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Od lat pszczelarze i naukowcy ostrzegają, że pszczoły miodne wymierają w zastra-
szającym tempie. Tymczasem zawdzięczamy im coś więcej niż miód i produkty po-
chodne ‒ to przede wszystkim one zapylają potrzebne do życia rośliny. W Polsce co 
sekundę ginie 105 pszczół. Eksperci przewidują, że jeśli im nie pomożemy, mogą 
wyginąć do roku 2035. Albert Einstein powiedział: „Kiedy pszczoła zniknie z po-
wierzchni Ziemi, człowiekowi pozostaną już tylko cztery lata życia. Skoro nie będzie  
pszczół, nie będzie też zapylania. Zabraknie więc roślin, potem zwierząt, wreszcie 
przyjdzie kolej na człowieka…”.

Znaczenie owadów miodnych dla środowiska

Jak ocalić pszczoły

ANNA WISZ

Problemy pszczelarstwa polskiego, takie 
jak: masowe wymieranie pszczół, wpływ 
środków ochrony roślin na populację owa-
dów, zła sytuacja w branży oraz koniecz-
ność wsparcia gospodarstw pszczelarskich 
były wielokrotnie przedmiotem interpela-
cji i zapytań poselskich oraz zainteresowa-
nia środków masowego przekazu. W rezo-
lucjach Parlamentu Europejskiego dotyczą-
cych sytuacji w pszczelarstwie wskazano 
m.in., że pszczelarstwo jako działalność 
gospodarcza i społeczna odgrywa kluczową 
rolę w zrównoważonym rozwoju obszarów 
wiejskich, istotnie wspomaga ekosyste-
my przez zapylanie roślin, które z kolei 
przyczynia się do poprawy różnorodno-
ści biologicznej, a także zapewnia miejsca 
pracy. Podkreślono również konieczność 
ochrony pszczelarzy europejskich oraz po-
dejmowania przez państwa członkowskie 
działań na rzecz pomocy dla tego sektora. 

Pszczelarstwo stanowi integralną część 
rolnictwa, a pszczoły zajmują czwarte miej-
sce pod względem ekonomicznie ważnych 
gatunków zwierząt gospodarskich. Bardzo 
znacząca jest ich rola jako zapylaczy roślin: 
od zapylania uzależnionych jest 60 gatun-
ków roślin rolniczych i 140 gatunków roślin 
ogrodniczych, czyli ponad 80% gatunków 
roślin uprawianych w Polsce. Ekonomiści 
oszacowali, że dochód, jaki uzyskuje się 
dzięki temu, wynosi od 4,1 do 7,4 mld zł. 
Dlatego też tak ważne jest wspieranie tej 
szczególnej gałęzi rolnictwa. 

Panel ekspertów
Skontrolowanie działań organów admini-
stracji rządowej dotyczących skutecznego 
wsparcia branży pszczelarskiej, a także 
realizacji celów oraz zadań zawartych 
w programach pomocy po raz pierwszy 
było przedmiotem badań NIK. 
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Przed rozpoczęciem kontroli zorganizo-
wano w siedzibie Izby panel ekspertów. 
Celem narady było zapoznanie się z opi-
niami specjalistów oraz dyskusja na temat 
przyczyn masowego wymierania pszczół; 
wpływu środków ochrony roślin na po-
pulację tych owadów; działań prawnych, 
finansowych, badawczych, leczniczych 
podejmowanych na rzecz ochrony pszczół; 

konieczności wsparcia gospodarstw pszcze-
larskich i innych problemów związanych 
z tym sektorem w Polsce. W spotkaniu 
uczestniczyli przedstawiciele Mini sterstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Ryn-
ku Rolnego, Głównego Inspe ktoratu 
Wetery narii, Państwowego Insty tutu 
Weterynaryjnego w Puławach, Instytu-
tu Ogrodnictwa Oddziału Pszczel nictwa 

Rysunek 1. Główne podmioty wspierające pszczelarstwo w Polsce

Źródło: Opracowanie własne NIK.
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w Puławach, Inspekcji Jakości Artykułów 
Rolno-Spożywczych, Krajo wego Centrum 
Hodowli Zwierząt oraz przedstawiciele 
Związków Pszczelarskich. 

Jak zauważył uczestniczący w panelu ów-
czesny wiceprezydent Polskiego Związku 
Pszczelarskiego, po raz pierwszy doszło 
do wymiany poglądów przedstawicieli 
instytucji, które mają wpływ na branżę 
pszczelarską z przedstawicielami związ-
ków pszczelarzy. 

