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1. Sytuacja w sektorze pszczelarstwa w Polsce 

1.1. Rodziny pszczele i pszczelarze 

1.1.1 Liczba rodzin pszczelich w Polsce 

Na podstawie danych uzyskanych z rejestrów powiatowych lekarzy weterynarii 

aktualny stan rodzin pszczelich w Polsce na dzień 31.12.2006 roku wynosi 1091,9 tys.  

Najwięcej rodzin pszczelich jest użytkowana w województwie lubelskim, warmińsko-

mazurskim i wielkopolskim a najmniej w podlaskim, opolskim i łódzkim. 

Średnie „napszczelenie” w kraju tj. liczba rodzin przypadających na km2 wynosi 3,5 

i jest większe niż średnie napszczelenie w Unii Europejskiej wynoszące 2,9 rodziny na km2. 

Napszczelenie jest nierównomierne i wynika głównie z warunków pożytkowych 

występujących na danym terenie a także tradycji hodowli i chowu pszczół czy wręcz 

opłacalności produkcji i występowania dużego rynku zbytu na produkty pszczele. Najwięcej 

rodzin przypadających na km2 występuje w województwach podkarpackim, małopolskim 

i lubelskim a najmniejsze w podlaskim, łódzkim i mazowieckim. 

Tabela 1. Podstawowe dane charakteryzujące pszczelarstwo w Polsce 

Pszczelarze Rodziny pszczele 
Województwo 

Liczba 
[tys.] % Liczba 

[tys.] % 

Średnia 
wielkość 
pasiek 

[rodzin] 

Napszcze-
lenie 

rodzin/km2

Lubelskie 4,62 11,7 125,71 11,5 27,2 5,0 

Warmińsko-
mazurskie 2,27 5,8 107,00 9,8 47,1 4,4 

Wielkopolskie 3,98 10,1 103,48 9,5 26,0 3,5 

Podkarpackie 3,55 9,0 97,52 8,9 27,5 5,4 

Mazowieckie 3,13 8,0 78,40 7,2 25,0 2,2 

Małopolskie 3,66 9,3 77,08 7,1 21,1 5,1 

Dolnośląskie 2,91 7,4 75,63 6,9 26,0 3,8 

Zachodniopomorskie 1,66 4,2 57,78 5,3 34,8 2,5 



Pszczelarze Rodziny pszczele 
Województwo 

Liczba 
[tys.] % Liczba 

[tys.] 

Średnia Napszcze-wielkość lenie pasiek rodzin/km2
% [rodzin] 

Kujawsko-pomorskie 1,86 4,7 50,58 4,6 27,3 2,8 

Śląskie 3,69 9,4 48,97 4,5 13,3 4,0 

Świętokrzyskie 1,35 3,4 47,21 4,3 35,0 4,0 

Pomorskie 1,30 3,3 42,00 3,8 32,4 2,3 

Lubuskie 1,32 3,4 39,84 3,6 30,1 2,8 

Łódzkie 1,77 4,5 36,73 3,4 20,7 2,0 

Opolskie 1,34 3,4 29,50 2,7 22,0 3,1 

Podlaskie 1,01 2,6 25,84 2,4 25,6 1,3 

Suma 39,41 100 1091,93 100 27,8 3,5 
Źródło: według danych Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa Oddział Pszczelnictwa w 
Puławach 

 

Nierównomierne napszczelenie kraju czy poszczególnych województw jest niekorzystne 

z punku widzenia zapylania roślin owadopylnych rolniczych i sadowniczych. Szacuje się 

bowiem, że wartość nasion i owoców powstałych w wyniku zapylania przez pszczoły jest 20-

krotnie większa niż wartość produktów pszczelich. Należy zatem umożliwić pszczelarzom 

wędrówki z pszczołami na pożytki do miejsc, gdzie występuje niedobór pszczół dla zapylania 

upraw. 

1.1.2 Liczba pszczelarzy w Polsce 

Wyniki spisu rolnego z 2002 r. przeprowadzonego przez GUS oraz dane PZP wskazują, 

że 60,7% rodzin pszczelich jest w posiadaniu pszczelarzy posiadających własne gospodarstwa 

rolne. Pozostałe 39,3% rodzin pszczelich użytkują pszczelarze nie związani zawodowo 

z rolnictwem. 

Liczba podmiotów zajmujących się utrzymywaniem pszczół (na podstawie  rejestrów 

powiatowych lekarzy weterynarii, obejmujących zarówno dane o pszczelarzach zrzeszonych 

jak i nie zrzeszonych w organizacjach pszczelarskich) wynosi 39,4 tys. Średnia wielkość 

pasieki wynosi 27,8 rodzin pszczelich. Pszczelarstwo polskie cechuje zatem duże 

rozdrobnienie. Odsetek pasiek małych i średnich do 80 rodzin pszczelich, czyli nie 

podlegających obowiązkowi rejestracji jako dział specjalny produkcji rolnej wynosi aż 

97,2%. Pozostałych 2,8%  pasiek posiadają 138,7 tys. rodzin pszczelich, co stanowi 12,7% 
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wszystkich rodzin pszczelich w Polsce. Szczegółowa strukturę wielkości pasiek w Polsce 

przedstawia rycina 1. 

