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Synopsis. Polskie pszczelarstwo ma po za amaniu datuj cym si  od lat 80-ych zesz ego wieku szanse na 

rozwój dzi ki subsydiom z Unii Europejskiej. Jednak e typowe pasieki s  zbyt ma e, by dochód z nich 

zapewni  utrzymanie rodzinie pszczelarza. Pszczelarstwem zajmuj  si  w wi kszo ci osoby starsze, 

traktuj c to raczej jako hobby ni  ród o dochodu, ale ostatnio redni wiek pszczelarzy si  obni a. 

S owa kluczowe: miód, pszczelarstwo, op acalno  

Wprowadzenie 

Wykorzystanie pszczó  przez cz owieka si ga kilkunastu tysi cy lat wstecz. Pierwsze 

lady wiadcz ce o pozyskiwaniu produktów pszczelich pochodz  z malowide  skalnych 

odkrytych w pieczarze Arane w Hiszpanii, a ich powstanie datuje si  mi dzy 5 a 10.000 lat 

p.n.e. [Jairisz 1966, za Pszczelnictwo... 1998]. Miód w tym czasie pozyskiwano w sposób 

rabunkowy. Najcz ciej czy o si  to z u mierceniem rodziny pszczelej. Dopiero oko o 4000 

lat temu pszczo y zacz to otacza  opiek , g ównie ze wzgl dów na mo liwo  pozyskania od 

nich produktów. W niektórych krajach pszczo a by a traktowana jako bóstwo, np. w Indiach, 

gdzie bóg Wisznu by  przedstawiany w postaci b kitnej pszczo y. Pierwsze wzmianki o 

u ytkowaniu pszczó  pochodz  z wyspy Kreta (XX w. p.n.e.). Od oko o X wieku p.n.e. 

pszczo y zacz to wykorzystywa  w staro ytnym Egipcie, a w kolejnych wiekach w Grecji, 

Palestynie i Rzymie [Pszczelnictwo... 1998]. 

Na terenach polskich historia bartnictwa si ga ponad 2000 lat [Mazak 1975]. Pierwsza 

wzmianka o u ytkowaniu pszczó  w Polsce pochodzi z X wieku, kiedy to arabski podró nik 

Ibrahim Ibn Jakub pisa , e Polska obfituje „w ywno , mi so, miód i rol  orn ”. 

Powszechnie okre lano Polsk  jako „kraj miodem i mlekiem p yn cy”. Pszczelarze przez 

wieki cieszyli si  wielkim szacunkiem, wiadcz  o tym nazwy miejscowo ci: Bartodzieje, 

Miodniki, Pszczelin itp. [Szot 2001]. 
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Du e znaczenie pszczelarstwa dla rolnictwa wynika, z jednej strony, z mo liwo ci 

pozyskiwania produktów pszczelich, a z drugiej z zapylania przez te owady ro lin 

uprawianych przez cz owieka, co stanowi g ówn  korzy  z ich u ytkowania. Instytut 

Sadownictwa i Kwiaciarstwa oszacowa , e korzy ci wynikaj ce z zapylania przekraczaj  

dwudziestokrotnie warto  wytworzonych produktów pszczelich. 

Najbardziej znanym i powszechnie wykorzystywanym produktem pozyskiwanym od 

pszczó  jest miód. W rozporz dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi [Rozporz dzenie...  

2003] okre lono miód jako naturalny s odki produkt wytworzony przez pszczo y Apis 

mellifera przez czenie specyficznych substancji nektaru ro lin lub wydzielin ywych cz ci 

ro lin, lub wydalin owadów ss cych soki ywych cz ci ro lin, sk adowany, odparowany i 

pozostawiony do dojrzewania w plastrach. W zale no ci od wykorzystanego przez owady 

surowca rozró nia si  miód nektarowy, spadziowy i nektarowo – spadziowy. Mo na 

wyró ni  wiele odmian miodu, ró ni cych si   mi dzy sob  m.in. barw , aromatem, 

konsystencj  oraz w a ciwo ciami. Do najcz ciej spotykanych odmian miodu nektarowego 

w Polsce zaliczaj  si : wielokwiatowy, rzepakowy, lipowy, gryczany, akacjowy, wrzosowy, 

malinowy. Miody spadziowe dziel  si  na miody ze spadzi iglastej i ze spadzi li ciastej. 