Wsparcie pszczelarstwa w Polsce
Zadania związane ze wsparciem pszcze-
larstwa w Polsce realizuje wiele instytucji, 
co obrazuje rysunek 1, s. 83.

Znaczenie pszczół dla człowieka i śro-
dowiska oraz niemożność ich zastąpienia 
stanowią bardzo ważny argument prze-
mawiający za podjęciem zdecydowanych 
działań dla ratowania tego zagrożonego ga-
tunku. Wsparcie pszczelarstwa w Polsce 
realizowane jest głównie w ramach trzy-
letnich krajowych programów wsparcia 
pszczelarstwa (dalej Programy) z budże-
tem wynoszącym ok. 20 mln zł rocznie. 
Zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy z 11 marca 
2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i orga-
nizacji niektórych rynków rolnych1 za 
opracowanie, konsultacje i przekazanie 
Komisji Europejskiej do zatwierdzenia 
Krajowego programu wsparcia pszczelar-
stwa (dalej KPWP lub Program) odpo-
wiedzialny jest Minister RiRW. Organem 
właściwym do realizacji zadań określo-
nych w KPWP jest Prezes ARR. Program 

1 Dz.U. z 2016 r. poz. 401, ze zm.
2 Artykuł powstał na podstawie Informacji o wynikach kontroli Wsparcie pszczelarstwa w Polsce, nr ewid. P/16/044, 

Depatrament Rolnictwa i Rozwoju Wsi NIK, lipiec 2017 r. Kontrola obejmowała okres od 2013 r. do końca września 2016 r.

finansowany jest w 50% z budżetu UE 
i w 50% z budżetu krajowego. Celem 
KPWP jest poprawa ogólnych warun-
ków produkcji i wprowadzania do obrotu 
produktów pszczelich. 

Ustalenia kontroli
Kontrola została przeprowadzona w Mi-
ni sterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(MRiRW), Agen cji Rynku Rolnego 
(ARR) oraz pięciu wojewódzkich związ-
kach pszczelarskich z siedzibą w Lublinie, 
Rzeszo wie, Olsztynie, Krakowie, 
Poznaniu, tj. w województwach o naj-
większej liczbie rodzin pszczelich oraz naj-
wyższej kwocie środków wydatkowanych 
z KPWP i była pierwszą kontrolą NIK 
w tym obszarze2.

Najwyższa Izba Kontroli zbadała m.in. 
realizację KPWP na lata 2013/14, 2014/15, 
2015/16. W wyniku szczegółowego ba-
dania przestrzegania zasad obsługi pro-
jektów o przyznanie pomocy w ramach 
mechanizmu Wsparcie rynku produktów 
pszczelich, tj. obejmujących postępowa-
nia dotyczące złożenia projektu, zawarcia 
umowy, złożenia wniosku o refundację 
oraz wypłaty należnej kwoty refundacji, 
przeprowadzonego na próbie projektów 
rozliczonych oraz odrzuconych w latach 
2013–2016, stwierdzono że postępowania 
te były zgodne z zarządzeniami Prezesa 
Agencji dotyczącymi obsługi mechanizmu 
oraz z zawartymi umowami. 

Ustalono, że Agencja rozliczyła 1375 
umów, tj. dokonała refundacji środków 
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podmiotom uprawnionym na kwotę ogó-
łem 81 306 tys. zł (netto), w tym środki 
UE stanowiły 40 563 tys. zł (50%). 

Należy podkreślić, że wartość wykorzy-
stanych środków wzrasta (z 53,6 mln zł 
w latach 2005–2008 do 81,3 mln zł w la-
tach 2013–2016) wraz z każdym trzylet-
nim Programem, a wszystkie środki prze-
znaczone są bezpośrednio na działalność 
związaną z prowadzeniem gospodarstw 
pasiecznych.

