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W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji dotyczącej zmiany Krajowego Programu
Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-2022 (KPWP), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
uprzejmie informuje, że w dniu 15 marca 2021 r. przekazało do zatwierdzenia Komisji Europejskiej
(KE) zmiany KPWP. Wersja KPWP ze zmianami przekazanymi do KE jest dostępna pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pszczelarstwo-i-rynek-miodu
W ramach uwag do przekazanego projektu zmian KPWP Polski Związek Pszczelarski oraz inne
organizacje pszczelarskie podnosiły, przede wszystkim, zmianę systemu rozliczania tzw. kosztów
dodatkowych. Należy nadmienić, że dotychczas koszty dodatkowe (przeznaczane na wdrażanie
pomocy) rozliczane przez organizacje pszczelarskie mogły stanowić maksymalnie 7% kwoty pomocy
przekazanej pszczelarzom. Przy zrealizowanym budżecie KPWP w 2020 r. w kwocie wypłaconej
blisko 32 mln zł, koszty dodatkowe stanowiły kwotę ponad 2,2 mln złotych. W przypadku
zwiększonego budżetu KPWP na lata 2021 i 2022 do kwoty 45 mln zł rocznie, koszty dodatkowe będą
stanowiły kwotę około 3,2 mln złotych rocznie. Są to środki, które pomniejszą pomoc należną
pszczelarzom. W związku z tym, że skokowy wzrost budżetu KPWP na lata 2021 i 2022 jedynie
w niewielkiej części spowoduje wzrost kosztów dodatkowych po stronie organizacji pszczelarskich,
w projekcie zmian KPWP zaproponowano inny system naliczania kosztów dodatkowych. Podstawę
tego systemu miały stanowić koszty przeliczone na liczbę pszczelarzy otrzymujących pomoc.
W ogólnym rozrachunku sytuacja taka wymuszałaby optymalizację tych kosztów po stronie
organizacji pszczelarskiej i poszukiwanie rozwiązań ograniczających koszty administracji – należy
podkreślić, że takie podejście, niezależnie od systemu naliczania kosztów dodatkowych, powinno być
stałym elementem działań każdej organizacji.

Niezależnie od tego, biorąc pod uwagę niewystarczający czas na wypracowanie nowego systemu
naliczania kosztów dodatkowych, Ministerstwo przychyliło się do postulatów organizacji
pszczelarskich, pozostawiając dotychczasową (procentową) metodę ich naliczania. Jednak mając na
uwadze ciągle niewystarczające środki finansowe, w roku pszczelarskim 2021/2022 będą one
naliczane w wysokości 5% kosztów podstawowych – wyjątek będą stanowiły szkolenia gdzie
naliczane będą, jak dotychczas, 7% koszty dodatkowe.
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Do wiadomości:

1. Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu,
emil_szymanski@poczta.onet.pl;
2. Karpacki Związek Pszczelarzy,
biuro@kzp.nsacz.pl; kzpnowysacz@gmail.com;
3. Polskie Stowarzyszenie Hodowców Matek Pszczelich,
kontakt@pshmp.pl;
4. Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „Polanka”,
piotr.skorupa@spp-polanka.org;
5. Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych,
pszczelarzezawodowi@interia.pl; kontakt@pszczelarzezawodowi.pl;
6. Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach,
wzpkatowice@wp.pl;
7. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie,
w.spisak@wzp-krakow.pl;
8. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Gdańsku,
ryszard@voss.com.pl
9. Związek Pszczelarzy Ziemi Legnickiej w Legnicy,
zpzl@op.pl;

