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ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Dot.: Informacji o wyborze przedstawiciela organżacji których statutowym celem

działaniajest pszczelarstwo do Komisji do Spraw Środków Ochrony Roślin

Szanowny Panie Ministrze,

Ogólnopolskie Porozumienie Pszcz elarzy Polskich w składzie :

WojewódzkiZwiązekPszczelarzy w Opolu, Warszawski Dyskusyjny Klub Pszczelarzy, Nadbużański

ZwiązekPszczelarzy, StowarzyszenięPszczelarzy Eko- Bieszczady, Klub Przyjaciół Krainki,

koordynowanę przez Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich .,Polanka" w porozumieniu ze Związkiem

Zawodowym Rolników "Ojczyzna", korzystając zprzepisów art. 13 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o

środkach ochrony roślin (Dz. U. z20l3 r., poz.455) w dniu 25 marca 2013 r zgłoslła swojego

kandydata do Komisji do Spraw Środków Ochrony Roślin, był nim Prof. Władysław Hllszcza,

niestety do dziś nie zostaliśmy powiadomieni o trybie załatwieniatego zgłoszenia.

Tymczasem w dniu 18 września na stronach MRiRW

(http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-PrasoweA.lowa-kadencja-

Komisj i-do-Spraw-Srodkow-Ochrony-Roslin),

ukazńa się krótka informacja o rczpoczęaiu prac nowej Komisji a.s. ŚOR w dn l0 września 2013 r

i jej składzie. Przedstawicielem organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest

pszczelarstwo został wybrany dr Paweł Chorbiński.
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W związku zpowyższym prosimy Pana Ministra o powiadomienie nas o trybie powołania

przedstawicielaorganizacji społecznych, których statutowym celem działaniajestpszczelarstwo do

przedmiotowej Komisji. Jako uczestnicy procesu powoływania przedstawicielapszczelarzy

chcielibyśmy dowiedzieć się w szczególnościjakie kandydatury i od jakich organizacji pszczelarskich

wpłynęły do Pana Ministra i jakimi kryteriami kierował się Pan Minister przy powoĘwaniu

przedstawiciela środowisk pszczelarzy .

Rozumiemy, że dr Paweł Chorbiński będzie reprezentował w Komisji do Spraw Środków Ochrony

Roślin wszystkie środowiska pszczelarskie, a nie tylko te organizacje, które zgłosiły jego

kandydaturę.

Dlatego prosimy Pana Ministra o zadbanie o to, aby o pracach Komisji do Spraw Środków Ochrony

Roślin powiadamiane były wszystkie zainteresowane organizacje pszczelarskie, a zaich

po średnictwem moż l iwi e naj szersze środowi sk a p szczelarzy .

Ponadto chcielibyśmy zwrócić uwagę Pana Ministra, że w trakcie prac w Parlamencie RP posłowie

stosownych komisji wielokrotnie apelowali do MRiRW o przeprowadzanie konsultacji społecznych w

sprawie wydawanych przez ministerstwo rozporządzeń wykonawczych do ustawy o środkach ochrony

roślin, niestety nasze organizacje nie są do nich zapraszane.

Z powńaniem

Za O gólnopol ski e Porozum i en i e Organi za cji P szczelarski ch

Sekretarz Stowarzyszenia Pszczelarzy Po|skich POLANKA
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