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Poznań, 24 stycznia 2016 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Rynków Rolnych
ul. Wspólna 30
00-930 WARSZAWA
Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych odpowiadając na pismo Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 lutego 2016 roku, znak: RR-pz/mdj-503-8/jp/2015(726)
w sprawie uwag do przesłanego projektu Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa
w Polsce na lata 2016/2017 – 2018/2019 – przekazuje poniżej swoje stanowisko dotyczące
wymienionego projektu.
Z zadowoleniem stwierdzamy, że większość wspólnych ustaleń znalazło
odzwierciedlenie w przesłanej propozycji KPWP jednak mimo długiego procesu konsultacji
i wyjaśniania pewnych istotnych dla nas spraw zapisanych w KPWP niektóre z nich nie
zostały odpowiednio one ujęte w przesłanym projekcie.
Dlatego w odniesieniu do poszczególnych działań wnioskujemy ponownie o poprawienie
zapisów i dokonanie zmian zgodnie z poniższym zestawieniem:
1. SZKOLENIA
5.1.1.1. Nazwa działania: wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej.
Podniesienie stawek refundowanych kwot za:
- wynajem Sali na 700 zł,
- wyżywienie całodzienne na 25 zł na osobę,
- odpłatność dla wykładowcy za godzinę na 250 zł
ZAKUP SPRZETU PSZCZELARSKIEGO
5.1.1.2. Działanie: wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych.
- Wprowadzenie możliwości zakupu urządzeń do monitorowania pasiek i urządzeń do
pozyskiwania pyłku.
- Uwzględnienie 5% kosztów dodatkowych
Prosimy o wyjaśnienie zapisu: „Każdy sprzęt, którego koszty zakupu podlegały refundacji,
musi być trwale oznakowany” – Trwale tzn. jak?
2.

ZAKUP ŚRODKÓW WARROZOBÓJCZYCH
5.1.2.1. Nazwa działania: wspieranie walki z warrozą.
- Uwzględnienie 5% kosztów dodatkowych
3.

ZAKUP PRZYCZEP (lawet) DO PRZEWOZU ULI
5.1.3.1. Nazwa działania: ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej.
- Uwzględnienie możliwości zakupu: Samochodu do przewozu uli
- Uwzględnienie 5% kosztów dodatkowych
4.

ZAKUP PSZCZÓŁ
5.1.4.1. Nazwa działania: pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.
- Zmianę niezgodnej z polskim prawem weterynaryjnym treści dotyczącej stwierdzenia objawów
klinicznych warrozy, nosemozy oraz choroby roztoczowej na zapis:
„…zakupu pszczół z pasiek w których nie stwierdzono objawów klinicznych chorób zakaźnych
pszczół zwalczanych z urzędu.
- wykreślenie limitu produkcji odkładów
- Uwzględnienie 5% kosztów dodatkowych
W treści: „..wystawione przez lekarza weterynarii wolnej praktyki,..” - prosimy usunąć zwrot
„wolnej praktyki”
UWAGA Powinniśmy wspólnie zadbać aby o zdrowotności w pasiece decydował lekarz
weterynarii który ma wiedzę i doświadczenie w ocenie chorób pszczół dlatego konieczne
są szkolenia lekarzy weterynarii w tym zakresie.
5.

ANALIZY JAKOSCI MIODU
5.1.4.1. Nazwa działania: pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.
- Uwzględnienie 5% kosztów dodatkowych
6.

Wszystkie te propozycje zmian wraz z uzasadnieniami przesyłane były do Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wielokrotnie i są podsumowaniem wniosków przedstawionych
przez przedstawicieli organizacji pszczelarskich i poświęconym właśnie tym zagadnieniom.
Dlatego po wspólnych konsultacjach przedkładamy ponownie propozycje zmian z prośbą o
ich wdrożenie.
W załączeniu przekazujemy część tresci projektu KPWP 2016-2019 na której zaznaczyliśmy
miejsca co do których wnosimy uwagi.
Z poważaniem
Zał.1
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Polski Związek Pszczelarski – ul Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich POLANKA - 23-109 Pszczela Wola 9

3.
4.

Śląski Związek Pszczelarzy ul. Warszawska 6, 40-006 Katowice
Agencja Rynku Rolnego – ul. Nowy Świat 6/12, 00-930 Warszawa

