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W związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Ewę Gawędę podczas 21. posiedzenia 

Senatu RP w dniu 19 lutego br. w sprawie zmniejszającej się populacji pszczół w szczególności przez 

niewłaściwe stosowanie środków ochrony roślin, przedkładam niniejsze stanowisko.

Dzięki zaangażowaniu pszczelarzy oraz przy udziale środków finansowych dostępnych w ramach 

programów pszczelarskich, zarówno liczba pszczelarzy jak i liczba pni pszczelich w Polsce, 

systematycznie wzrasta. 

Tabela. Liczba pni pszczelich i pszczelarzy w Polsce (w tys.).

Rok
Wyszczególnienie 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Liczba pni pszczelich 1 246  1 280  1 344 1 386 1 448 1 504 1 552 1 633 1 678 1 766

Liczba pszczelarzy 49,4 51,8 55,0 57,6 62,6 66,6 68,4 74,3 77,3 82,1

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Instytutu Ogrodnictwa Zakład Pszczelnictwa w Puławach. 

Pod względem liczebności pni pszczelich, w 2016 r. Polska awansowała z szóstego na trzecie miejsce 

(po Hiszpanii i Rumunii) w Unii Europejskiej. 

Na straty rodzin pszczelich w pasiekach wpływa szereg czynników, które można podzielić na dwie 

podstawowe kategorie: leżące po stronie pszczelarza - dotyczące bezpośrednio prowadzenia 

gospodarki pasiecznej; oraz niezależne od pszczelarza.

Największe straty rodzin pszczelich w pasiekach powoduje głównie niewystarczająca walka z warrozą 

(najgroźniejszym pasożytem pszczół) oraz błędy w prowadzeniu gospodarki pasiecznej 



i przygotowaniu pszczół do zimowli. Straty w pasiekach wiosną 2020 r. oszacowano na 20%, to jest 

ponad 335 tys. rodzin pszczelich. Należy nadmienić, że straty po zimowli powinny stanowić nie 

więcej niż 10% zazimowanych rodzin pszczelich.

W trakcie sezonu pszczelarskiego w 2020 r. w 15-stu województwach zgłoszono do związków 

pszczelarskich przypadki ostrych zatruć lub podtruć rodzin pszczelich, głównie na plantacjach rzepaku 

oraz uprawach sadowniczych i jagodowych. Straty rodzin pszczelich spowodowane ostrym zatruciem, 

wyniosły jedynie nieco ponad 0,04% (690 rodzin pszczelich). Natomiast podtrucia, powodujące 

osłabienie kondycji rodziny pszczelej, dotyczyły nieco ponad 1,5% tj. 26 tys. rodzin pszczelich.

Środki ochrony roślin dopuszczane są do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1107/2009 (WE) z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym 

wprowadzenia do obrotu środków ochrony roślin i uchylającym dyrektywę Rady 79/117/WE 

i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009 r. str. 1, z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2019 r., poz. 1900, z późn. zm.). 

Rozporządzenie nr 1107/2009 określa między innymi wymagania dotyczące substancji czynnych 

i środków ochrony roślin, zasady oceny i udzielania zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków 

ochrony roślin, jak również wymagania w zakresie ich etykietowania. Powyższe rozporządzenie wiąże 

w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Zgodnie z przywołanymi przepisami do obrotu mogą być dopuszczone tylko te środki ochrony roślin, 

które przy prawidłowym stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowią zagrożenia dla 

zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska, w tym dla owadów zapylających. Przepisy określają 

również sposób postępowania ze środkami ochrony roślin w trakcie ich stosowania. Podstawową 

zasadą jest obowiązek wykonywania zabiegów ochrony roślin przy zastosowaniu środków ochrony 

roślin dopuszczonych do obrotu oraz w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożeń dla zdrowia człowieka 

oraz środowiska. Zasady bezpiecznego stosowania danego środka ochrony roślin określa jego etykieta, 

odnosząca się między innymi do dozwolonej dawki środka oraz upraw, w jakich może być stosowany. 