Rycina 1. Struktura wielkości pasiek w Polsce 
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 Źródło: według danych Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa Oddział Pszczelnictwa 
w Puławach 

 

Większość pszczelarzy to ludzie w średnim wieku i starsi. Według danych PZP w 2005 

roku pszczelarze, którzy przekroczyli 50 rok życia stanowili aż 57%. Większość z nich 

prowadzi zazwyczaj małe pasieki, przekazywane z pokolenia na pokolenie, dostosowane 

wielkością i sposobem gospodarki pasiecznej do swoich możliwości i wieku. Pszczelarze 

najmłodsi poniżej 35 roku życia stanowią 10,7%. Ich ilość powoli, ale systematycznie rośnie. 

Od roku 1999 przybyło ich o 2,1%.  

1.1.3 Liczba pszczelarzy zawodowych 

Według danych z rejestrów powiatowych lekarzy weterynarii w Polsce jest 227 

pszczelarzy posiadających powyżej 150 rodzin pszczelich. W ich posiadaniu jest 44,5 tys. 

rodzin pszczelich co stanowi 4,1% ogółu. Szacunkowe dane PZP wykazują, że od roku 1999 

ich ilość wzrosła tylko o 0,5%.  
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1.2. Struktura sprzedaży miodu w Polsce 

1.2.1 Produkcja miodu 

Według danych PZP produkcja miodu w Polsce wykazuje tendencje wzrostowe od 14 

tys. ton w 2004 roku do 16 tys. ton w 2005. W 2006 roku odnotowano najwyższą w ostatnich 

latach produkcję miodu- 22 tys. ton, co daje średnią wydajność miodową około 20 kg z jednej 

rodziny pszczelej. Była ona wynikiem korzystnych warunków atmosferycznych w trakcie 

sezonu pasiecznego i wystąpieniem intensywnego pożytku spadziowego w rejonach Polski 

południowej. Szacunkowo w 2006 roku (według PZP) w pasiekach niskotowarowych 

uzyskano średnio 20 kg miodu, natomiast w pasiekach wysokotowarowych uzyskano średnio 

40 kg.   

1.2.2 Sprzedaż bezpośrednia i do punktów skupu 

Najważniejszym produktem pszczelim a zarazem generującym największy dochód 

w gospodarstwie pszczelarskim jest miód pszczeli. Większość bo 65% miodu jest w dalszym 

ciągu sprzedawana przez pszczelarzy bezpośrednio konsumentom z pominięciem 

pośredników. Pozostały miód trafia w 10% bezpośrednio do handlu detalicznego, w 24% do 

firm zajmujących się konfekcjonowaniem a tylko 1% dla przemysłu. Rozdrobnienie 

gospodarstw pasiecznych, ich szeroki zasięg i niewielka produkcja miodu, co za tym idzie 

mniejsze trudności ze zbytem a także niskie ceny miodu w punktach skupu sprzyjają 

rozwojowi handlu bezpośredniego. Niebagatelne znaczenie ma tutaj większe zaufanie 

konsumenta odnośnie jakości miodu w porównaniu z pozostałymi kanałami dystrybucji.  

1.2.3 Eksport i import miodu 

Ostatnie lata handlu zagranicznego polskim miodem charakteryzują się 

niekorzystnym dla nas minusowym saldem. Import miodu do Polski zdecydowanie 

przewyższa jego eksport z kraju, ponadto co jest nadzwyczaj niepokojące, import 

rokrocznie wzrasta. Brak dynamicznego rozwoju eksportu miodu oraz stale zwiększająca 

się produkcja spowodowały, że w 2006 roku pojawiły się problemy ze zbytem miodu 

w kraju, jak również spadły ceny tego produktu na rynku hurtowym, co znacząco 

wpłynęło na obniżenie opłacalności produkcji pszczelarskiej.  

W 2005 roku wyeksportowano z Polski tylko 184 tony miodu, czyli o blisko 78% 

(642 t.) mniej niż w 2004 roku. W ciągu 11 miesięcy 2006 roku z kraju wywieziono 350 

ton, co w stosunku do analogicznego okresu z 2005 roku oznacza wzrost eksportu o ponad 
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50 %. Najwyższą wartość eksportu miodu odnotowano w 2004 roku, na poziomie ok. 2,5 

mln. EUR, w 2005 roku wartość ta wyniosła ok. 0,66 mln EUR, od stycznia do listopada 

2006 roku – ok. 0,92 mln. EUR. Wartość eksportu jest wypadkową jego wielkości, cen 

i podaży miodu na rynkach europejskich i światowych oraz siły złotego na rynku 

walutowym, który w 2006 roku w stosunku lat ubiegłych znacznie się umocnił wobec 

unijnej waluty. Wymienione czynniki spowodowały, że wartość wyeksportowanej tony 

miodu poza Polskę w 2006 roku uległa znacznemu obniżeniu w stosunku do lat ubiegłych.  

