano dużą niedoskonałość prawną, aby  



miód importowany nie wpływał tak znacząco na cenę i jakość miodu 

własnego, a tym samym opłacalność produkcji pasiecznej w Polsce. 

 W wyniku prac zespołu nasuwa się wniosek, że programy wsparcia 

niezbyt pomagają pszczelarzom, a pieniądze trafiają do wąskiej grupy 

producentów sprzętu pszczelarskiego oraz leków.  

 Ponadto istnieje szereg zagadnień w sektorze pszczelarskim 

wymagających wspólnych działań organizacji pszczelarskich, instytucji  

i samorządów. Cel jest jeden: dbałość o środowisko. Działania Zespołu 

mogą się przyczynić do poprawy bazy pożytkowej, tworząc krajowy 

program nasadzeń: drzew, krzewów oraz tworzenia łąk kwietnych. 

Wstępem do tego projektu byłaby inwentaryzacja terenów przeznaczonych 

na ten cel, wskazanych przez samorządy. W tym przypadku należałoby 

poszukać źródeł finansowania. Przy obecnych nakładach na pszczelarstwo 

oraz widoczną troskę o pszczoły i środowisko wydaje się to nie być trudne, 

chociażby przekierowując środki z funduszu roślin oleistych. 

 W bieżącej kadencji Zespół będzie kontynuować prace, dlatego 

gorąco zachęcam wszystkich, którym powyższe zagadnienia są bliskie, do 

współpracy oraz zgłaszania swoich pomysłów, uwag i spostrzeżeń. 
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