W ramach realizacji KPWP 2013–2016 
wykonano 7558 analiz produktów pszcze-
lich, przeszkolono 15 694 osoby, zaku-
piono środki warrozobójcze (warroza to 
jedna z najgroźniejszych chorób pszczół): 
Apiwarol (323 936 opakowań po 25 ta-
bletek); Baywarol (60 387 opakowań po 
4 paski); Biowar (180 045 opakowań po 
10 pasków); Apiguard (34 467 tacek); 
kwas mrówkowy (6 butelek), a 20 697 
pszczelarzy otrzymało wsparcie na zakup 
nowego sprzętu. Najwięcej końcowych od-
biorców korzystało co roku z pomocy na: 
zakup leków do zwalczania warrozy (około 
33 615); zakupienie pszczół (około 14 237); 
zakupienie sprzętu pszczelarskiego (około 
6461); przeprowadzenie szkoleń, kursów, 
konferencji (około 5132); wykonanie ana-
liz jakości miodu (około 302) oraz zakup 
lawet (około 208). 

Z ustaleń kontroli wynika, że pomoc 
dla pszczelarstwa jest zróżnicowana regio-
nalnie, największą otrzymali beneficjenci 
w województwie lubelskim (15,5% ogółu 
wypłat), w którym są najliczniejsze rodzi-
ny pszczele w Polsce. Relatywnie dużo 

3 Krajowe programy wsparcia pszczelarstwa na lata 2013/14; 2014/15; 2015/16 (KPWP 2013–2016) 
oraz Krajowe programy wsparcia pszczelarstwa na lata 2016/17; 2017/18; 2018/19.

środków pozyskano również w wojewódz-
twach: wielkopolskim, małopolskim, ma-
zowieckim i śląskim (po 7,6%). Ich udział 
wynosił od 10% do 7,5% i wynikał ze znacz-
nej liczby pszczelarzy i rodzin pszczelich 
w tych województwach. Najmniejszy 
udział w wykorzystaniu środków w ramach 
mechanizmu w 2016 r. miały wojewódz-
twa podlaskie (2,1%) i opolskie (2,3%).

Efektem działań realizowanych przez 
Agencję Rynku Rolnego jest systema-
tyczny wzrost liczby rodzin pszcze-
lich z 1 344 062 w 2013 r. do 1 504 623 
w 2016 r. (podczas gdy na świecie pszczoły 
giną masowo); wzrost liczby pszczelarzy 
z 55 023 w 2013 r. do 65 398 w 2016 r. 
oraz produkcji miodu z 14 tys. ton w 2013 r. 
do 24 tys. ton w 2016 r. oraz modernizacja 
gospodarstw pasiecznych. 

Z ustaleń kontroli wynika, że Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował progra-
my dotyczące różnych aspektów ochrony 
zapylaczy i wsparcia finansowego pszcze-
larstwa w Polsce, w szczególności: Krajowe 
programy wsparcia pszczelarstwa3 będą-
ce głównym i bezpośrednim narzędziem 
pomocy dla pszczelarzy oraz Krajowy 
plan działania na rzecz ograniczenia ry-
zyka związanego ze stosowaniem środ-
ków ochrony roślin. Przy opracowywa-
niu KPWP Minister RiRW współpracował 
z Agencją Rynku Rolnego i organizacjami 
pszczelarskimi. Zlecał także podległym 
instytutom badawczym badania nad paso-
żytami i chorobami pszczół oraz stosowa-
niem pestycydów powodujących masowe 
wymieranie tych owadów. Monitorował 
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realizację celów i zadań zawartych w po-
wyższych programach i badaniach. W celu 
przeciwdziałania masowemu wymieraniu 
rodzin pszczelich, Minister RiRW wydał 
stosowne rozporządzenia4. Ponadto, zgod-
nie z art. 73 ustawy o środkach ochrony 

4 Szczegółowe regulacje w zakresie stosowania środków ochrony roślin określono w rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 31.3.2014 w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin. (Dz.U. poz. 516). 
Jednym z wymagań rozporządzenia jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków 
sprzyjających ich występowaniu. Ponadto, w celu podniesienia świadomości wśród osób stosujących środki 
ochrony roślin w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8.5.2013 w sprawie szkoleń w zakresie 
środków ochrony roślin zawarto szczegółowe programy szkoleń, obowiązkowe dla wszystkich podmiotów 
prowadzących szkolenia. (Dz.U. poz. 554).