Miód nie jest jedynym produktem pszczelim. Poza nim od pszczó  mo na tak e 

pozyska  py ek kwiatowy, wosk, jad i mleczko pszczele, pierzg  oraz kit pszczeli. Spotyka 

si  równie , np. w Indiach, u ytkowanie pszczó  w celu pozyskania od nich czerwiu, 

stanowi cego ród o atwo przyswajalnego bia ka. 

Propolis i jad to produkty pszczele, które s  surowcami apiterapeutyków, stosowanych 

do leczenia ró nych rodzajów schorze . Pozosta e produkty, tj. wosk, mleczko pszczele, 

py ek kwiatowy i pierzg , wykorzystuje si  w przemy le farmaceutycznym i kosmetycznym. 

Celem opracowania jest okre lenie op acalno ci produkcji pszczelarskiej w Polsce, 

g ównie poprzez okre lenie op acalno ci produkcji miodu, który jest g ównym produktem 

pozyskiwanym od pszczó . W pracy wskazano równie  na mo liwo ci rozwoju bran y 

pszczelarskiej. 

Stan pszczelarstwa w Polsce 

W ostatnich kilkudziesi ciu latach liczba rodzin pszczelich w Polsce ulega a 

znacz cym zmianom. Najwi cej pni pszczelich u ytkowano w latach 80. (w roku 1985 ponad 

2,6 mln). Statystyka ta mo e by  zawy ona, poniewa  w tym czasie w Polsce mieli my do 

czynienia z reglamentowaniem towarów. Jednym ze sposobów na pozyskanie dodatkowej 

ilo ci cukru, by a hodowla pszczó , których pasz  jest cukier. 
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Rysunek 1. Liczba pni pszczelich w Polsce w latach 1970–2005 

Figure 1. Number of bee colonies in Poland in years 1975-2005 

ród o: dane Polskiego Zwi zku Pszczelarskiego, [Rocznik... 1986, Nogal 1999] 

* – szacunek PZP. 
 

W kolejnych latach nast pi  spadek liczby pni pszczelich do oko o 1,5 mln w 1990 

roku, 1 mln w 1995 i niewiele ponad 700 tys. w roku 1999. W dwóch nast pnych latach 

liczba pni pszczelich zwi kszy a si  do 950 tys. (rysunek 1). Od tego czasu nast powa y 

niewielkie zmiany liczby rodzin pszczelich.  

Tabela 1. Struktura pasiek w zale no ci od liczby pni pszczelich 

Table 1. Structure of apiaries in Poland by number of bee colonies 
Struktura pasiek wed ug liczby pni (%) Liczba pni w 

pasiece 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

do 5 pni 12,1 13,2 10,6 9,9 9,8 9,3 

6 – 10 pni 19,2 24,7 23,3 22,8 23,5 21,5 

11 – 20 pni 26,8 27,2 27,5 26,9 26,3 24,7 

21 – 50 pni 31,5 24,0 26,4 26,3 26,6 28,5 

51 – 80 pni 8,6 8,1 9,6 10,3 10,7 11,6 

81 – 150 pni 1,6 2,3 2,1 3,2 2,4 3,6 

powy ej 150 pni 0,2 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 

ród o: dane PZP za [Rocznik... 2005] 

 

Tak du y, w porównaniu z latami osiemdziesi tymi XX wieku, spadek liczby pni 

pszczelich wp ywa  niekorzystnie na rolnictwo. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Oddzia  

Pszczelarstwa ocenia, e do zapylenia upraw rzepaku i sadów, bez uwzgl dnienia innych 

ro lin owadopylnych, potrzebnych jest w Polsce oko o 2,5 mln rodzin pszczelich. 

