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W imieniu Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „Polanka” jak i niezależnych organizacji,
stowarzyszeń i związków pszczelarzy — reprezentujących polskie środowisko pszczelarskie, jak i w
imieniu wielu organizacji stowarzyszonych w Polskim Związku Pszczelarskim, których nie
reprezentuje obecny zarząd PZP — przedkładamy niniejszym nasze stanowisko w sprawie propozycji
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących sposobu i formy wdrożenia postanowień Ustawy
z dnia 13 czerwca 2019 roku.
1. Nie wyrażamy zgody na stosowanie neonikotynoidów i wnioskujemy o natychmiastowe
zawieszenie zgody MRiRW dopuszczającej ich warunkowe stosowanie w polskim rolnictwie.
2. Prosimy o modyfikację Ustawy z dnia 13.06.2019 roku w kierunku zmiany przeznaczenia
środków finansowych, rezerwowanych obecnie do dyspozycji środowisk pszczelarskich i
przeznaczenie ich w całości na szkolenia polskich rolników w zakresie zasad bezpiecznego
stosowania chemicznych środków ochrony roślin.
3. Wnioskujemy o usunięcie reprezentanta pszczelarzy ze składu Funduszu Promocji Roślin
Oleistych.
Jesteśmy oburzeni aktualnymi jak i poprzednimi działaniami Krajowego Zrzeszenia Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych zmierzającymi do „kupienia” akceptacji niedopuszczalnych praktyk
działających na szkodę całego polskiego pszczelarstwa. Działania te uważamy za nieetyczne i
niedopuszczalne.
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Jako reprezentanci interesów pszczelarzy, mając na uwadze dobro pszczół, środowiska
naturalnego i konsumentów nie chcemy i nie możemy dopuścić do wykorzystania na promocję
pszczelarstwa „zatrutych pieniędzy” dlatego wnosimy jak na wstępie.
Jako reprezentacja polskich pszczelarzy nie wyrażamy zgody na:
1.

Wzrost skali podtruć, wytruć i upadku rodzin pszczelich w Polsce, spowodowany w
głównej mierze środkami chemicznymi ochrony roślin o udokumentowanej szkodliwości
dla zdrowia i życia pszczół oraz nieprawidłowościami w wykonywanych zabiegach
ochrony roślin.

2.

Dopuszczenie w Polsce jako jedynym kraju Unii Europejskiej do stosowania w rolnictwie
niebezpiecznych trucizn , zakazanych w innych krajach UE , zawierających w swoim
składzie neonikotynoidy.

3.

Inicjatywę powołania Funduszu Promocji Roślin Oleistych, w ramach którego część
środków zebranych od producentów roślin oleistych miałaby być przeznaczona na
promocję polskiego pszczelarstwa, jako forma rekompensaty za powodowane wytrucia
Przedstawiając nasze stanowisko i wnioski, zwracamy się do Pana Ministra Rolnictwa i

Rozwoju Wsi z prośbą o ich realizację.
Z poważaniem
Prezes Zarządu

Piotr Skorupa
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