5 Na podstawie art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 485/2013 z 24.5.2013 oraz w związku 
z art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z 8.3.2013 o środkach ochrony roślin.

roślin, prowadził obowiązkowy monito-
ring stosowanych środków ochrony roślin 
realizowany przez PIORIN oraz groma-
dził informacje na temat zatruć pszczół. 
Decyzją Ministra RiRW cofnięto5 sześć 
zezwoleń na dopuszczenie do obrotu 

Rysunek 2. Efekty realizacji KPWP w latach 2013–2016

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych z Agencji Rynku Rolnego.
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środków ochrony roślin oraz zmieniono6 
zakres stosowania 14 decyzji dopuszcza-
jących je do obrotu. W latach 2015–2016 
decyzjami Ministra RiRW odmówiono 
wydania zezwoleń na wprowadzenie do 
obrotu na okres do 120 dni dwóch zapraw 
nasiennych7 zawierających substancje czyn-
ne z grupy neonikotynoidów, tj. chlotiani-
dynę i tiametoksam przeznaczonych do 
stosowania w rzepaku ozimym. Ponadto, 
Minister RiRW prowadził działania edu-
kacyjne dotyczące zagrożeń dla owadów 
zapylających, które wynikały z niewłaści-
wego posługiwania się środkami ochrony 
roślin ‒ wydawał materiały informacyjne 
dla rolników oraz poradnik dla doradców 
rolnych – udostępniane na stronach inter-
netowych MRiRW oraz podejmował dzia-
łania promujące pszczelarstwo i mające 
na celu upowszechnianie wiedzy wśród 
młodych ludzi. Minister RiRW prawi-
dłowo sprawował nadzór nad realizacją 
zadań na rzecz pszczelarstwa w Polsce 
przez Agencję Rynku Rolnego, Krajowe 
Centrum Hodowli Zwierząt i instytuty. 
Weryfikował i zatwierdzał rozliczenia rze-
czowo-finansowe programów wieloletnich 
realizowanych przez podległe instytuty ba-
dawcze, dokonywał oceny zrealizowanych 
zadań oraz prawidłowości wydatkowania 
środków przez weryfikację sprawozdań, 
rozpatrywał skargi dotyczące sektora.

Ponadto w latach 2013–2016 Minister 
RiRW wydatkował środki budżetowe z do-
tacji przedmiotowych na dofinansowanie 

6 Na podstawie art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 485/2013 z 24.5.2013 oraz w związku 
z art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z 8.3.2013 o środkach ochrony roślin.

7 Na podstawie art. 53 rozporządzenia nr 1107/2009, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z 8.3.2013 
o środkach ochrony roślin. 

kosztów postępu biologicznego w produk cji 
zwierzęcej w kwocie 2611,5 tys. zł. Miały 
one na celu wsparcie zadań służących two-
rzeniu, wdrażaniu i upowszechnianiu po-
stępu genetycznego w hodowli zwierząt 
gospodarskich, w tym pszczół oraz dota-
cji celowych dla instytutów badawczych 
w ramach programów wieloletnich na 
rzecz wsparcia pszczelarstwa w kwocie 
19 881 tys. zł. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, którą nadzoruje Minister RiRW, 
w ramach PROW 2007–2013 z działania 
„Grupy producentów rolnych”, w którym 
wyodrębniono kategorię „Miód naturalny 
i inne produkty pszczelarskie” wypłaciła 
pomoc w wysokości 90,9 tys. zł dla dwóch 
beneficjentów, którzy w badanym okresie 
utworzyli wyżej wymienioną grupę pro-
ducentów i złożyli wnioski.

Należy zauważyć, że działania Ministra 
Rolnictwa i Agencji Rynku Rolnego od-
powiadały na postulaty pszczelarzy i za-
pewniały nadzór nad ochroną dobrostanu 
pszczół, ale tylko w ograniczonym zakre-
sie. Kontrola wykazała m.in., choć ponad 
1/3 wydatków z Programu przeznaczona 
była na dofinansowanie zakupu leków we-
terynaryjnych (np. do zwalczania warrozy), 
to przeważająca część pszczelarzy stoso-
wała leki nieprawidłowo. 

Nadzór weterynaryjny, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa, prowa-
dzony był wyłącznie nad pasiekami zareje-
strowanymi, które wprowadzały na rynek 
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produkty tam wytworzone. W wojewódz-
twach o największym napszczeleniu8 liczba 
zarejestrowanych pasiek przypadająca na 
jednego lekarza inspekcji weterynaryjnej 
wynosiła od 102 (warmińsko-mazurskie) 
do 270 pasiek (małopolskie). Kontrole pod-
miotów niezarejestrowanych przeprowa-
dzane były tylko w związku z innymi dzia-
łaniami, m.in. w wypadkach stwierdzenia 
ogniska zgnilca amerykańskiego (złośliwe-
go) pszczół, choroby zwalczanej z urzędu 
na podstawie wywiadu środowiskowego 
lub też złożonych skarg. 