Pszczo y w  Polsce u ytkowane s  g ównie w ma ych pasiekach, najcz ciej przez 

tzw. pszczelarzy–hobbystów. Wed ug danych Polskiego Zwi zku Pszczelarskiego (PZP) 

ponad po ow  pasiek stanowi y te, w których trzymano do 20 pni, pasieki rednie (z liczb  

pni od 20 do 50) stanowi y ponad ¼, za  najwi ksze, w których utrzymywano ponad 80 

rodzin pszczelich to ponad 4% wszystkich pasiek w Polsce. 
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U ytkowaniem pszczó  w Polsce zajmuj  si  najcz ciej osoby posiadaj ce niewielkie 

zasoby ziemi. W 2003 roku oko o 
1
/3 pni pszczelich znajdowa o si  w gospodarstwach o 

obszarze nie przekraczaj cym 1 ha. Osoby posiadaj ce od 1 do 3 ha mia y w u ytkowaniu 

ponad 20% pni, w gospodarstwach od 3 do 5 ha 10%, od 5 do 10 ha 17%, za  w najwi kszych 

przekraczaj cych 15 ha utrzymywane by o niemal 10% rodzin pszczelich [Rolnictwo... 2003]. 

W ostatnich latach nast pi y korzystne zmiany w strukturze wiekowej pszczelarzy. W 

1998 roku 85% producentów miodu przekroczy o 60 lat, z czego niemal po owa mia a ponad 

70 lat. Oko o 10% pszczelarzy by o w wieku od 35 do 60 lat, a tylko oko o 5% mia a poni ej 

35 lat [Nogal 1999]. W kolejnych latach, wed ug danych PZP, rós  udzia  pszczelarzy 

najm odszych. W roku 2003 oko o 10% osób zajmuj cych si  pszczo ami mia o poni ej 35 

lat, a udzia  osób w wieku poprodukcyjnym zmala  do niespe na 60%. Pomimo tych zmian w 

dalszym ci gu dzia alno ci  pszczelarsk  w Polsce w du ym stopniu zajmuj  si  emeryci. 

Wielko  produkcji miodu w Polsce w latach 90. spada a z oko o 14 tys. ton w 1991 

roku do oko o 9 tys. ton w 1998 (rysunek 2). W kolejnych latach nast pi  wzrost produkcji do 

ponad 15 tys. ton w 2003 i 16 tys. ton dwa lata pó niej. PZP szacuje, e w roku 2006 

produkcja miodu b dzie wynosi  oko o 22 tys. ton. Jedynie w roku 2004 jego produkcja by a 

na poziomie z roku 1991, co wynika o g ównie z niekorzystnych warunków pogodowych w 

okresie zbierania po ytku przez pszczo y. 
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Rysunek 2. Wielko  produkcji miodu w Polsce w latach 1990–2006 

Figure 2. Honey production in Poland in years 1990-2006 

ród o: [Rocznik Statystyczny Rolnictwa 1998, Rynek...  nr 16-29,  dane PZP] 

* – dane szacunkowe. 

  

Wa nym elementem determinuj cym wielko  produkcji miodu jest wydajno  rodzin 

pszczelich. Najwy sza wydajno  w Polsce osi gana jest w pasiekach najwi kszych, 

posiadaj cych ponad 80 pni pszczelich. Wynika to z tego, e w a ciciele tych pasiek to w 

du ej cz ci pszczelarze profesjonalni, którzy czerpi  dochody jedynie b d  g ównie z 
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produkcji pasiecznej. Wed ug danych PZP pszczelarze w tych pasiekach pozyskiwali w latach 

1999-2003 rednio od 20 do 30 kg miodu od rodziny pszczelej. W pasiekach mniejszych z 

jednego pnia pszczelego uzyskiwano w tym czasie o oko o 40-50% mniej miodu. Ró nice te 

pog bia y si  w latach niekorzystnych dla produkcji pszczelarskiej. PZP szacuje, e w 2006 

roku w pasiekach du ych produkcja miodu wyniesie oko o 50 kg od rodziny pszczelej, a w 

pozosta ych pasiekach zostanie pozyskane oko o 25-30 kg miodu. 

