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 wg rozdzielnika 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że na prośbę Polskiego 

Stowarzyszenia Hodowców Matek Pszczelich (PSHMP) przekazaną w piśmie z dnia 30 czerwca 2020 

r., przystąpiło do zmiany Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-2022 

(KPWP). PSHMP w uzasadnieniu do wnioskowanej zmiany wskazało na trudności związane 

z funkcjonowaniem pasiek hodowlanych, związane z wystąpieniem epidemii COVID-19. 

Na podstawie art. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/600 z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

wprowadzającego odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/892, rozporządzenia 

wykonawczego (UE) 2016/1150, rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 615/2014, rozporządzenia 

wykonawczego (UE) 2015/1368 i rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/39 w odniesieniu do 

niektórych środków w celu przeciwdziałania kryzysowi spowodowanemu pandemią COVID-19 (Dz. 

Urz. UE L 140 z 04.05.2020, str. 40), na zasadzie odstępstwa od art. 6 ust. 1 rozporządzenia 

wykonawczego (UE) 2015/1368 państwa członkowskie mogą zmieniać swoje programy pszczelarskie, 

tak aby środki planowane na rok pszczelarski 2020 mogły być realizowane po dniu 31 lipca 2020 r., 

lecz nie później niż do dnia 15 września 2020 r. Uznaje się, że środki te zostały zrealizowane 

w odniesieniu do roku pszczelarskiego 2020. 

W związku z tym, proponuje się zmianę KPWP polegającą na przedłużeniu okresu, do dnia 31 

sierpnia 2020 r., w którym wydatki w zakresie Środków mających na celu wsparcie zasiedlania uli, 

będą kwalifikowały się do refundacji. 

W KPWP w pkt 5. Szczegółowy opis działań, które będą realizowane w ramach środków 

wsparcia dotyczących pszczelarstwa wybranych z wykazu zawartego w art. 55 ust. 

4 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, w tym szacunkowe koszty i plan finansowania w podziale 

na lata i na środki, ostatni akapit w brzmieniu:

„W związku z art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1368, w którym zawarto, że 

„rok pszczelarski” oznacza okres 12 kolejnych miesięcy od dnia 1 sierpnia do dnia 31 lipca, wydatki 



kwalifikujące się do refundacji w danym roku budżetowym, mogą być ponoszone jedynie w trakcie  

danego roku pszczelarskiego.”

Zmienia się na następujący:

„W związku z art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1368, w którym zawarto, że 

„rok pszczelarski” oznacza okres 12 kolejnych miesięcy od dnia 1 sierpnia do dnia 31 lipca, wydatki 

kwalifikujące się do refundacji w danym roku budżetowym, mogą być ponoszone jedynie w trakcie  

danego roku pszczelarskiego. Wydatki dotyczące 5.1.4. Środki mające na celu wsparcie zasiedlania 

uli, w roku pszczelarskim 2020, mogą być realizowane do dniu 31 sierpnia 2020 r. Uznaje się, że 

środki te zostały zrealizowane w odniesieniu do roku pszczelarskiego 2020.”

W związku z realizacją postanowień art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1368 

z dnia 6 sierpnia 2015 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy w sektorze pszczelarskim (Dz. 

Urz. UE L 211 z 08.08.2015, str. 11), zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie ewentualnych uwag 

do projektu zmiany KPWP, w terminie do dnia 8 lipca 2020 r., w wersji elektronicznej na adres: 

jacek.parszewski@minrol.gov.pl. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie przyjęty za 

równoznaczny z brakiem uwag do ww. projektu zmiany KPWP.

Rozdzielnik:
1. Karpacki Związek Pszczelarzy, 

biuro@kzp.nsacz.pl; kzpnowysacz@gmail.com;
2. Polski Związek Pszczelarski, 

pzp@zwiazek-pszczelarski.pl;
3. Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „Polanka”, 

piotr.skorupa@spp-polanka.org;
4. Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych, 

pszczelarzezawodowi@interia.pl; kontakt@pszczelarzezawodowi.pl;
5. Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach, 

wzpkatowice@wp.pl;
6. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie,  

w.spisak@wzp-krakow.pl;
7. Polskie Stowarzyszenie Hodowców Matek Pszczelich.



Waldemar Guba
Dyrektor
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