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Jakie możliwości odbudowy pszczelarstwa w Polsce może wskazać rząd? 

 

Aktualnie trwają prace dotyczące opracowania Krajowego Planu Strategicznego w ramach nowej 

perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027. Sektorowe interwencje ujęto 

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym przepisy dotyczące wsparcia 

na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej 

polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego 

Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW) oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013. Interwencja w sektorze 

produktów pszczelich jest interwencją obowiązkową.  

Zgodnie z projektem rozporządzenia na interwencje w sektorze pszczelarskim z budżetu UE Polska 

uzyska kwotę ponad 5 mln euro/rok, i co najmniej taka sama kwota ma być przyznana z budżetu 

krajowego (państwa członkowskie mogą jeszcze zapewnić dodatkową pomoc finansową do 100% 

wydatków). Zatem roczny budżet interwencji w sektorze produktów pszczelich dla Polski w ramach 

Krajowego Planu Strategicznego jest szacowany na ponad 42 mln zł. Jest to blisko 30% wzrost 

nakładów na pszczelarstwo w stosunku do aktualnie realizowanego wsparcia w ramach Krajowego 

Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-2022.  

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołano grupę roboczą wspierającą wypracowanie 

rozwiązań z zakresu działania Zespołu do spraw opracowania Planu Strategicznego Wspólnej Polityki 

Rolnej na lata 2021-2027 w zakresie m.in. sektorowych interwencji – w sektorze produktów 

pszczelich. W dniu 19 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie Zespołu przy udziale licznej 

reprezentacji organizacji pszczelarskich.   

Przy ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi, a w szczególności pszczelarzami, w oparciu 

o analizę SWOT i ocenę potrzeb, w Planie Strategicznym jest określana strategia interwencji, 

ze wskazaniem realizacji celów końcowych i celów pośrednich, prowadzących do realizacji celów 

szczegółowych WPR. Analiza SWOT stanowi załącznik do Krajowego Planu Strategicznego WPR. 

W sektorze pszczelarskim planuje się poniższe interwencje: 

I. Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej - celem interwencji jest poprawa poziomu 

wiedzy z zakresu prowadzenia gospodarki pasiecznej. 

Beneficjentami interwencji  zakłada się, że będą organizacje pszczelarskie, które uzyskają do 100% 

refundacji kosztów szkoleń skierowanych do pszczelarzy i osób planujących założenie pasieki 

pszczelej.  
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Stopień realizacji celu określony będzie na podstawie wskaźnika rezultatu, tj. odsetek pszczelarzy 

korzystających ze wsparcia na szkolenia, w tym na szkolenia w kierunku bardziej efektywnego 

gospodarowania zasobami oraz poprzez wskaźnik produktu, tj. liczba pszczelarzy którzy uczestniczyli 

w szkoleniach i konferencjach. 

II. Wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych - celem interwencji jest zwiększenie ilości 

nowego sprzętu pszczelarskiego w gospodarstwach pasiecznych, co wpłynie, między innymi, na 

poprawę jakości produktów pszczelich.  

Beneficjentami interwencji będą pszczelarze, którzy będą mogli ubiegać się o pomoc za 

pośrednictwem organizacji pszczelarskich. Pomoc polegać będzie na refundacji 60% kosztów 

poniesionych na zakup określonego nowego sprzętu pszczelarskiego. 

Stopień realizacji celu określony będzie na podstawie wskaźnika rezultatu, tj. odsetek pszczelarzy 

korzystających ze wsparcia na inwestycje na restrukturyzację i modernizację, w tym na bardziej 

efektywne gospodarowanie zasobami oraz poprzez wskaźnik produktu tj. liczba pszczelarzy którzy 

otrzymali wsparcie na inwestycje na restrukturyzację i modernizację.  

III. Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi - celem interwencji jest wzmocnienie walki 

z  warrozą poprzez udzielenie pomocy do zakupu środków warrozobójczych. 

Beneficjentami interwencji będą  pszczelarze, którzy będą mogli ubiegać się o pomoc za 

pośrednictwem organizacji pszczelarskich. Pomoc polegać będzie na refundacji 90% kosztów 

poniesionych na zakup produktów leczniczych do walki z warrozą. 

Stopień realizacji celu określony będzie na podstawie wskaźnika rezultatu, tj. odsetek pszczelarzy 

korzystających ze wsparcia związanego z walką z warrozą oraz poprzez wskaźnik produktu tj. liczba 

pszczelarzy którzy otrzymali wsparcie na walkę z warrozą.  

IV. Ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej - celem interwencji jest wzmocnienie aktywności 

pszczelarzy w prowadzeniu gospodarki wędrownej poprzez poprawę wyposażenia technicznego 

niezbędnego do jej realizacji.  

Beneficjentami interwencji będą pszczelarze, którzy będą mogli ubiegać się o pomoc za 

pośrednictwem organizacji pszczelarskich. Pomoc polegać będzie na refundacji 60% kosztów 

poniesionych na zakup określonego sprzętu, służącego do przemieszczania uli na pożytki.  

Stopień realizacji celu określony będzie na podstawie wskaźnika rezultatu, tj. odsetek pszczelarzy 

korzystających ze wsparcia na inwestycje na restrukturyzację i modernizację, w tym na bardziej 

efektywne gospodarowanie zasobami oraz poprzez wskaźnik produktu tj. liczba pszczelarzy którzy 

otrzymali wsparcie na inwestycje na restrukturyzację i modernizację. 

V. Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej  pszczół - celem interwencji jest pomoc 

w odbudowie liczebności pogłowia pszczół w Polsce i poprawa jego wartości użytkowej.  
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Beneficjentami interwencji będą pszczelarze, którzy będą  mogli się ubiegać o pomoc za 

pośrednictwem organizacji pszczelarskich. Pomoc polegać będzie na refundacji 70% kosztów 

poniesionych na zakup matek, pakietów i odkładów pszczelich, pochodzących z hodowli.  

Stopień realizacji celu określony będzie na podstawie wskaźnika rezultatu, tj. odsetek pszczelarzy 

korzystających ze wsparcia na inwestycje na restrukturyzację i modernizację, w tym na bardziej 

efektywne gospodarowanie zasobami oraz poprzez wskaźnik produktu tj. liczba pszczelarzy którzy 

otrzymali wsparcie. 

VI. Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych - celem 

interwencji jest upowszechnianie praktyki monitorowania jakości miodu oraz zachęcanie producentów 

produktów pszczelich do poszerzania oferty handlowej miodów odmianowych. 

Beneficjentami interwencji będą pszczelarze, którzy będą mogli  ubiegać się o pomoc za 

pośrednictwem organizacji pszczelarskich. Pomoc polegać będzie na refundacji 90% kosztów 

poniesionych na zakup określonych analiz miodu.  

Stopień realizacji celu określony będzie na podstawie wskaźnika rezultatu, tj. odsetek pszczelarzy 

korzystających ze wsparcia na inwestycje na restrukturyzację i modernizację, w tym na bardziej 

efektywne gospodarowanie zasobami oraz poprzez wskaźnik produktu tj. liczba pszczelarzy którzy 

otrzymali wsparcie. 

Należy nadmienić, że kierunki interwencji w sektorze produktów pszczelich są określone 

w przepisach Unii Europejskiej i Krajowy Plan Strategiczny WPR musi je respektować.    

 

  

 

 