Tabela 2. Wielko  produkcji miodu w pasiekach poddanych terenowej ocenie pszczó  przez specjalistów z 

Regionalnych Centrów Hodowli Zwierz t i Oddzia ów Krajowego Centrum Hodowli Zwierz t w latach 1999–

2003 

Table 2. Honey production in apiaries researched by specialists from the National Animal Breeding Center in 

years 1999-2003 

rednia wielko  produkcji miodu od jednej rodziny 

pszczelej (kg) 

po ytek 

Liczba 

ocenianych 

grup 

Rodzaj 

pasieki * 
Rok oceny 

ogó em 

wczesny redni pó ny 

234 S 1999 26,6 12,1 11,3 3,2 

205 S 2000 26,1 11,0 9,3 5,8 

219 S 2001 21,4 9,2 8,0 4,3 

233 S 2002 22,0 10,4 7,7 3,9 

202 S 2003 32,1 12,7 14,2 5,2 

1093 S 1999–2003 25,6 11,1 10,1 4,5 

116 W 1999 35,9 16,1 13,9 5,9 

110 W 2000 32,5 13,2 10,3 9,0 

115 W 2001 29,2 11,7 10,7 6,8 

101 W 2002 28,8 12,7 8,3 7,8 

83 W 2003 37,9 14,7 14,9 8,3 

525 W 1999–2003 32,8 13,7 11,6 7,5 

ród o: [Wyniki... 2004] 

* – S – oznacza pasiek  stacjonarn , W – w drown . 

 

Nieco inna sytuacja by a w gospodarstwach pszczelarzy, w których specjali ci 

Krajowego Centrum Hodowli Zwierz t (KCHZ) przeprowadzili ocen  terenow . Hodowcy ci 

uzyskali w latach 1999-2003 rednio 25,6 kg miodu z pnia pszczelego w przypadku 

prowadzenia pasieki stacjonarnej i rednio o ponad 7 kg wi cej przy prowadzeniu gospodarki 

w drownej (tabela 2). Najwi ksze ró nice w produkcji miodu w pasiekach stacjonarnych i 

w drownych dotyczy y po ytku pó nego. W tym przypadku w pasiekach w drownych 

pozyskiwano do 100% miodu wi cej ni  w pasiekach stacjonarnych. 

Op acalno  produkcji pszczelarskiej w Polsce 

Na op acalno  produkcji pszczelarskiej zasadniczy wp yw maj  wielko  produkcji 

miodu oraz koszty jego wytworzenia. Oprócz tego znaczenie ma równie  jako  i odmiana 

miodu. Ceny miodów odmianowych, np. wrzosowego lub spadziowego, s  cz sto o 100 i 

wi cej procent wy sze ni  ceny najpopularniejszego miodu wielokwiatowego. Wed ug 

danych PZP, ceny miodów w skupie w 2006 roku zawieraj  si  w przedziale od 7,5 – 9 z  za 
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kg w przypadku wielokwiatowego, poprzez oko o 17 z  w przypadku spadziowego, do ponad 

25 z  za kg miodu wrzosowego. W sprzeda y bezpo redniej ceny kszta tuj  si  od 15 z  za kg 

miodu wielokwiatowego do ponad 40 z  za kg miodu wrzosowego. 
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Rysunek 3. rednie ceny miodu w skupie i w sprzeda y bezpo redniej w latach 1999–2006 

Figure 3. Average procurement and marketplace prices of honey in years 1999-2006 

ród o: dane PZP 

* - dane szacunkowe. 

 

Czynnikiem, który ró nicuje op acalno  produkcji miodu jest jego cena. Przeci tne 

ceny p acone pszczelarzom przez podmioty skupowe w latach 1999-2003 kszta towa y si  na 

poziomie 6-7 z , by w kolejnych latach wzrosn  do poziomu 8-9 z  za kg miodu (rysunek 3). 

