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W związku z zapytaniem nr 8312 Pana Posła Krzysztofa Głuchowskiego, w sprawie 

powołania rządowego zespołu, który będzie się zajmował polskim pszczelarstwem, przekazanym 

w dniu 29 stycznia 2019 r., przekazuję poniżej odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie. 

1. Czy planuje się w ramach działań międzyresortowych powołanie zespołu, który będzie zajmował 

się polskim pszczelarstwem? 

Aktualnie realizowany jest Krajowy Programy Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2016/17; 

2017/18; 2018/19. Jest to piąty z kolei, trzyletni program pszczelarski realizowany w Polsce, po 

wstąpieniu do Unii Europejskiej. Podstawę prawną udzielania tej pomocy stanowią, między innymi, 

przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia 

Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001, (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 

347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.). Programy pszczelarskie są opracowywane w ścisłej 

współpracy z organizacjami pszczelarskimi, które wieloetapowo uczestniczą w procesie jego 

tworzenia. Roczny budżet programu to prawie 25 mln złotych. 

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 według danych Instytutu Ogrodnictwa (w tys.).
Rok

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Liczba pni pszczelich 1 123 1 126  1 246  1 280  1 344 1 386 1 448 1 504 1 552 1 633
Liczba pszczelarzy 45,0 45,3 49,4 51,8 55,0 57,6 62,6 66,6 68,4 74,3

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 

w Unii Europejskiej. 

Aktualnie trwają prace dotyczące opracowania Krajowego Planu Strategicznego w ramach nowej 

perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej. W celu realizacji ww. zadania planowane jest powołanie 

zespołu, który między innymi będzie właściwy do realizacji tego zadania w ramach programów 

pszczelarskich.

2. Czy rozważany jest postulat pszczelarzy wprowadzenia systemu dopłat bezpośrednich do ula, 

którego realizacja mogłaby motywować rolników i pszczelarzy do większej ochrony 

bioróżnorodności terenów cennych przyrodniczo?

Podstawę prawną udzielania pomocy w sektorze rynku miodu, stanowią przepisy rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 

wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 

922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, 

str. 671, z późn. zm.). Na podstawie tych przepisów, w ramach realizacji trzyletnich programów 

pszczelarskich, pszczelarze otrzymują częściową refundację określonych kosztów (np. zakupu sprzętu 

pszczelarskiego, leków do zwalczania warrozy, pszczół). W ramach aktualnie obowiązujących 

przepisów prawa, nie ma możliwości wprowadzenia systemu dopłat do ula.  
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