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Puławy 16.01.2013

Propozycje Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „POLANKA” 
do KPWP na lata 2013-2016

Dziękujemy za możliwość zapoznania się z propozycjami zmian w KPWP  i postulujemy 
następujące modyfikacje wraz z ich uzasadnieniem:

1. ewentualne zmniejszenie refundacji szkoleń do poziomu 80 % (z pominięciem kosztów 
wyżywienia uczestników) i zapewnienie, aby na szkoleniach tematy bezpośrednio nie 
niezwiązane z gospodarką pasieczną (i wykluczone z refundacji ) mogły być 
realizowane z przekroczeniem 20 %  ogólnego czasu szkoleń.

Uzasadnienie: Prowadzenie gospodarki pasiecznej w głównych założeniach np. wynikających z 
biologii rodziny pszczelej nie zmienia się od dziesiątków lat i szkolenie w tym zakresie ma 
największe znaczenie dla pszczelarzy rozpoczynających prowadzenie własnych pasiek oraz w 
pierwszych latach gospodarowania. W obecnej pogarszającej się sytuacji pszczelarstwa istnieje 
potrzeba innowacyjności i dlatego nowe, interdyscyplinarne tematy ( np. powiazanie produkcji 
pasiecznej z roślinną, spożywczą, wytwórczą itp.) powinny być na równi traktowane z podstawowa 
wiedzą specjalistyczną. Zgadzamy się, z założeniem, że takie wykłady nie powinny podlegać 
bezpośrednio dofinansowywaniu ze środków KPWP, ale powinna być możliwość aby odbywały się 
równocześnie z szkoleniem z gospodarki pasiecznej, co oszczędza czas i fundusze osób szkolonych.
Aby ułatwić rozliczenia szkoleń proponujemy całkowitą rezygnację z refundacji wyżywienia.

2. zwiększenie ilości pakietów i  odkładów, którą pszczelarz może otrzymać w sezonie: do 
10 szt.  dla pasiek liczących od 1 do 10 pni,
do 100 % liczby posiadanych rodzin dla pasiek liczących od 11 do 50 pni,
do 50 % liczby posiadanych rodzin dla pasiek liczących 51 do 200 pni,
do 20 % liczby posiadanych rodzin dla pasiek liczących powyżej 201 pni.
Pasieki w których odnotowano śmiertelność rzędu 50% na przedwiośniu lub w sezonie 
powinny być wsparte do 100 % stanu pierwotnego niezależnie od wielkości pasieki. 
Warunkiem do zwiększenia limitu powinny być także przypadki udokumentowanych 
wytru ć i podtruć pszczół środkami ochrony roślin w sezonie z typowymi objawami.
Producent odkładów i pakietów nie powinien mieć ograniczeń w produkcji.  

Uzasadnienie: Ograniczenie możliwości zakupu pakietów i odkładów do 20% bez uzależnienia od 
wielkości pasieki hamuje rozwój pasiek małych i średnich i ich konkurencyjność na rynku, co idzie 
w sprzeczności z założeniami KPWP. 
Umożliwienie zakupu 10  pakietów lub odkładów kilku-pniowym pasiekom adresowane jest dla 
osób rozpoczynających przygodę z pszczelarstwem, posiadającym pierwsze doświadczenia i
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podstawową wiedzę, i jest odpowiedzią na wielokrotnie zgłaszaną potrzebę „odmłodzenia” oblicza 
polskiego pszczelarstwa.
Nie ma merytorycznego ani ekonomicznego uzasadnienia ograniczania dostępu do refundacji dla 
producentów pakietów. Zamawiający w istotnym stopniu traci możliwość swobodnego wyboru 
dostawcy co jest naruszeniem jego praw i szkodzi producentom odkładów o największym 
doświadczeniu i potencjale, sztucznie budując pozycję pozostałych producentów na rynku . 
Zaproponowane rozwiązanie budzi podejrzenie o celowe naruszenie  zasad wolnej konkurencji 
uregulowanej w polskim prawie ustawowo, a szczególnie na płaszczyźnie pomocy publicznej 
(Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331)).

3. umożliwienie zakupu nowych elementów uli oraz kompletnych uli każdego typu 
(refundowane powinny być każde elementy składowe uli takie jak:  dennice, korpusy, 
daszki, elementy łącznikowe i modułowe, poławiacze pyłku i propolisu oraz inne 
elementy przeznaczone do produkcji specjalnej) do wysokości 70 zł na ul ale nie więcej 
niż 2- 3 tys. na pasiekę,
uprawnione do pomocy – pasieki od 10 pni

Uzasadnienie: Proponowany zakup kompletnych uli wielokorpusowych ogranicza możliwości 
elastycznego operowania środkami pieniężnymi w zależności od specyfiki i zróżnicowania pasiek i 
determinuje wydatki wymuszone i niepotrzebne. Realnej restrukturyzacji polskich pasiek sprzyjać 
będzie zakup poszczególnych elementów takich jak osiatkowane dennice czy poławiacze pyłku. W 
kompletnych ulach  poszczególne elementy ulegają zniszczeniu nierównomiernie ( np. same 
korpusy zniszczone przez ptaki zimą) i tylko te wymagają wymiany na fabrycznie nowe. 

Zaproponowane ograniczenie do 20 % liczby posiadanych rodzin powoduje, że zakup uli staje się 
symboliczny, nieopłacalny i w praktyce kłopotliwy.  Z uwagi na powyższe, nie będzie spełniał celu 
„pomocy technicznej skierowanej do pszczelarzy”. Właściwe jest także obniżenie granicznej ilości 
pni w pasiekach uprawnionych do pomocy do poziomu 10 pni.

Optymalnym jest ograniczenie dofinansowania na elementy uli do 70 zł na jedną rodzinę i 
ustaleniem maksymalnej górnej granicy kwotowej na poziomie około 2 – 3 tys. zł na pasiekę. 

z poważaniem
Za Zarząd Stowarzyszenia

skarbnik

Piotr Skorupa
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