Import miodu w 2005 roku do Polski ukształtował się na poziomie ponad 5 tys. ton 

i był większy o ponad 30% (ok. 1,5 tys. ton) w stosunku do importu z 2004 roku. W ciągu 

11 miesięcy 2006 roku do Polski wwieziono ponad  4 tys. ton miodu, co w stosunku do 

analogicznego okresu z 2005 roku oznaczało 10 % spadek. Prawdopodobnie taka 

tendencja utrzyma się w skali całego 2006 roku. Wartość importowanej tony miodu na 

przestrzeni ostatnich lat nie zmienia się istotnie, ze względu na stabilne ceny miodu na 

rynkach światowych i wynosi ok. 1,3 tys. EUR. Udział importu miodu w stosunku do 

średniej produkcji miodu w ostatnich latach ukształtował się na poziomie ok. 30 %.  

Wartość salda (eksport – import) w handlu zagranicznym miodem wyniosła 

w 2005 roku ok. minus 6 mln EUR, czyli ok. trzykrotnie więcej w stosunku do 2004 roku. 

W okresie od stycznia do listopada 2006 wartość salda ukształtowała się na poziomie ok. 

minus 5 mln EUR, czyli podobnie jak w okresie analogicznym 2005 roku.  

Tabela 2. Handel zagraniczny na rynku miodu (Unia Europejska i kraje trzecie).  

Eksport Import 
Saldo 

(eksport- 
import) Lata/okres 

Wolumen(tony) Wartość 
tys. EUR Wolumen(tony) Wartość 

tys. EUR 
Wartość 
tys. EUR 

2004 826 2522 3597 4361 -1839 

2005 184 663 5074 6658 -5995 

I-XI 2005 170 600 4478 5827 -5226 

I-XI 2006 350 918 4030 6051 -5133 
Źródło: według danych Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa Oddział Pszczelnictwa 
w Puławach 
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1.3 Ceny miodu w Polsce 

1.3.1 Ceny miodów sprzedawanych bezpośrednio konsumentom przez pszczelarzy 

Cena jednostkowa 1 kg miodu zależy w pierwszej kolejności od odmiany miodu 

następnie od podaży produktu na rynku i popytu na niego. Ceny miodów sprzedawanych 

konsumentom bezpośrednio u pszczelarza wahają się nieznacznie w zależności od regionu 

kraju, gęstości zaludnienia itp. W handlu znajdują się następujące odmiany miodu: 

a. nektarowe 

- wielokwiatowe 

- odmianowe (rzepakowy, akacjowy, lipowy, gryczany, wrzosowy) 

b. nektarowo-spadziowe 

c. spadziowe 

- ze spadzi liściastej 

- ze spadzi iglastej 

Tabela 3 przedstawia średnie ceny najbardziej popularnych miodów w kraju, 

sprzedawanych przez pszczelarzy bezpośrednio konsumentom w roku 2006. Tabela zawiera 

również średnie ceny miodu dostępne w handlu detalicznym. 

1.3.2 Ceny miodów w punktach skupu 

Skupem miodu zajmują się w Polsce najczęściej podmioty gospodarcze prowadzące 

jego konfekcjonowanie. Średnie ceny miodów w punktach skupu najbardziej popularnych 

miodów w Polsce w roku 2006 przedstawia tabela 3. Ceny oferowane pszczelarzom są 

niekiedy dwukrotnie niższe niż ceny stosowane przez pszczelarzy w sprzedaży bezpośredniej 

i sprzedaży detalicznej.  

Tabela 3. Średnie ceny miodów (zł / kg) oferowane pszczelarzom przez podmioty 

skupujące, w sprzedaży bezpośredniej u pszczelarzy i w handlu detalicznym i w roku 

2006. 

Odmiana miodu 

Oferowane 
pszczelarzom przez 

podmioty 
skupujące 

W sprzedaży 
bezpośredniej 

W handlu 
detalicznym 

Wielokwiatowy 6,1 14,0 19,9 

Rzepakowy 6,5 13,8 17,8 

Wrzosowy 19,5 28,8 45,7 

Lipowy, akacjowy, 7,7 15,2 22,6 
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Oferowane 

Odmiana miodu pszczelarzom przez W sprzedaży W handlu 
podmioty 
skupujące 

bezpośredniej detalicznym 

gryczany 

Ze spadzi liściastej 8,2 20,1 bd. 

Ze spadzi iglastej 13,3 20,9 34,1 
Źródło: według danych Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa Oddział Pszczelnictwa 
w Puławach 
 

1.4 Koszty produkcji i konfekcjonowana miodu 
Opłacalność produkcji pasiecznej weryfikują przede wszystkim koszty. 

W pszczelarstwie do kosztów stałych zalicza się: amortyzację uli, sprzętu i budynków, koszt 

dzierżawy oraz odsetki od zaciągniętych kredytów. Do kosztów zmiennych kwalifikują się: 

wydatki na zakup cukru, węzy, leków, energię elektryczną, oraz wartość pracy, koszty 

transportu i konfekcjonowania miodu. 

Dokładne przedstawienie kosztów w pszczelarstwie wymaga przeanalizowania ich 

ze względu na skalę produkcji w pasiekach. Wynika to bowiem z dużego zróżnicowania 

poziomu kosztów jak również ich występowania, bądź nie w pasiekach niskotowarowych 

(ekstensywnych) w stosunku do pasiek w których poziom produkcji jest towarowy 

(intensywnych).  

