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Szanowny Panie,
Z upoważnienia Pani Anety Burghardt - Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych, w odpowiedzi na
poniższą korespondencję mailową, po uzgodnieniu stanowiska z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
uprzejmie informuję, co następuje.
W Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa na lata 2020-2022 (KPWP), w przypadku działania
„Szkolenia” nie zostało określone, że szkolenia mogą być przeprowadzane tylko i wyłącznie w formie
tradycyjnej. W pkt 5.1.1.1. KPWP Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej, w opisie
działania wskazano, że celem działania jest wspieranie szkoleń i konferencji (…). W ramach aktualnie
obowiązującego KPWP nie ma formalnych przeszkód, aby wspierać szkolenia czy konferencje w formie
zdalnej (telekonferencje czy e-learning). Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo uczestników szkoleń czy
konferencji, w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2, organizacja szkoleń w formie telekonferencji czy
e-learningu jest jak najbardziej zasadna. Realizacja szkoleń w formie zdalnej umożliwi płynną realizację
szkoleń przez organizacje pszczelarskie oraz bezpieczny dostęp do aktualnej wiedzy pszczelarskiej, w
przypadku, gdy obostrzenia związane z COVID-19 utrzymywałyby się przez dłuższy czas lub gdyby
pojawiły się inne nieprzewidziane sytuacje spowodowane siłą wyższą.
W związku z powyższym w w/w zakresie nie ma konieczności zmiany Warunków udziału w mechanizmie
„Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2020-2022 oraz umów zawieranych przez podmioty
uprawnione z KOWR.
Odnosząc się do postulatu refundacji kosztów zakupu sprzętu umożliwiającego techniczne prowadzenie
szkoleń (komputery, rzutniki multimedialne, oprogramowanie, itp.), uprzejmie informuję, że głównym celem
KPWP jest poprawa ogólnych warunków produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelich,
zgodnie z art. 55 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia
Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z
20.12.2013, str. 671, z późn. zm.). Biorąc pod uwagę powyższe, ale również biorąc pod uwagę techniczną
stronę prowadzenia szkoleń nie ma konieczności, aby organizacje pszczelarskie zabezpieczały
wykładowcom czy pszczelarzom sprzęt komputerowy umożliwiający komunikację zdalną.
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