W kontroli stwierdzono rozbieżności po-
między danymi dotyczącymi liczby rodzin 
pszczelich prezentowanych przez Instytut 
Ogrodnictwa, Inspekcję Weterynaryjną 
i GUS (około 30%). Głównymi przyczy-
nami były różne źródła danych oraz różne 
metody obliczania. Na potrzeby KPWP 
wykorzystywano dane uzyskane z reje-
strów Inspekcji Weterynaryjnej. Warto 
podkreślić, że wiarygodne dane na temat 
liczby pasiek to informacja istotna dla sku-
teczności Programu oraz bezcenna pod-
stawa prawidłowej kontroli weterynaryj-
nej – niezarejestrowana rodzina pszczela 
w przypadku choroby stanowi zagroże-
nie dla innych. Ponadto głównym czynni-
kiem uwzględnianym przy podziale środ-
ków unijnych dla poszczególnych państw 

8 Liczba rodzin pszczelich przypadających na 1 km2 powierzchni.
9 Ankieta została przeprowadzona przez kontrolera z Delegatury NIK w Krakowie i dotyczyła oceny kierunków 

wsparcia oferowanych przez KPWP. Skierowana została do losowo wybranych 10 beneficjentów końcowych 
programu (z grupy wiekowej pszczelarzy do 35 lat) zarejestrowanych w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy 
w Krakowie. Ankietę skierowano do: jednego pszczelarza utrzymującego do 5 rodzin pszczelich, czterech 
posiadających od 21 do 80 uli, czterech utrzymujących od 51 do 80 rodzin i jednego posiadającego od 81 do 
150 rodzin pszczelich. Okres prowadzenia pasieki przez ankietowanych zawierał się w przedziale od dwóch 
do 19 lat. 

10 Oświadczenia złożyło 21 pszczelarzy. Stanowiły one integralną część kontroli Wojewódzkich Związków 
Pszczelarskich.

członkowskich jest liczba uli znajdujących 
się na danym terenie. 

W informacji o wynikach kontroli NIK 
wnioskowała do Ministra RiRW m.in. 
o podjęcie działań w sprawie opracowa-
nia projektu nowelizacji ustawy o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych przez wprowadzenie obowiązku 
rejestracji wszystkich podmiotów prowa-
dzących pasieki wraz z nadaniem wete-
rynaryjnego numeru identyfikacyjnego 
oraz obowiązku przeprowadzania corocz-
nej aktualizacji rejestru.

Wsparcie branży  
w ocenie pszczelarzy
W badaniu ankietowym9 oraz oświad-
czeniach złożonych przez pszczelarzy na 
podstawie art. 41 ustawy o NIK podczas 
oględzin zakupionego dla nich sprzętu ze 
środków KPWP10 znalazły się stwierdze-
nia, że pomoc państwa poza wspomniany-
mi Programami praktycznie nie istnieje. 
Dotacja do zakupu sprzętu pszczelarskiego 
oraz leków spowodowała znaczny wzrost 
ich cen, co zniwelowało pomoc państwa. 
Lek do zwalczania warrozy – Apiwarol 
(opakowanie 25 tabletek) kosztował: 
w 2005 r. ok. 20 zł, w 2010 r. – 30,24 zł, 
w 2016 r. – 51,19 zł. Ul styropianowy kosz-
tował w 2005 r. – 230 zł, w 2010 r. – 269 zł, 
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w 2016 r. – 332 zł. Miodarka 4-plastrowa, 
elektryczno-ręczna na ramkę wielkopolską 
kosztowała: w 2005 r. – 1790 zł, w 2010 r. 
– 1990 zł, a w 2016 r. – 2450 zł. 

W związku z refundacją kosztów na 
zakup środków produkcji korzyści odnie-
śli nie tylko pszczelarze, ale także pro-
ducenci i hurtownicy. Dzięki refundacji 
kosztów, gospodarstwa pasieczne nie od-
czuły podwyżek cen towarów w stopniu 
ograniczającym ich działalność. O powyż-
szym świadczy dynamiczny rozwój nie-
których firm w branży, które osiągnęły 
poziom światowy. Finansowanie szkoleń 
dla pszczelarzy spowodowało podniesie-
nie wiedzy praktycznej. 