Ceny uzyskiwane w sprzeda y bezpo redniej by y o oko o 100% wy sze. 

Obok wielko ci produkcji i jako ci pozyskiwanego miodu na op acalno  produkcji 

pszczelarskiej wp ywa równie  mo liwo  wytwarzania innych produktów, takich jak: 

pierzga, wosk, jad, jad, mleczko, kit pszczeli i py ek kwiatowy, czy te  sprzeda  matek lub 

pakietów pszczelich oraz inne przychody, np. z wynajmu rodzin pszczelich do zapylania 

ro lin. 

Do rozwoju pszczelarstwa w Polsce mog  zach ca  stosunkowo niskie koszty 

za o enia pasieki. Kalkulacje autorów wskazuj , e w 2006 roku (dane pochodz  z pierwszej 

po owy tego roku) na utworzenie pasieki sk adaj cej si  z 20 rodzin potrzeba by o niewiele 

ponad 12 tys. z  (tabela 3). Po ow  tej sumy stanowi  koszty zakupu uli, oko o 20% to koszty 

zakupu rodzin pszczelich, a pozosta e koszty wi  si  z zakupem narz dzi i urz dze  do 

pracy przy pszczo ach oraz pozyskiwania miodu. Oszacowane koszty mo na znacz co 

zmniejszy , np. samodzielnie buduj c ule mo na zaoszcz dzi  nawet 20% kosztów 

inwestycji. Innym sposobem na redukcj  kosztów mo e by  zakup u ywanego sprz tu 
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pszczelarskiego, cho  w tym przypadku trzeba by  ostro nym, by oszcz dno ci nie by y 

pozorne. 

Tabela 3. Koszt za o enia pasieki 20 pni pszczelich, z  

Table 3. Construction and equipment costs of an apiary with 20 bee colonies, PLN 

Element nak adów  Rok 

 2006 * 2003 * 2001 

Rodziny pszczele 2400 2400 2000 

Ule 6000 6800 6800 

Miodarka 4–plastrowa 1700 1600 1300 

Topiarka do wosku Toper 300 300 300 

Parnik 330 300 200 

Wanienka do odsklepiania 150 130 100 

Odstojnik do miodu 520 700 550 

Wtapiacz do w zy 130 120 120 

Kombinezon pszczelarski 120 100 70 

Inne narz dzia 500 500 500 

Razem 12150 12950 11940 

Przeci tne koszty na 

rodzin  pszczel  
607,5 647,5 597 

ród o: [Ma y...  2002]  

* – szacunek autorów. 
W celu zbadania op acalno ci produkcji miodu w Polsce obliczono wysoko  

nadwy ki bezpo redniej dla trzech wydzielonych typów pasiek. Pierwsz  stanowi y tak 

zwane pasieki w drowne, które podlega y ocenie terenowej Krajowego Centrum Hodowli 

Zwierz t (oznaczone liter  W). Druga grupa to pasieki oceniane przez KCHZ, ale prowadz ce 

gospodark  stacjonarn  (oznaczone liter  S), natomiast trzeci  grup  stanowi a „przeci tna” 

ma a pasieka w Polsce, nazwana umownie pasiek  amatorsk  (oznaczona liter  A). Wielko  

produkcji miodu od jednej rodziny pszczelej w dwóch pierwszych przypadkach wyznaczono 

jako przeci tn  wielko  produkcji z lat 1999-2003. Dla trzeciej grupy jako wydajno  

rodziny pszczelej przyj to produkcj  miodu w wysoko ci 10 kilogramów. 

W opracowaniu przyj to dwie formy sprzeda y miodu. Skup, czyli sprzeda  firmom, 

które zajmuj  si  skupem miodu. W tym przypadku w kalkulacji uwzgl dniono cen  zbytu 

miodu na poziomie 8 z otych za kilogram. Drug  form  sprzeda y by a tzw. sprzeda  

bezpo rednia, dla której przyj to cen  16 z /kg. 