Na etapie rejestracji poszczególnych środków ochrony roślin dokonywana jest także każdorazowo 

ocena ryzyka dla owadów zapylających i na jej podstawie w etykietach zamieszczane są, o ile to 

konieczne, standardowe zwroty określające szczególne środki ostrożności np. SPe 8 „Niebezpieczne 

dla pszczół/W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne 

w czasie kwitnienia/Nie używać w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek/Usuwać lub przykrywać 

ule podczas zabiegu i przez (określić czas) po zabiegu/Nie stosować kiedy występują kwitnące 

chwasty/Usuwać chwasty przed kwitnieniem/Nie stosować przed (określić czas)”. W sytuacji gdy 

preparat przeznaczony jest do stosowania w uprawach uważanych za atrakcyjne dla pszczół, 

a z przeprowadzonej oceny nie wynika negatywny wpływ na owady zapylające, na etykiecie 

zamieszczana jest informacja, w formie zalecenia, by stosowanie tego środka odbywało się poza 

okresami aktywności pszczół, a w przypadku herbicydów stosowanych np. w sadach – także poza 



okresem występowania kwitnących chwastów lub po mechanicznym usunięciu tych chwastów przed 

zabiegiem. Zgodnie też z art. 31 rozporządzenia 1107/2009 do treści zezwolenia i etykiety środka 

ochrony roślin wprowadzany jest zapis: „Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym 

fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które 

zwróciły się o taką informację”. Zapis ten służy ograniczeniu negatywnego wpływu stosowanych 

środków ochrony roślin na zdrowie ludzi i zwierząt, w szczególności pszczół. Zwrot ten jest 

zamieszczany obecnie w treści etykiet wszystkich dopuszczanych do obrotu środków ochrony roślin 

stosowanych na terenie otwartym. Zapis ten obliguje rolnika do informowania o planowanych 

zabiegach zainteresowane osoby (np. pszczelarzy), które zwróciły się do niego z takim wnioskiem.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z przepisami art. 55 rozporządzenia 1107/2009 „środki ochrony roślin 

muszą być stosowane właściwie”. Właściwe stosowanie tych preparatów obejmuje przestrzeganie 

zasad dobrej praktyki ochrony roślin oraz warunków ustanowionych zgodnie z art. 31 tego 

rozporządzenia i podanych w etykietach. Stosowanie środka ochrony roślin musi być także zgodne 

z ogólnymi zasadami integrowanej ochrony roślin, które nakazują w pierwszej kolejności 

posługiwanie się w ochronie roślin metodami innymi niż stosowanie chemicznych środków ochrony. 

Jednocześnie też przepisy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin 

obligują stosującego środki ochrony roślin do wykonywania zabiegu w taki sposób, aby „nie stwarzać 

zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków 

ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu” oraz aby „planować stosowanie 

środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze 

objętym zabiegiem”. Podstawową zasadą dobrej praktyki ochrony roślin jest zatem obowiązek 

wykonywania zabiegów ochrony roślin w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożeń dla zdrowia 

człowieka oraz środowiska, w szczególności dla owadów zapylających.

Zasady integrowanej ochrony roślin określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin (Dz. U. poz. 505). Zapisy 

rozporządzenia kładą silny nacisk m.in. na stosowanie płodozmianu, odpowiednich odmian, 

przestrzegania optymalnych terminów siewu lub sadzenia, stosowania właściwej agrotechniki, 

nawożenia oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych. Jednym z wymagań 

rozporządzenia jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich 

występowaniu, w szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów 

szkodliwych. Decyzje o wykonaniu zabiegów ochrony roślin powinny być podejmowane w oparciu 

o monitoring występowania organizmów szkodliwych, z uwzględnieniem progów szkodliwości. 

Natomiast dokonując wyboru środków ochrony roślin należy brać pod uwagę ich selektywność. 

Ponadto, stosowanie środków ochrony roślin powinno być ograniczone do niezbędnego minimum, 

w szczególności poprzez odpowiedni dobór dawki lub ograniczenie liczby wykonywanych zabiegów. 