 Bez względu na poziom produkcji w pasiekach istotnym zmianom w stosunku do 

okresu przed integracją Polski z UE uległy koszty zmienne produkcji, stało się to w wyniku 

wprowadzenia stawek podatku VAT:  

• 22% stawki podatku VAT na środki produkcji, maszyny i urządzenia (ule, 

wyposażenie, sprzęt pszczelarski, węza) i nośniki energii, 

• 7% stawki podatku VAT na cukier i usługi weterynaryjne, 

• 3% stawki podatku VAT na matki i rodziny pszczele.  

Koszty produkcji w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą, w pasiekach 

towarowych, gdzie prowadzona jest intensywna gospodarka pasieczna są zdecydowanie 

wyższe niż w przypadku pasiek niskotowarowych. Powstają tu dodatkowe koszty, których 

nie wyodrębnia się w pasiekach ekstensywnych, jak na przykład amortyzacja pracowni 

pasiecznych i dzierżawa pasieczyska, natomiast pozostałe różnice wynikają z różnego 

poziomu kosztów w zależności od wielkości produkcji.  
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Amortyzacja uli została obliczona od wartości 250 zł (wartość nowego ula), 

wartość sprzętu od którego naliczona została 10% amortyzacja określono w pasiece 

niskotowarowej na poziomie ok. 6000 zł, natomiast dla pasiek intensywnych zwiększono ją 

o 50%. Koszt dzierżawy pasieczyska przyjęto na poziomie 4zł/jedną rodzinę pszczelą. Koszt 

cukru jest taki sam pomimo różnych typów gospodarki, a jego wielkość wynika z rocznego 

zużycia i ceny jednostkowej  (15 kg x 3 zł). Niższy koszt węzy w pasiekach ekstensywnych 

jest wypadkową jej mniejszego wykorzystania (0,25 kg) w stosunku do pasiek towarowych 

(0,30 kg). Jednostkowy koszt zakupu 1 kg węzy pszczelej wynosi 24 zł. W pasiekach 

towarowych matki pszczele wymieniane są co dwa lata, natomiast w grupie drugiej co trzy 

lata. Wartość jednej matki pszczelej unasiennionej sztucznie bądź naturalnie przyjęto na 

poziomie 35 zł. W pasiekach towarowych, gdzie prowadzona jest gospodarka wędrowna 

koszty paliwa potrzebnego na dojazdy do pasiek i transport rodzin pszczelich na pożytki są 

znacznie wyższe niż w przypadku pasiek niskotowarowych, gdzie są to koszty spowodowane 

głównie ewentualnymi dojazdami do pasieki. Zużycie energii elektrycznej w pasiekach 

małych przyjęto na poziomie 200 KW, natomiast w pasiekach profesjonalnych 600 KW, 

koszt 1 KW ustalono na poziomie 2 zł. Zróżnicowany koszt pracy wynika z różnych 

nakładów pracy– robotnikogodzin (rbg) / 1 rodzinę pszczelą. W pasiekach ekstensywnych 

liczba ta wynosi 10 rbg, natomiast w towarowych 8 rbg. Szacunkowy koszt 1 rbg przyjęto na 

poziomie 7 zł.  

 

Tabela. 4 Kalkulacja kosztów produkcji na 1 rodzinę pszczelą w zł. 

(wg cen w 2006 r.) 

Poziom gospodarki pasiecznej 
Wyszczególnienie kosztów 

Niskotowarowa Wysokotowarowa 

Amortyzacja uli 25 25 

Amortyzacja sprzętu 6 9 

Amortyzacja pracowni - 15 

Dzierżawa pasieczysk - 4 

Koszty 

stałe 

Suma 32 53 

Koszty Cukier 45 45 

 8



Poziom gospodarki pasiecznej 
Wyszczególnienie kosztów 

Niskotowarowa Wysokotowarowa 

Węza 6 8 

Matki pszczele 11 17 

Leki 8 8 

Paliwo (koszty 

transportu) 

10 40 

Energia elektryczna 8 10 

Praca 70 56 

Materiały 5 10 

zmienne 

Suma 163 194 

Koszty ogółem 195 247 

 Źródło: według danych Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa Oddział Pszczelnictwa 
w Puławach 
 

Przy założeniu, że średnia produkcja miodu w pasiekach niskotowarowych wyniosła 

20 kg, a w pasiekach wysokotowarowych 40 kg, średnio koszt wyprodukowania 1 kg miodu 

w  pasiece niskotowarowej wyniósł 9,75 zł, natomiast w pasiece wysokotowarowej wyniósł 

6,18 zł.  

