
Wiktor Korczyński 

Na styku pszczelarzy z władzą iskrzy 

Nowe władze PZP wybrane w Ciechocinku stworzyły nadzieję na inne niż do tej pory 

spojrzenie na niektóre sprawy, czasem różniące pszczelarzy w ich ocenie z powodu niepełnej 

o nich wiedzy.  Brak wiedzy o wielu sprawach był w przeszłości nieprzypadkowy i 

konsekwencje tego ponosimy w pszczelarstwie do dzis. Najlepszą ilustracją problemu 

niedoinformowania było chociażby zaciąganie przez działaczy tajnych kredytów na hipotece 

Domu Pszczelarza. Wiele problemów trwa do dziś, bo naprawdę niełatwo się z nich 

otrząsnąć. Polscy pszczelarze bywają niedoinformowani z wielu powodów, ale dziś chciałbym 

się skupić na niedoinformowaniu ich o kontaktach naszego środowiska z władzą.  

Znane mi są, oprócz pszczelarskich władz organizacyjnych, cztery funkcje przedstawicieli 

pszczelarzy do kontaktów z władzami: 

- pszczelarze członkowie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie przy MRiRW (dwóch); 

- pszczelarz członek Komisji ds. Środków Ochrony Roślin; 

- pszczelarz przedstawiciel we władzach Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji 

Rolniczych (KZRKiOR); 

- pszczelarz przedstawiciel w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). 

Praca na tych wysuniętych posterunkach niekoniecznie jest pracą społeczną. Jako pszczelarz 

mogący tylko przyjąć do wiadomości personalia „swych” reprezentantów, chciałbym 

zachować przywilej bycia z nich dumnym. W/w przedstawicielstwa są co prawda kadencyjne 

i  obsadzane metodą zatwierdzanej rekomendacji, ale w praktyce zwykli pszczelarze nie mają 

żadnego wpływu na ich obsadę. Uważam, że osoby  te są moralnie zobligowane do 

przedstawiania powiedzmy corocznych sprawozdań ze swej działalności, a na co dzień - do 

interweniowania i informowania na gorąco pszczelarzy o sprawach drażliwych, widzianych z 

ich odcinka pracy. Dziś nie wiemy i nawet nie mamy się gdzie dowiedzieć, czy PZP płaci 

składki członkowskie do KZRKiOR i kto tam pszczelarzy reprezentuje. Witryna internetowa tej 

będącej ostatnio w dziwnej sytuacji, ważnej prawnie dla pszczelarstwa organizacji rolniczej, 

mającej jako jedyna ustawowe, ale praktycznie martwe prawo lustracji PZP/WZP, jest 

delikatnie mowiąc niekompletna, a skład władz – nieznany lub niepewny (Ustawa o 

branżowych organizacjach rolników z 1982 roku). Taki stan to nieformalny immunitet 

(gwarancja bezkarności) dla władzy pszczelarskiej na szczeblu PZP/WZP/RZP. Dziś chciałbym 

skupić się tylko na dwóch pierwszych wymienionych na wstępie funkcjach, gdzie nie widać 

współpracy. Udział przedstawicieli pszczelarzy i ekologów w Komisji ds. ŚOR został 

wywalczony podczas procedowania uchwały o środkach ochrony roślin w 2013 roku przez 

SPP Polanka i niezależne od PZP organizacje pszczelarskie, przy czynnym poparciu 

Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych. Na funkcję tą rekomendowały ministrowi jednego 

kandydata wszystkie organizacje pszczelarskie za wyjątkiem SPP Polanka. Rekomendację tą 

zatwierdził minister Sawicki i przedstawiciel pszczelarzy sprawuje tą funkcję nieprzerwanie 

już drugą kadencję, doradzając trzeciemu z kolei ministrowi. Co z tego mamy jako 

pszczelarze w kontekście decyzji ministra o odwieszeniu neonikotynoidów przeznaczonych 



do zaprawiania nasion rzepaku i buraka cukrowego?  Przedstawiciel pszczelarzy bierze udział 

w doradzaniu ministrowi co odwiesić, lub czego nie odwieszać,  podczas gdy w całej 

cywilizowanej Europie środków tych nie wolno stosować . Jednocześnie Przedstawiciel bierze 

aktywny udział w pracach badawczych nad preparatem osłaniającym pszczoły przed 

neonikotynoidami, a wyniki badań jego zespołu wykorzystywane są w reklamie 

sprzedawanego za granicą, a produkowanego w Polsce preparatu osłaniającego pszczoły 

własnie przed neonikotynoidami. Czy to może być zawoaluowany konflikt interesów? 

 

Fot 1. – wyniki badań preparatu w zespole przedstawiciela pszczelarzy w Komisji ds. srodków 

ochrony roślin (aktualnie publikowane i wykorzystywane komercyjnie w Rumunii) 



 

Fot 2 – polski preparat sprzedawany na węgierskim targu. 