Wykonywanie zabiegów środkami ochrony roślin może być prowadzone jedynie przez osoby 



odpowiednio przeszkolone, sprzętem sprawnym technicznie (ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach 

ochrony roślin wprowadza obowiązek badania sprzętu przeznaczonego do stosowania środków 

ochrony roślin) oraz w określonych warunkach atmosferycznych (prędkość wiatru nie może 

przekraczać 4 m/s). Szczegółowe regulacje w tym zakresie, w szczególności zakaz stosowania 

środków ochrony roślin w odległości mniejszej niż 20 m od pasiek, określa rozporządzenie Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony 

roślin (Dz. U. poz. 516). Dodatkowo profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają 

obowiązek prowadzenia ewidencji wykonanych zabiegów, dający możliwość dokonywania oceny 

prawidłowości ich stosowania. Wykonując zabiegi ochrony roślin należy zatem zwracać uwagę nie 

tylko na efektywność zabiegu, ale także na skutki, jakie może on spowodować dla zdrowia ludzi oraz 

dla środowiska w tym owadów zapylających – bez których uzyskanie oczekiwanego plonu 

w przypadku szeregu gatunków roślin uprawnych byłoby niemożliwe.

Szczególną rolę w zakresie ograniczania negatywnego wpływu środków ochrony roślin na owady 

zapylające odgrywa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, która jest instytucją 

sprawującą nadzór nad prawidłowością stosowania tych preparatów. Inspektorzy w trakcie 

prowadzonych czynności kontrolnych zwracają szczególną uwagę na nieprawidłowości podczas 

wykonywania zabiegów ochrony roślin, które mogą mieć wpływ na wystąpienie zatrucia pszczół. 

Niestosowanie się podczas wykonywania zabiegów ochrony roślin do przepisów prawa i stwarzanie 

tym samym zagrożenia m.in. dla owadów zapylających podlega sankcjom karnym. Pracownicy 

Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa biorą również czynny udział w postępowaniach 

wyjaśniających dotyczących podejrzeń zatruć pszczół środkami ochrony roślin. Każdy zgłoszony 

przypadek w tym zakresie jest przez Inspekcję rozpatrywany bez zbędnej zwłoki.

W odniesieniu do poruszonej kwestii wysokości sankcji w przypadku stwierdzanych nieprawidłowości 

w trakcie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin Ministerstwo wyjaśnia, że cytowana 

ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin reguluje odpowiedzialność za czyny 

naruszające przepisy ustawy, które ze względu na ich wagę, w tym przypadku, są traktowane jako 

wykroczenia. Zatem w związku z nieprawidłowym wykonywaniem zabiegów z wykorzystaniem 

środków ochrony roślin nakładane są mandaty karne w wysokości do 1 000 zł. Należy także 

zaznaczyć, że w przypadku nieprzestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności np. 

spowodowania zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, w tym dla owadów 

zapylających) konsekwencją jest odpowiednie zmniejszenie przyznawanych rolnikowi płatności 

bezpośrednich oraz płatności w ramach działań obszarowych PROW. Ponadto, przepisy Kodeksu 

cywilnego dają także podstawę do roszczeń, w następstwie niewłaściwego zastosowania środków 

ochrony roślin.

W odniesieniu do poruszonej sprawy powoływania komisji w sprawie likwidacji szkód 

spowodowanych stosowaniem środków ochrony roślin należy wyjaśnić, że w momencie podejrzenia 



zastosowania środków ochrony roślin powodującego ostre zatrucie pszczół zainteresowany pszczelarz 

ma możliwość wystąpić do właściwego ze względu na usytuowanie pasieki Urzędu Gminy lub Urzędu 

Miasta o powołanie komisji, która ma za zadanie ocenić zaistniałe szkody. Zgodnie bowiem z ustawą 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do zakresu działania jednostki samorządowej należą 

wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, do których również można zaliczyć szkody 

wyrządzone w pasiekach. Powołana komisja wykonuje między innymi oględziny, weryfikuje czy na 

sąsiadujących uprawach, na których mogło dojść do zatrucia, środki ochrony roślin stosowane były 

w sposób stwarzający zagrożenie dla owadów zapylających, ale również pobiera materiał do badań 

toksykologicznych. Wyniki badań toksykologicznych stanowią podstawę dla pszczelarza do 

ewentualnego dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Postępowanie kontrolne, w tym pobieranie 

próbek do badań laboratoryjnych może mieć miejsce także w przypadku niepowołania komisji przez 