1.5 Jakość miodów w Polsce 
Miód pszczeli podobnie jak inne produkty spożywcze powinien spełniać 

wymagania dotyczące właściwości organoleptycznych i fizykochemicznych. W Polsce do 

momentu akcesji do struktur unijnych w tym zakresie obowiązywała Polska Norma PN-

88/A-77626 "Miód pszczeli". Po tym czasie na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 21 

grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno– spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, 

poz. 1577, z późn. zm.), tj., szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej miodu 

zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

3 października 2003 r. (Dz. U. Nr 181, poz. 1773, z późn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określa definicję miodu, jego 

rodzaje w zależności od: pochodzenia (nektarowy, spadziowy i nektarowo– spadziowy); 
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przeznaczenia (do spożycia lub przemysłowy); sposobu pozyskiwania czy sposobu 

oferowania konsumentom (z plastrami, odsączony, odwirowany, wytłoczony 

i przefiltrowany). Określa odmiany miodu: nektarowy ( określany nazwą rośliny, której 

procentowa zawartość pyłku w miodzie występuje w znacznej przewadze), wielokwiatowy 

(pochodzący z nektaru wielu roślin) oraz spadziowy (ze spadzi iglaste lub liściastej). 

W rozporządzeniu sprecyzowane są wymagania organoleptyczne miodu w zakresie barwy, 

konsystencji, smaku i zapachu. Określone są również cechy miodu przemysłowego. 

W zakresie cech fizykochemicznych Rozporządzenie ustala kryteria dla następujących 

parametrów miodu: zawartość wody, zawartość fruktozy i glukozy (łącznie), zawartość 

sacharozy i substancji nierozpuszczalnych w wodzie, przewodność właściwą, zawartość 

wolnych kwasów i 5– hydroksymetylofurfuralu (HMF) oraz wartość liczby diastazowej. 

Ubieganie się o certyfikat potwierdzający wysoką jakość miodu, związaną ze 

specyfiką i gwarancją odpowiedniej metody wytwarzania jak również sprawy związane 

z ochroną jego oznaczeń geograficznych reguluje w Polsce ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. 

o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz 

o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68). Określa ona zadania 

i właściwości  organów w zakresie oceny wniosków o rejestrację nazw pochodzenia, 

oznaczeń geograficznych i specyficznego charakteru produktu rolnego, które uregulowane są 

w Rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 oraz w Rozporządzeniu 

Rady (EWG) nr 2082/29 z dnia 14 lipca 1990 r.  

Ustawa precyzuje warunki tymczasowej ochrony na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej nazw pochodzenia oraz oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków 

spożywczych; zadania oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych w zakresie 

kontroli i certyfikacji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną 

nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne albo świadectwo specyficznego 

charakteru; zasady oraz tryb kontroli produktów rolnych i środków spożywczych 

posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne albo 

świadectwo specyficznego charakteru; 

warunki prowadzenia listy produktów tradycyjnych.  

Do chwili obecnej na listę produktów tradycyjnych zostało wpisanych kilkanaście 

odmian miodu z różnych regionów Polski: 

• Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (woj. dolnośląskie), 

• Miód gryczany godziszowski (woj. lubelskie), 

• Miód malinowy  (woj. lubelskie), 
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• Miód fasolowy odmianowy z nektaru kwiatów fasoli tyczkowej ”Piękny Jaś” (woj. 

lubelskie), 

• Miód wielokwiat z Sejneńszczyzny (woj. podlaskie), 

• Miód „Lipiec białowieski” (woj. podlaskie), 

• Miód Drahimski  (woj. zachodniopomorskie), 

• Miód z nektaru kwiatów jurajskich (woj. śląskie), 

• Miody z rejonu Dolnej Wisły (woj. kujawsko - pomorskie), 

• Miód kaszubski (woj. pomorskie), 

• Miód witosławski (woj. wielkopolskie). 

Natomiast o chronione oznaczenie geograficzne ubiega się „Miód wrzosowy z Borów 

Dolnośląskich”, a o oznaczenie gwarantowanej tradycyjnej specjalności „Podkarpacki miód 

spadziowy” ze spadzi z drzew iglastych.  

 

2. Cel programu 
Głównym celem Programu jest poprawa warunków produkcji i wprowadzania do 

obrotu produktów pszczelarskich w Polsce, zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 

797/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 roku.  

Założony cel będzie realizowany w ramach następujących środków wsparcia: 

I. pomoc techniczna dla pszczelarzy i organizacji, 

II. kontrola warrozy, 

III. racjonalizacja przemieszczania rodzin pszczelich na pożytki, 

IV. działania wspierające laboratoria przeprowadzające analizy właściwości fizyko-
chemicznych miodu, 

V. działania wspierające odbudowę pogłowia rodzin pszczelich, 

VI. współpraca z wyspecjalizowanymi jednostkami w zakresie wdrażania stosowanych  

programów badawczych w dziedzinie pszczelarstwa i produktów pszczelarskich. 

Pomoc finansowa w ramach Programu kierowana będzie do branży pszczelarskiej, gdzie 

końcowymi odbiorcami wsparcia będą głównie gospodarstwa pasieczne, posiadające 

weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisane do rejestru prowadzonego przez 

powiatowego lekarza weterynarii.  

Przewiduje się całkowitą refundację poniesionych kosztów w ramach dostępnych środków 

wsparcia Programu. O refundację środków finansowych będą się mogły ubiegać następujące 

podmioty uprawnione:  
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- związki pszczelarskie, 

- stowarzyszenia pszczelarzy, 

- zrzeszenia pszczelarzy, 

- grupy producenckie pszczelarzy, 

- spółdzielnie pszczelarskie. 