Z ankiety dotyczącej oceny kierunków 
wsparcia oferowanych przez KPWP wyni-
ka, że pszczelarze oczekują m.in.: dopłat do 
pokarmu dla rodziny pszczelej; obowiązko-
wego rejestrowania każdej pasieki, w tym 
jednopniowej; dopłat do paliwa przy pasie-
kach wędrownych; monitorowania pożyt-
ków w celu przekazywania pszczelarzom, 
na podstawie prowadzonej rejestracji, in-
formacji o miejscach i ilościach upraw mio-
dodajnych i mniej chemizowanych; możli-
wości handlu w Polsce wszystkimi lekami 
stosowanymi w UE; zakupienia gruntów 
rolnych i leśnych pod pasieki dla pszcze-
larzy; odpłatnego udostępniania gruntu 
należącego do gmin lub Skarbu Państwa. 
Pszczelarze oczekują także dofinansowania 
m.in. do: fachowej literatury i prasy; więk-
szej liczby szkoleń; sprzętu zgodnie z ich 
indywidualnymi potrzebami; wprowadze-
nia obowiązkowych badań na obecność 
zgnilca amerykańskiego; zwiększenia sku-
teczności działań służb weterynaryjnych 
w celu zwalczania chorób pszczół przez 
przeznaczanie dodatkowych środków na 

kontrolę pasiek, które nie są zgłoszone do 
powiatowego lekarza weterynarii. 

Z ustaleń kontroli wynika, że istnieje 
potrzeba rozszerzenia zakresu i skali udzie-
lanego wsparcia dla tej branży, postulowa-
na przez liczne organizacje pszczelarskie 
i ośrodki naukowe, dotyczącego w szcze-
gólności: 

 • podjęcia inicjatywy ustawodawczej słu-
żącej stworzeniu zbioru przepisów regulu-
jących funkcjonowanie sektora pszczelar-
skiego w Polsce; wprowadzenia do prawa 
krajowego pojęć pszczelarz, pszczelarstwo 
zawodowe, lokalizacja pasiek; 

 • poszerzenia obecnej listy dopuszczo-
nych do użytkowania leków ze względu na 
zwiększoną liczbę chorych pszczół;

 • zwiększenia nadzoru weterynaryjnego 
nad pasiekami aby część ludzi zajmują-
cych się pszczelarstwem hobbystycznie 
i nieposiadających odpowiedniej wiedzy, 
w sposób nieświadomy nie przyczyniała 
się do roznoszenia chorób pszczół;

 • zwiększenia współpracy środowiska 
pszczelarzy z Inspekcją Weterynaryjną 
i lekarzami weterynarii prowadzącymi 
prywatną praktykę;

 • stworzenia programu wsparcia młodego 
pszczelarza (do 40 lat), skierowanego do 
absolwentów kierunków pszczelarskich 
szkół średnich i wyższych, zwłaszcza że 
60% pszczelarzy to osoby powyżej 50 roku 
życia. Ponadto pomoc finansowa powinna 
być przeznaczona na tworzenie i rozbu-
dowę pasiek;

 • wprowadzenia dla pszczelarzy dopłat 
za zapylanie, tzw. usługę ekosystemową, 
taka usługa godna jest stałego podkreślania 
oraz pewnego ekwiwalentu dla pszczelarzy 
za posiadanie rodzin pszczelich, z których 
zbierając pożytek (nektar i pyłek) przez 
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zapylanie zwiększają plony owoców i nasion 
– w ten sposób zwiększyłaby się opłacal-
ność prowadzenia pasiek, co będzie dużym 
wsparciem dla branży;

 • włączenia roślin miododajnych do wyka-
zu tych uprawianych na gruntach przezna-
czonych na cele ekosystemowe, co zwięk-
szy bioróżnorodność bazy pokarmowej 
pszczół i będzie sprzyjało wzrostowi li-
czebności owadów zapylających na polach 
a w konsekwencji poprawi zapylanie upraw 
i zwiększy plony owoców i nasion;

 • podjęcia działań ograniczających import 
do naszego kraju miodu wątpliwej jakości;

 • stworzenie warunków zakupu lub dzier-
żawy ziemi rolnej przez pszczelarzy nie-
posiadających gospodarstwa rolnego ‒ ak-
tualne przepisy dotyczące obrotu ziemią 
rolną praktycznie uniemożliwiają osobom 
prowadzącym gospodarstwa pasieczne, 
również funkcjonujące jako dział specjalny 
produkcji rolnej, zakup lub dzierżawę ziemi 
rolnej ‒ taka sytuacja w wymierny spo-
sób ogranicza rozwój pasiek w kraju przez 
brak warunków do posiadania własnych 
gruntów z przeznaczeniem na tworzenie 
pasieczysk (czyli miejsc stacjonowania 
rodzin pszczelich) i zwiększanie różno-
rodności bazy pożytkowej przez uprawę 
roślin wartościowych dla pszczół.