 

Fot 3 – opakowanie polskiego preparatu zakupionego przez autora na Węgrzech i 

dostępnego tylko za granicą. 



 

Fot 4. – oferta polskiego preparatu na rumuńskiej pszczelarskiej witrynie internetowej 

Stuparul.ro 

 Prowadzone są jakieś tajne badania uzupełniające tego preparatu w pasiece uczelnianej we 

Wrocławiu, a wyniki tych prac nie są publikowane. Jednocześnie przedstawiciel pszczelarzy 

doradza Panu Ministrowi, które neonikotynoidy (zabronione w całej cywilizowanej Europie) 

najlepiej odwiesić w celu zaprawiania nasion rzepaku i buraków. Rozumiem, że niektóre 

fakty z prac Komisji ds. ŚOR mogą być poufne, czy stanowią jakąś tam tajemnicę biznesową, 

czy handlową. Ale sam fakt prowadzenia prac nad odwieszeniem neonikotynoidów chyba 

tajnym nie jest. Jego utajnianie jest powodem wzrostu nieufności do władzy, że ta robi z 

Polski neonikotynoidowy smietnik Europy i miejsce utylizacji tych trucizn. Zapewnianie  

ministra o jednorazowosci jego decyzji włącza tylko wyobraźnie słuchaczy, że oto wjeżdżają 

do Polski liczne tiry z najcięższą chemią rolniczą i że w związku z tą jednorazowością decyzji, 

w rolnictwie robione są wieloletnie zapasy trucizn. Jako pszczelarze dowiadujemy się o takich 

sprawach z ogólnie dostępnych mediów, po fakcie, przy milczeniu mediów pszczelarskich. 

Jednocześnie trudno, ale dostępna jest informacja, że można wspomniany polski preparat 

osłaniający pszczoły przed tymi neonikotynoidami o nazwie ApisPlus nabyć za granicą przy 

niezrozumiałym dla uważnych, obytych w necie obserwatorow, geoblokowaniu polskich 

pszczelarzy (serwerów) przed informacją na temat tego specyfiku. Czyli mogą korzystać z 

tego wszyscy pszczelarze, tylko nie polscy. Domniemuję, że tak informowane są o 

neonikotynoidach też władze rekomendującej przedstawiciela organizacji pszczelarskiej, 

które w takich okolicznościach ośmieszają się, organizując kilkuosobowe protesty pod oknem 

Pana Ministra. I to pod przywództwem członków Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. 

Jeżeli tak to ma działać w przyszłości, to wypada mi tylko domniemywać, że przedstawiciel 

pszczelarzy przy Komisji ds. ŚOR reprezentuje wszystkich pszczelarzy ze wszystkich 

organizacji i niezrzeszonych, tylko nie mnie. Czyli nie mając mandatu – chyba nie 

reprezentuje nikogo poza sobą.   



Upewnił mnie w tym smutnym poglądzie fakt, że 30 stycznia b.r. w tym samym budynku                 

i w tym samym czasie, jednocześnie przebiegało posiedzenie Komisji ds. ŚOR i spotkanie 

władz pszczelarskich z Ministrem Ardanowskim – właśnie w sprawie odwieszenia 

neonikotynoidów. To ewidentny faul ze strony Ministra – równoległe prowadzenie dwóch 

takich nieskoordynowanych narad. 

 Myślę, że Profesorowie Kołtowski i Chorbiński są nam w sprawie neonikotynoidow winni 

słówko wyjaśnienia. 

 Bez tego nie mogą liczyć na zrozumienie pszczelarzy i poparcie  przez nich niezrozumiałych 

w tych okolicznościach protestów władz pszczelarskich przeciwko odwieszeniu 

neonikotynoidów. Jednocześnie Pan Minister publicznie się wypowiada (Więcbork, lipiec 

2018 r. https://www.youtube.com/watch?v=SOVFhwdY2nU ) , że pszczelarze (władze 

pszczelarskie?) go rozumieją i akceptują decyzję o odwieszeniu neonikotynoidów. Może czas 

zrobić pszczelarski remanent i odświerzyć te wszystkie rekomendacje? A może pszczelarze 

nie rozumieją sensu takich przedstawicielstw? Nie rozumieją również powściągliwości 

wiceprezydenta PZP w zdaniu sprawy z ostatniego „neonikotynoidowego” spotkania w 

Ministerstwie na witrynie PZP?. Pszczelarze z niedoinformowania nie wiedzą, co jest dla nich 

i ich pszczół większym zagrożeniem: neonikotynoidy, minister, czy ich własne władze. Jeżeli 

coś interesuje i jednoczy ostatnio pszczelarzy, to własnie neonikotynoidy oraz  strach przed  

nimi i to trzeba zrozumieć. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SOVFhwdY2nU


Fot 5. -  Sierpień 2018 - kilkuosobowy protest pszczelarzy bez pszczelarzy pod Ministerstwem 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  