Najwy sze koszty bezpo rednie w przeliczeniu na rodzin  pszczel  ponosi y 

gospodarstwa stosuj ce gospodark  w drown  pszczó , natomiast najni sze tzw. pasieki 

amatorskie. Ró nica si ga a ponad 100%. Sytuacja ta wynika z intensywno ci 

gospodarowania, a jednym z najwa niejszych elementów by y koszty transportu uli, które w 

pasiekach w drownych stanowi  nawet 
1
/3 kosztów bezpo rednich. Natomiast w grupie 
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prowadz cych stacjonarne gospodarowanie koszty bezpo rednie, oczywi cie poza kosztami 

transportu uli, by y zbli one do kosztów ponoszonych w gospodarstwach w drownych. 

Tabela 4. Bilans przychodów i kosztów na 1 rodzin  pszczel  

Table 4. Costs and revenues per bee colony and year 

Rodzaj pasieki * 
Pozycja kalkulacji 

W S A 

Koszty bezpo rednie (z ): 

Cukier 45 45 45 

W za 20 20 12 

Leki dla pszczó  30 30 15 

Transport uli 80 0 0 

Inne koszty 50 50 30 

Razem koszty bezpo rednie 225 145 102 

Wielko  produkcji (kg) i ceny miodu (z /kg): 

Wielko  produkcji miodu  32,8 25,6 10,0 

Cena miodu SKUP  8,0 8,0 8,0 

Cena miodu 

BEZPO REDNIO 
16,0 16,0 16,0 

Warto  produkcji (z ): 

Miód SKUP 262,40 204,80 80,00 

Miód BEZPO REDNIO 524,80 409,60 160,00 

Inne produkty pszczele 15 10 5 

Matka pszczela -30 -30 -15 

Razem warto  produkcji (z ): 

SKUP 247,40 184,80 70,00 

BEZPO REDNIO 509,80 389,60 150,00 

Nadwy ka bezpo rednia (z ): 

SKUP 22,4 39,8 -32,0 

BEZPO REDNIO 284,8 244,6 48,0 
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych PZP i KCHZ 

* –W –pasiek  oceniana przez KCHZ prowadz ca gospodark  w drown ;  

S – pasieka oceniana przez KCHZ prowadz ca gospodark  stacjonarn ; 

A – pasieka amatorska 

 

Jako g ówny przychód we wszystkich grupach za o ono przychody uzyskiwane ze 

sprzeda y miodu. Kilka procent przychodów stanowi y rodki pozyskane ze sprzeda y innych 

produktów pszczelich, g ównie py ku kwiatowego. Zatem podstaw  warto ci produkcji 

obliczono jako iloczyn  wielko ci produkcji miodu i jego przeci tnej ceny. 

Wysoko  uzyskanej nadwy ki bezpo redniej zale a a w g ównej mierze od ceny 

miodu. W przypadku sprzeda y podmiotom skupowym w pasiekach kontrolowanych przez 

KCHZ warto  nadwy ki bezpo redniej na rodzin  pszczel  by a od 6 do kilkunastu razy 

ni sza ni  w sprzeda y bezpo redniej. Pasieki w drowne uzyska y ni sz  ni  stacjonarne 

warto  nadwy ki bezpo redniej w przypadku sprzeda y miodu podmiotom skupowym, 

poniewa  warto  przyrostu produkcji miodu nie pokry a wzrostu kosztów zwi zanych z tym 

przyrostem (koszty transportu). Natomiast pasieki amatorskie sprzedaj c miód w skupie 
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osi ga y ujemn  warto  nadwy ki bezpo rednie. W sprzeda y bezpo redniej warto  

nadwy ki bezpo redniej w tej grupie wynios a niemal 60 z  i by a od 4 do 5 razy ni sza ni  w 

pozosta ych przypadkach. 

