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Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy 

Szanowny Panie Ministrze! 

Środowiska pszczelarskie żywią głęboką nadzieję, że zostanie dostrzeżony problem zmniejszającej się po-

pulacji pszczół. Mimo podejmowanych przez nich akcji edukacyjnych często są świadkami, a przede wszyst-

kim ofiarami niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin przez rolników, sadowników, służby dro-

gowe, służby dbające o zieleń miejską i właścicieli prywatnych posesji, co jest głównym powodem śmiertel-

ności pszczół. Działania te powodują śmierć pszczół miodnych i upadki całych rodzin pszczelich, a także 

innych owadów zapylających. 

Myślę, że wiedza o znaczeniu pszczelarstwa dla współczesnego świata i Polski – udostępniana zarówno 

w opracowaniach polskich naukowców, biologów, ekonomistów, jak i np. w raportach Komisji Europejskiej 

– jest na tyle sugestywna, że nie muszę Pana dodatkowo przekonywać, jak ważny to jest temat. Przypomnę 

tylko, że pszczoły zapylają 70–80% gatunków roślin, które gwarantują ok. 90% pożywienia niezbędnego 

ludziom. Obecny kryzys związany z pandemią dodatkowo wzmocnił i uczynił pilniejszą potrzebę działań 

w celu ochrony i rozwoju stabilnego, odpornego na różne zagrożenia systemu żywnościowego naszego kraju. 

Jednym zdaniem, takiego, który w bezpieczny sposób zapewniałby obywatelom dostęp do wystarczającej 

ilości zdrowej i przystępnej cenowo żywności. 

Pszczelarze z racji wykonywanych czynności wielokrotnie byli świadkami stosowania środków ochrony 

roślin w porze lotu owadów. Pszczoła przelatująca przez opryskany teren, względnie pobierająca wodę 

z opryskanych nawozem roślin, nawet kiedy sama od razu nie ginie, to przejmuje zapach stosowanego środ-

ka, w efekcie czego przez własną rodzinę jest traktowana jako obca i nie jest wpuszczana przez pszczoły 

ulowe do ula. I wtedy najczęściej ginie, gdyż do czasu zniknięcia zapachu musi pozostać poza ulem. 

Niestety, nagłaśniane są jedynie przypadki największych zatruć pszczół z powodu wykonywania opry-

sków powodujących upadki rodzin pszczół hodowlanych w promieniu kilku kilometrów (efektywny zasięg 

zapylania przez pszczoły określa się na odległość 2–4 km od ula) oraz tzw. dzikich zapylaczy. W takich 

przypadkach powoływane są komisje, badane są próbki, prowadzone jest odpowiednie dochodzenie, kończą-

ce się najczęściej wymierzeniem kary nieodpowiedzialnemu wykonawcy oprysku. 

Pszczelarze są też zaniepokojeni zabijaniem owadów przez właścicieli posesji prywatnych, co wynika 

z nadal znikomej wiedzy, a czasami też po prostu z ludzkiej złośliwości. W Niemczech, gdzie również do-

strzeżono problem zmniejszania się liczebności owadów, w 2018 r. wprowadzono wysokie kary pieniężne 

w celu przeciwdziałania takiemu szkodliwemu postępowaniu. 

Malejąca populacja pszczół rodzi konieczność stworzenia procedur, które pozwolą na odpowiednio szyb-

kie zadziałanie i natychmiastową interwencję w sytuacji, gdy pszczelarz zauważy niewłaściwie wykonywany 

oprysk. Dotychczasowe przepisy, a zwłaszcza zbyt powolne i nieskuteczne procedury ich egzekucji wydają 

się być w tym zakresie niewystarczające. Zgodnie z ustawą z 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i roz-

rodzie zwierząt gospodarskich pszczoła to zwierzę gospodarskie. Stosujący opryski w ciągu dnia łamią art. 35 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (DzU 2013, poz. 455 ze zm.), który stanowi, 

że środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwie-

rząt oraz dla środowiska. Zapis ten wymusza stosowanie środków ochrony roślin dopiero po locie pszczół 

i innych owadów zapylających. 

Zdaniem środowisk pszczelarskich zasadne byłoby powołanie stałych personalnie komisji zajmujących się 

zgłaszanymi przypadkami zatruć pszczół, gdyż obecnie stosowana ścieżka, bardzo żmudna i długa, utrudnia 

prowadzenie postępowania. Proponują, aby zobligować władze miast, gmin i powiatów do powołania takich 

komisji, aby w momencie zgłoszenia mogły one natychmiast przystąpić do działań wyjaśniających powód 

zatrucia. Obecnie zgłoszenia pszczelarzy są często ignorowane przez  urzędy, a w wielu przypadkach dopiero 

po dokonaniu zgłoszenia właściwe władze przystępują do powoływania komisji, co mocno opóźnia, a czasem 

wręcz uniemożliwia podjęcie skutecznych działań wyjaśniających. Pszczelarze proponują także przyznanie 

Policji uprawnień do nakładania na rolników stosujących chemiczne środki ochrony roślin w czasie lotu 

pszczół nakazu natychmiastowego opuszczenia pola w celu przeciwdziałania dalszemu zabijaniu, podtruwa-



niu i okaleczaniu pszczół i innych owadów. 

Szanowny Panie Ministrze, bardzo proszę o informację, czy uważa Pan za zasadne wprowadzenie przed-

stawionych propozycji środowisk pszczelarskich. Czy widzi Pan konieczność zmiany prawa, aby skuteczniej 

chronić populację pszczół i owadów? 

Z wyrazami szacunku 

Ewa Gawęda 

 