Urząd Gminy lub Miasta, w postępowaniu powinien jednak uczestniczyć inspektor Państwowej 

Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz lekarz weterynarii, celem wykluczenia upadku pszczół 

w wyniku np. wystąpienia choroby zakaźnej. Szczegółowa instrukcja postępowania przy pobieraniu 

próbek do badań laboratoryjnych w przypadku podejrzenia o ostre zatrucie pszczół środkami ochrony 

roślin znajduje się na stronie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu 

Badawczego w Puławach (www.piwet.pulawy.pl) w zakładce „Komunikaty > Informacje dla 

pszczelarzy”. Jednocześnie pracownicy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB na bieżąco 

służą pomocą oraz udzielają telefonicznych odpowiedzi w przypadku wystąpienia wątpliwości u osób, 

które są zaangażowane w prace związane z ostrym zatruciem pszczół. W Zakładzie Farmakologii 

i Toksykologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego 

w Puławach prowadzona jest też bezpłatna diagnostyka toksykologiczna pszczół.

Jednocześnie, odnosząc się do sygnalizowanych zagrożeń związanych z amatorskim stosowaniem 

środków ochrony roślin uprzejmie informuję, że w ramach rozpoczętej rewizji przepisów dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy 

wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów analizowane jest 

wprowadzenie dalszych ograniczeń dla stosujących środki ochrony roślin przeznaczonych dla 

użytkowników nieprofesjonalnych. 

Przedstawiając powyższe informacje i wyjaśnienia zapewniam, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi na bieżąco monitoruje sytuację w branży pszczelarskiej i podejmuje stosowne działania 

w przypadku wystąpienia zagrożeń mogących powodować ograniczenia populacji pszczoły miodnej 

i innych, dziko żyjących zapylaczy oraz owadów pożytecznych.

Mając na uwadze istotne znaczenie sektora pszczelarskiego w Polsce, resort rolnictwa kieruje istotne 

środki publiczne na wsparcie pszczelarstwa. W ramach realizacji Krajowego Programu Wsparcia 

Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-2022 pszczelarze mogą liczyć na pomoc w formie refundacji, 

między innymi, kosztów: 



 szkoleń i konferencji pszczelarskich (refundacja 100%); 

 zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego (miodarek, odstojników, dekrystalizatorów, stołów do 

odsklepiania plastrów, suszarek do suszenia obnóży pyłkowych, topiarek do wosku, urządzeń 

do kremowania miodu, refraktometrów, wózków ręcznych do transportu uli, wialni do pyłku, 

uli lub ich elementów, sprzętu do pozyskiwania pierzgi) (refundacja nie więcej niż 60% ceny 

jednostkowej);

 zakupów produktów leczniczych warrozobójczych – refundacja nie więcej niż 90%;

 zakupu przyczep (lawet) do przewozu uli, wag pasiecznych, ładowarek, mini ładowarek, 

wózków samojezdnych, urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli, elektryzatorów, 

lokalizatorów GPS (refundacja nie więcej niż 60% ceny jednostkowej); 

 zakupu matek pszczelich o znanej wartości użytkowej, pakietów oraz odkładów pszczelich 

z takimi matkami – refundacja nie więcej niż 70% ceny jednostkowej; 

 analiz właściwości fizyko-chemicznych oraz analizy pyłkowej miodu – refundacja 100%.

Należy nadmienić, że środki finansowe przeznaczane na realizację programów wsparcia pszczelarstwa 

w Polsce w ostatnich latach istotnie wzrosły. Roczny budżet programu pszczelarskiego w 2019 r. 

wyniósł blisko 25 mln zł (50% środki UE i 50% środki krajowe), w 2020 r. wyniósł prawie 34 mln zł, 

a na 2021 r. (uwzględniając środki okresu przejściowego) budżet przewidywany jest w kwocie około 

44 mln zł. 

Z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ryszard Bartosik
Sekretarz Stanu

/podpisano elektronicznie/
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