Analiza ta jest swoistym uproszczeniem, poniewa , jak stwierdzono wcze niej, du e 

znaczenie na cen  miodu ma jego odmiana. Zatem dla lepszej orientacji o op acalno ci np. 

pasieki w drownej nale a oby skalkulowa  ilo  pozyskiwanego miodu poszczególnych 

odmian. 

Warto  nadwy ki bezpo redniej niewiele mo e nam powiedzie , czy dana 

dzia alno  jest op acalna. Kategori  dochodow  s u c  do oceny wyników dzia alno ci 

gospodarstwa jest dochód rolniczy netto, czyli ró nica mi dzy warto ci  nadwy ki 

bezpo redniej, a rzeczywistymi i szacunkowymi kosztami po rednimi. W przypadku 

produkcji pasiecznej najwa niejszymi kosztami po rednimi s  koszty energii elektrycznej, 

remontów i ubezpiecze  oraz amortyzacji. 

Wysoko  kosztów po rednich w przeliczeniu na jeden pie  pszczeli jest ci le 

powi zana z wielko ci  pasieki. Wynika to z tak zwanego efektu skali, czyli wraz ze 

wzrostem liczby rodzin pszczelich w pasiece koszty po rednie na rodzin  malej . Wi kszo  

tych kosztów jest niezale na od wielko ci produkcji. 

W analizowanych przypadkach nie jest mo liwe dok adne obliczenie kosztów 

po rednich. Mo na natomiast oszacowa  t  warto . W przypadku pasieki amatorskiej w ród 

kosztów po rednich dominuj  tzw. koszty szacunkowe. Wynika to g ównie z ma ej skali 

produkcji. Koszty po rednie wynios y od oko o 50 do ponad 150 z  na rodzin  pszczel  w 

przypadku najmniejszych pasiek. W dwóch pozosta ych grupach koszty te nie by y tak dalece 

zró nicowane i kszta towa y si  od 30 do oko o 70 z . Dominuj ce tu by y rzeczywiste koszty 

po rednie. 

Analizuj c sytuacj  pszczelarzy w Polsce nale y stwierdzi , e aby móc osi gn  

dochód rolniczy netto nale y posiada  odpowiednio du  pasiek  o wysokiej wydajno ci. 

Czynnikiem niemal niezb dnym w osi gni ciu dochodu w tej dzia alno ci jest sprzeda  

bezpo rednia miodu. Dzi ki temu mo na zwi kszy  przychody nawet o 100%. W 

analizowanym przypadku pasieki amatorskie nie osi gn y dodatniego dochodu netto. 

Natomiast w pozosta ych pasiekach dochód rolniczy netto w przeliczeniu na jedn  rodzin  

pszczel  oszacowano w wysoko ci od 180 do oko o 250 z . Dochód ten mo e podlega  

wi kszym wahaniom w przypadku np. produkcji tylko miodów odmianowych lub tylko 

miodu wielokwiatowego. 
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Podsumowanie 

W Polsce po uzyskaniu w po owie lat 80. ponad 2,5 mln rodzin pszczelich nast pi  

kryzys. Liczba rodzin pszczelich spad a trzykrotnie (1999), a produkcja miodu do poziomu 9 

tys. ton. Spadek ten wynika  z jednej strony ze zmiany ustroju, co spowodowa o 

nieop acalno  produkcji pszczelarskiej, a z drugiej strony inwazji chorób (w tym g ównie 

warrozy), które dziesi tkowa y rodziny pszczele. Pomimo mniejszej liczby rodzin pszczelich 

od ko ca lat 90. nast powa  wzrost produkcji miodu do ponad 16 tys. ton w 2005 roku. W 

roku 2006 PZP przewiduje, e zbiory miodu b d  wynosi y ponad 20 tys. ton. 