Ponadto:  

- o refundację środków finansowych w ramach VI środka wsparcia będą się mogły ubiegać 

również jednostki badawczo rozwojowe zajmujące się tematyką pszczelarską. 

 

3. Szczegółowy opis zastosowanych środków wsparcia 

I. Pomoc techniczna dla pszczelarzy i organizacji   

Działania podjęte w ramach tego środka wsparcia będą polegały na refundacji kosztów 

szkoleń.  

a) wspieranie podnoszenia kwalifikacji i poziomu wiedzy pszczelarskiej osób początkujących 

i zajmujących się pszczelarstwem,  

W celu zapewnienia rozwoju sektora pszczelarskiego, wsparciu będą podlegały szkolenia 

zarówno przygotowujące uczestników do egzaminu na tytuł zawodowy lub mistrza 

w zawodzie pszczelarz, jak również o tematyce ogólnej z zakresu pszczelarstwa.  

-  Szkolenia w obszarze kontroli warrozy 

Zorganizowane szkolenia mają pokazać pszczelarzom realne zagrożenia związane 

z występowaniem warrozy, zapewnić informacje o sposobach walki z pasożytem i dostępnych 

na rynku lekach.  

-  Szkolenia w zakresie wędrownej gospodarki pasiecznej 

Planowane jest wspieranie szkoleń dotyczących praktycznych i ekonomicznych aspektów 

prowadzenia wędrownej gospodarki pasiecznej, jako efektywnego sposobu prowadzenia 

pasieki. Szkolenia mają również na celu nauczenie pszczelarzy samodzielnego planowania 

przewożenia pasiek. Na podstawie materiałów szkoleniowych zostaną również przygotowane 

artykuły do publikacji w  czasopismach pszczelarskich. 

b) wspieranie innych innowacyjnych wniosków, mających wpływ na poprawę warunków 

produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelarskich w Polsce.  
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W ramach tego środka wsparcia, przewiduje się wspieranie wniosków zawierających 

rozwiązania innowacyjne, w których zakładanym efektem będzie poprawa warunków 

produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelich. Refundacji będą podlegać koszty 

wynikające z przedłożonego wniosku, niezbędne do jego realizacji.  

 

II. Kontrola warrozy 

W Polsce podobnie jak w innych krajach Wspólnoty, zwalczanie warrozy jest niezwykle 

istotne ze względu na zagrożenie dla pogłowia pszczół, oraz znaczne obniżenie produkcji 

miodu. 

W opinii przedstawicieli branży pszczelarskiej, na terenie Polski nie ma regionu, który nie 

byłby dotknięty tą groźną chorobą, dlatego konieczne jest wspieranie działań ograniczających 

warrozę w rodzinach pszczelich. Warunkiem koniecznym do wypłacenia refundacji będzie 

udokumentowane wystąpienie warrozy lub zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii 

o podejrzeniu wystąpienia warrozy. Refundacja kosztów zakupu leków będzie wypłacana, 

jeżeli zakup leków odbędzie się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

a) Wspieranie biologicznych i biotechnicznych  metod zwalczania warrozy 

Poprzez powyższe działanie, zakłada się wzrost popularyzacji leczenia powyższymi 

metodami. W opinii środowisk naukowych, metody te są uważane za perspektywiczne 

i alternatywne do leczenia metodami tradycyjnymi.  

b) Refundacja przy zakupie leków przez pszczelarzy 

Głównym działaniem ograniczającym warrozę w Polsce będzie wsparcie leczenia warrozy. 

Działanie takie wpłynie na obniżenie kosztów leczenia ponoszonych przez pszczelarzy.  

 

III. Racjonalizacja przemieszczania rodzin pszczelich na pożytki  

Działania podejmowane w ramach tego środka wsparcia mają na celu zwiększenie produkcji  

miodu oraz zapewnienie zapylenia roślin na jak największym obszarze kraju. 

a) Refundacja kosztów najmu lawet.  

Celem tego działania ma być obniżenie kosztów prowadzenia wędrownej gospodarki 

pasiecznej, oraz zachęcenie pszczelarzy do wprowadzania takiego modelu gospodarki. Nie 

będą refundowane koszty najmu lawet, których zakup był refundowany w ramach Krajowego 

Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce w Latach 2004/05 – 2006/07.  
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IV. Działania wspierające laboratoria przeprowadzające analizy właściwości fizyko-

chemicznych miodu 

a) wspieranie laboratoriów 

W ramach tego działania będzie wspierany zakup wyposażenia laboratoriów w nowoczesną 

aparaturę do badań jakości handlowej miodu. W programie zakłada się doposażenie 

istniejących i funkcjonujących laboratoriów. Wsparciem objęto laboratoria będące w 

posiadaniu związków, zrzeszeń, stowarzyszeń i spółdzielni pszczelarskich. Umożliwi to: 

• pełniejszą ocenę jakości handlowej miodu, 

• zwiększenie dostępu do podstawowych analiz fizyko-chemicznych, 

• wczesne identyfikowanie pojawiających się zagrożeń obniżenia jakości miodu 

pochodzącego z poszczególnych pasiek, 

• obniżenie kosztów wykonania analiz miodu ponoszonych przez pszczelarzy, 

• zwiększenie konkurencyjności na rynku analiz.  