Niezależnie od wnoszonych uwag, wszy-
scy pszczelarze stwierdzili, że mimo nie-
otrzymywania pomocy z KPWP będą nadal 
prowadzili gospodarstwa pasieczne. 

Podsumowanie
Ustalenia kontroli NIK wskazują, że dzia-
łania prowadzone przez organy państwowe 
na rzecz wsparcia pszczelarstwa w Polsce 
w latach 2013–2016 sprzyjały rozwojo-
wi tej branży, jednak wartość udzielanej 

pomocy była stosunkowo niewielka i nie-
wystarczająca w stosunku do potrzeb 
i szczególnej roli pszczół w rolnictwie. 

Zagadnienia dotyczące pszczelarstwa 
podlegały w kontrolowanym okresie prze-
pisom wielu ustaw i rozporządzeń w ob-
rębie różnych obszarów, m.in: hodowli 
i rozrodu pszczół, środków ochrony roślin, 
pomocy państwa czy wymagań weteryna-
ryjnych. Przepisy były bardzo rozproszone 
Nie regulowały też niezbędnych zagadnień 
dotyczących pszczelarstwa, na przykład 
nie określały definicji pszczelarza, pszcze-
larstwa zawodowego czy lokalizacji pasiek. 

Należy zauważyć, że liczne legislacyjne 
inicjatywy Ministra RiRW, jak również 
działania polegające na opracowywaniu 
programów, zlecaniu badań itp. mają-
cych na celu dobrostan pszczół w Polsce 
są także rozproszone i nieuporządkowane. 
Różnorodne są także źródła i formy finan-
sowania pszczelarstwa w Polsce. Brakuje 
jednolitej koncepcji, która determinowała-
by kierunki rozwoju tej branży oraz zmianę 
pokoleniową pszczelarzy, a także wska-
zywałaby dostępne narzędzia wsparcia. 
W przyszłości problemem może okazać się 
wiek pszczelarzy, ponieważ obecnie ponad 
2/3 z nich ma ponad 50 lat. Młodzi miło-
śnicy pszczelarstwa to najczęściej osoby 
pochodzące z rodzin, w których ta pasja 
przekazywana jest z pokolenia na poko-
lenie. Warto więc zwrócić uwagę na ko-
nieczność promocji nie tylko miodu i in-
nych produktów pszczelich, lecz także 
samego zawodu, zwłaszcza w regionach 
Polski, w których występuje najmniej ro-
dzin pszczelich. 

Należy podkreślić, że mimo opracowa-
nia i realizacji szeregu programów mają-
cych na celu ochronę zapylaczy, głównym 
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i bezpośrednim narzędziem wsparcia dla 
nich były KPWP (ok. 20 mln zł rocznie). 
Programy te realizowano prawidłowo i sku-
tecznie. Jednak mimo wzrostu wydatków 
na wsparcie pszczelarstwa, w ocenie NIK 
nie są one wystarczające. Niedostateczne 
okazały się też działania zmierzające do roz-
wiązania problemów, takich jak: nasilające 
się występowanie chorób pszczół prowadzą-
ce do ich zwiększonej śmiertelności, brak 
nowych skutecznych leków oraz niewła-
ściwe stosowanie środków ochrony roślin. 

Nadzór weterynaryjny ograniczał się do 
pasiek zarejestrowanych u powiatowych 
lekarzy weterynarii. Niezarejestrowane, 

tzn. takie, które nie wprowadzały na rynek 
produktów wytworzonych w pasiece, nie 
były objęte nadzorem. 

Trzeba pamiętać, że pszczelarstwo jest 
integralną częścią rolnictwa, a pszczoły 
naszym wspólnym dobrem. Dlatego na-
leży traktować pszczelarstwo jako część 
gospodarki, którą powinno się wzmacniać 
prawnie, ekonomicznie i organizacyjnie.

ANNA WISZ
Departament Rolnictwa
i Rozwoju Wsi NIK
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