 Podstawowymi problemami pszczelarstwa polskiego s  ma a przeci tna liczebno  

pasiek oraz wiek pszczelarzy. Hodowca pszczó  w Polsce jest najcz ciej osob  starsz , dla 

której pszczelarstwo jest rodzajem hobby. W Polsce dominuj  ma e pasieki do 20 pni 

pszczelich (niemal 60%). Jest to korzystne ze wzgl dów przyrodniczych, natomiast pasieki 

takie nie mog  by  podstaw  utrzymania pszczelarza i jego rodziny. Aby mo na by o 

utrzyma  si  z pszczó  nale y prowadzi  pasiek  du , powy ej 100 rodzin pszczelich na 

kilku pasieczyskach, najlepiej wykorzystuj c gospodark  w drown  i dodatkowo prowadzi  

bezpo redni  sprzeda  produktów pszczelich. 

Przedstawione obliczenia i szacunki daj  podstaw  do stwierdzenia, e pszczelarstwo 

w Polsce, mimo mniej korzystnych warunków przyrodniczo-klimatycznych dla tej produkcji 

w porównaniu z wi kszo ci  krajów Unii Europejskiej, mo e by  efektywne ekonomicznie i 

ma szanse rozwoju. Z jednej strony szans  na popraw  efektywno ci tej dzia alno ci jest 

wsparcia tego sektora ze rodków UE. G ównym celem tej dzia alno ci powinno by  nie 

dopuszczenie do upadku ma ych pasiek amatorskich i zapewnienie ich rozwoju, co korzystnie 

wp ynie na rodowisko naturalne. Z drugiej strony szans  rozwoju pszczelarstwa jest 

mo liwo  uzyskania z tego rodzaju produkcji zadawalaj cych wyników ekonomicznych. 

Literatura: 

Jairisz N. (1966): Pcze y – krylatyje farmaceuty. Wyd. „Nauka”, Moskwa. 

Ma y poradnik zarz dzania gospodarstwem rolniczym. (1997- 2002 passim). 4 – 9, IERiG , Warszawa. 

Mazak S (1975): Bar  odrza ska ma oko o 2055 lat. Pszczelarstwo 11, ss. 18–20. 

Nogal W. (1999): Stan pszczelarstwa w Polsce. Pszczelarz Polski 2. 

Pszczelnictwo. (1998). Prabucki J. (red.). Wydawnictwo Promocyjne „Albatros”, Szczecin. 

Rocznik statystyczny rolnictwa 1986. (1986). GUS, Warszawa. 

Rocznik statystyczny rolnictwa 1998. (1998). GUS, Warszawa. 

Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2005. (2005). GUS, Warszawa. 

Rolnictwo 2003. (2003). Tryb dost pu: www.stat.gov.pl. 

Rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 pa dziernika 2003 r. w sprawie szczegó owych 

wymaga  w zakresie jako ci handlowej miodu. (2003). Dz. U. 181 poz. 1773.  

Rynek Cukru. Stan i Perspektywy.  Nr 16-25, MRiRW, ARR, IERiG , Warszawa. 

Szot E. (2001): Wszystko o miodzie pszczo ach i pszczelarzach. Boss Rolnictwo 38. 

Wyniki oceny terenowej pszczó  za lata 2002–2003. (2004). Krajowe Centrum Hodowli Zwierz t, Warszawa. 

 67



 

Abstract. This article deals with beekeeping, which is a very important element of agriculture. The most 

important role of bees in the environment is plant pollination. Bee colonies produce honey, propolis, 

bee’s wax and bee bread. The situation in beekeeping in Poland worsened in the middle of the eighties. 

The number of apiaries decreased 4 times, whereas the number of bee hives decreased 3 times by the end 

of the nineties. Almost 60% of apiaries have 20 or less bee colonies. Such apiaries cannot become the 

base of the beekeeper’s family livelihood. Only beekeepers that have at least 100 colonies and can get 

income outside the apiary may have income high enough to fully support their families. They also have to 

sell honeybees’ products directly to customers. Authors’ estimates and calculations prove that Polish bee 

keeping has a chance to develop in the future. On one hand, Polish beekeepers have a chance to get 

subsidies from the EU. On the other hand, they also have a possibility to gain profits selling their 

products. 

Key words: honey, beekeeping, profitability 
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