Rozpowszechnianie wyników analiz prowadzonych w ramach działania IV spowoduje wzrost 

zainteresowania jakością oraz wzrost zaufania konsumentów do produktu. Pośrednio wpłynie 

to na wzrost konsumpcji i popytu na produkty wysokiej jakości.  

 

b) analizy miodu  

W celu upowszechnienia praktyki polegającej na monitorowaniu jakości miodu, w ramach 

tego środka wsparcia zakłada się wspieranie wykonywanych analiz tego produktu. Działanie 

takie pozwoli na podniesienie jakości.  

 

V. Działania wspierające odbudowę pogłowia rodzin pszczelich,  

Celem tego działania jest poprawa wartości użytkowej  i zwiększenie  ilości rodzin pszczelich 

w Polsce, co w konsekwencji ma zapewnić zapylanie roślin na jak największym obszarze 

kraju, prowadzące do zwiększenia ich plonowania, a także przyczynić się do wzrostu 

produkcji produktów pszczelich, zwłaszcza miodu. 

Działania podjęte w ramach tego środka wsparcia będą polegały na refundacji zakupu matek 

pszczelich o znanej wartości użytkowej, pakietów oraz odkładów pszczelich z takimi 

matkami.  

Zakłada się wspieranie: 
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 zakupu matek pszczelich, pochodzących z linii hodowlanych pszczół, dla których 

prowadzone są księgi lub rejestry, z pasiek hodowlanych będących pod oceną prowadzoną 

przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego ds. rolnictwa, 

 zakupu odkładów i pakietów pszczelich z pasiek hodowlanych, a także z pasiek 

produkcyjnych, których posiadacze uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń 

pszczelarzy, gwarantujące między innymi, że matki pszczele w pakietach i odkładach 

pszczelich pochodzą z linii hodowlanych pszczół .  

Pozwoli to: 

• rozbudować już istniejące pasieki, 

• zwiększyć produkcję miodu w pasiekach,  

• poprawić zdrowotność pszczół, 

• zwiększyć plonowanie roślin, zapylanych przez pszczoły, 

• poprawić biocenozę świata roślinnego poprzez większe zapylenie roślin dzikich, 

• poprawić jakość produktów pszczelich, poprzez zmniejszenie stosowania środków 

chemicznych i farmakologicznych, dzięki zasiedlaniu pszczół bardziej odpornych na 

choroby.  

 

VI. Współpraca z wyspecjalizowanymi jednostkami wdrażającymi programy badawcze 

w sektorze pszczelarskim i produktów pszczelarskich 

Należy wspierać wdrażanie stosowanych programów badawczych w dziedzinie pszczelarstwa 

i produktów pszczelarskich. Wyniki prac w tym zakresie powinny być rozpowszechniane 

wśród pszczelarzy. W tym celu planowane jest publikowanie wyników prac w pismach 

branżowych.  

Tematyka wdrożeń w poszczególnych latach zostanie określona na podstawie wniosków 

zgłoszonych przez jednostki badawczo - rozwojowe zajmujące się tematyką pszczelarską oraz 

organizacje pszczelarskie.  

 

4. Szacunkowe koszty i plan finansowania 

Realizacja Programu będzie następowała począwszy od 2008 roku z udziałem środków po 

50% budżetu unijnego i krajowego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Prefinansowanie 

wydatków z budżetu unijnego następować będzie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 22 września 
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2006 r. o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych 

na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381), a współfinansowanie – 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 

249, poz. 2104, z późn. zm.), z rezerwy celowej. 

Tabela finansowa Programu została przedstawiona w załączniku I. 

 

5. Zastosowanie krajowych ustaleń prawnych i administracyjnych 
Program przygotowano w oparciu o obowiązujące przepisy prawa krajowego: 

1) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych 
rynków rolnych ( Dz. U. Nr 42, poz. 386, z późn. zm.); 

2) Ustawa z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji 
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 166, 
poz. 1611); 

3) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.); 

4) Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt 
gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 i z 2004 r. Nr 91, poz. 866); 

5) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.); 

6) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 
z późn. zm.); 

7) Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 17, poz. 127 z późn. zm.); 

8) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 nr 53, poz. 
533 z późn. zm.); 

9) Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. 
Nr 187, poz. 1381); 

10) oraz wszystkie rozporządzenia wydane na ich podstawie. 
 
 

6. Reprezentatywne organizacje pszczelarskie w przygotowaniu Krajowego Programu 

Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce w Latach 2007/08 – 2009/10. 

- Polski Związek Pszczelarski,  

- Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych,  

- Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „Polanka”, 

- Zrzeszenie Pszczelarzy „Apipol”. 
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7. Działania kontroli i oceny programu 

Realizacji programu w zakresie zawierania umów i dokonania końcowych rozliczeń dokonuje 

Agencja Rynku Rolnego (agencja płatnicza) na podstawie przedstawionych wniosków 

o płatność oraz dowodów księgowych. Służby Kontroli Technicznej działające w strukturach 

terenowych Agencji Rynku Rolnego przeprowadzą kontrole dotyczące działalności 

beneficjentów biorących udział w programie oraz prowadzonej przez nich księgowości. 

