
 
 

Poznań, 23 września 2013 r. 

 

Szanowny Pan  

Stanisław Kalemba 

MINISTER ROLNICTWA 

I ROZWOJU WSI 

ul. Wspólna 30 

00-930 WARSZAWA 
 

 

Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych jak i inne organizacje pszczelarskie w Polsce w 

ubiegłym tygodniu miały po raz pierwszy możliwość zapoznania się z opublikowanymi Warunkami 

ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku 

produktów pszczelich w sezonie 2013/2014,- informujemy, że treść opublikowanych „Warunków” nie 

uwzględnia prawie żadnych z wcześniej złożonych przez środowisko pszczelarskie wniosków, godzi 

w interesy pszczelarzy oraz organizacji pszczelarskich, wprowadza uwarunkowania prowadzące do 

likwidacji części pasiek hodowlanych oraz łamie polskie prawo. 
 

Informujemy, że jako organizacja pszczelarska uczestniczyliśmy w dyskusji nad obecnym kształtem 

wytycznych do realizacji mechanizmu „Wsparcie rynku miodu w sezonie 2013/2014” i żaden z 

naszych wniosków jak i wniosków znanych nam organizacji nie został uwzględniony. Złożona przez 

nas pisemna wnikliwa analiza proponowanych „Warunków” nie spowodowała żadnej odpowiedzi z 

której wynikałoby, że omawiane przez nas kwestie nie zostaną uwzględnione w opracowywanych 

wytycznych. 
 

Dlatego informujemy, że jesteśmy zaskoczeni aktualnie opublikowanymi „Warunkami” które: 

- głęboko ingerują w samorządność i suwerenność organizacji pszczelarskich łamiąc tym samym 

postanowienia Ustawy o Stowarzyszeniach, 

- nakłada na aktyw społeczny obowiązki działań bez wynagrodzenia i umocowania prawnego, 

- wymusza na pasiekach hodowlanych i protegowanych ponoszenie wysokich kosztów ekonomicznie 

eliminujących zasadność prowadzonej działalności. 
 

Ponieważ obecnie opublikowane przez Agencję Rynku Rolnego „Warunki” są niezgodne z prawem 

oraz godzą w interesy polskiego pszczelarstwa dlatego zwracamy się do Pana Ministra jako 

zwierzchnika o interwencję, gdyż próba ich realizacji może doprowadzić do niepotrzebnych 

konfliktów. 

 

 

Z poważaniem 

 

 

 
W zał. Pismo w sprawie KPW z 8.3.2013 

 

 

Do wiadomości: 

- Tadeusz Nalewajk  Podsekretarz Stanu w MRiRW 

- Radosław Szatkowski Prezes Agencji Rynku Rolnego 
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