Podstawą dokonania końcowych płatności będzie w każdym przypadku kontrola 

przeprowadzona przez Sekcje Kontroli Technicznych Oddziałów Terenowych Agencji Rynku 

Rolnego potwierdzona raportem kontrolnym. 

Ocena Programu w poszczególnych latach jego realizacji nastąpi w oparciu o następujące 

wskaźniki monitorowania:  

Wskaźniki produktu: 

 liczba wykonanych analiz produktów pszczelich,  

 liczba osób przeszkolonych,  

 liczba rodzin pszczelich, w których stosowano biologiczne i biotechniczne metody 

zwalczania warrozy, 

 liczba rodzin pszczelich, w których stosowano farmakologiczne metody zwalczania 

warrozy,  

Wskaźniki rezultatu: 

 liczba wydanych świadectw kwalifikowanego robotnika i dyplomów mistrza 

w zawodzie pszczelarz, 

 liczba pszczelarzy zawodowych, 

Wskaźniki oddziaływania: 

 poprawa jakości miodu, 

 wzrost spożycia miodu, 

 poprawa bilansu handlowego. 

  

8. Działania współfinansowane przez UE w ramach innego systemu wsparcia 

obejmującego sektor pszczelarski 

Działania współfinansowane przez UE w ramach innego systemu wsparcia obejmującego 

sektor pszczelarski podane w załączniku II, są wyłączone z finansowania w ramach 

Programu. 
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Załącznik I 

Struktura środków niezbędnych na realizację Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 
Wyszczególnienie 

Ogółem w EURO Współfinansowanie  
UE w EURO 

Współfinansowanie  
krajowe w EURO 

Ogółem w 
EURO 

Współfinansowanie  
UE w EURO 

Współfinansowanie  
krajowe w EURO Ogółem w EURO Współfinansowanie  

UE w EURO 
Współfinansowanie  
krajowe w EURO 

1. Pomoc techniczna dla 
pszczelarzy i organizacji 307 340 153 670 153 670 307 340 153 670 153 670 307 340 153 670 153 670 

2. Kontrola warrozy 1 850 000 925 000 925 000 1 850 000 925 000 925 000 1 850 000 925 000 925 000 

3.Racjonalizacja 
przemieszczania rodzin 
pszczelich na pożytki 

199 000 99 500 99 500 199 000 99 500 99 500 199 000 99 500 99 500 

4. Działania wspierające 
laboratoria przeprowadzające 
analizy właściwości fizyko-
chemicznych miodu 

122 000 61 000 61 000 122 000 61 000 61 000 122 000 61 000 61 000 

5. Działania wspierające 
odbudowę pogłowia rodzin 
pszczelich 

1 860 000 930 000 930 000 1 860 000 930 000 930 000 1 860 000 930 000 930 000 

6. Współpraca z 
wyspecjalizowanymi 
jednostkami w zakresie 
wdrażania stosowanych  
programów badawczych w 
dziedzinie pszczelarstwa i 
produktów pszczelarskich. 

145 000 72 500 72 500 145 000 72 500 72 500 145 000 72 500 72 500 

SUMA 4 483 340 2 241 670 2 241 670 4 483 340 2 241 670 2 241 670 4 483 340 2 241 670 2 241 670 

 

 



Załącznik II 

Działania współfinansowane przez UE w ramach innego systemu wsparcia 
obejmującego sektor pszczelarski z tytułu Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 
z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 

 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przewiduje się 

pomoc na modernizację gospodarstw rolnych. Adresatem pomocy są osoby fizyczne, osoby 

prawne oraz spółki osobowe, prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność 

rolniczą w oparciu o gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co 

najmniej 1 ha lub dział specjalny produkcji rolnej, do którego zalicza się m.in. pasieki 

powyżej 80 rodzin. Pomoc będą mogły uzyskać podmioty, które spełnią kryteria dostępu 

określone w Programie oraz w przepisach krajowych.  

Wspierane będą inwestycje dotyczące wytwarzania zarówno produktów 

żywnościowych jak i nieżywnościowych, a także przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży 

bezpośredniej produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Pomoc będzie można 

uzyskać również na inwestycje mające na celu dostosowanie do standardów wynikających 

z przepisów prawa Unii Europejskiej.  

Pomoc, w postaci refundacji części poniesionych kosztów inwestycji, będzie można 

otrzymać w związku z realizacją inwestycji służących modernizacji produkcji rolnej, w tym 

inwestycji takich jak:  

- budowa lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do 

produkcji rolnej; 

- zakup lub instalacja maszyn, urządzeń służących do produkcji rolnej; 

- zakładanie, modernizacja sadów lub plantacji wieloletnich; 

- zakup, instalacja elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na 

warunki prowadzenia działalności rolniczej, przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży 

bezpośredniej. 

Zakłada się, że poziom pomocy będzie równy maksymalnym stawkom wsparcia, 

określonym w rozporządzeniu Rady 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie 

wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (EFRROW).  
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