O naszych sprawach

Konstruktywne spotkanie
Zarządu PZP z Ministrem Rolnictwa
4 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie Zarządu Polskiego Związku Pszczelarskiego z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim.
Rozmowa miała bardzo konstruktywny przebieg. Minister wykazał się bardzo dobrą
znajomością pszczelarstwa. Podkreślił, że jest rolnikiem, który został ministrem.
Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeusz Dylon przekazał szefowi
resortu słoik z miodem spadziowym z Podkarpacia. Przypomniał, że miód ten jest
promowany unijnym certyfikatem „Chroniona Nazwa Pochodzenia”. Prezydent
PZP zaprosił ministra Ardanowskiego na tegoroczne Ogólnopolskie Dni Pszczelarza i zwrócił się o objecie tej imprezy honorowym patronatem. Minister rolnictwa
wyraził gotowość do rozwijania współpracy z naszym środowiskiem. Zaznaczył, że
traktuje pszczelarstwo jako ważną dziedzinę rolnictwa. Poinformował o wprowadzonych od 1 stycznia 2019 roku zmianach w przepisach dotyczących sprzedaży
detalicznej z gospodarstwa rolnego oraz sprzedaży bezpośredniej, które dotyczą
również pszczelarzy.
Wyraził swoje poparcie dla dwóch zgłoszonych przez
Zarząd PZP wniosków, odnoszących się do rejestracji
pasiek oraz do angażowania techników pszczelarzy jako
pomocników lekarzy weterynarii. Zapowiedział skierowanie takich projektów do dalszych prac legislacyjnych.
Poinformował, że resort wśród rozpatrywanych propozycji, które mogą wpłynąć na bezpieczne stosowanie
chemii w rolnictwie, rozważa problem powiadamiania
pszczelarzy przez rolników o planowanych opryskach
oraz skutecznego szkolenia osób wykonujących zabiegi
chemizacyjne na polach.
W odpowiedzi na nasze postulaty związane ze skuteczniejszym wspieraniem promocji miodu oraz innych
produktów pszczelich, minister Ardanowski poinformował, że resort rolnictwa przygotował i skieruje do Sejmu projekt zmieniający Ustawę z dnia 22 maja 2009 r.
o funduszach promocji produktów rolno–spożywczych.
Nowelizacja przewiduje utworzenie nowego Funduszu
Promocji Roślin Oleistych. W ramach tego funduszu
ma być wspierana promocja miodu, pyłku kwiatowego, propolisu, mleczka i jadu pszczelego, zwanych
dalej produktami pszczelimi. W odróżnieniu od 9 już
funkcjonujących funduszy promocji, którymi zarządza
ARiMR, rzepak zostałby objęty opłatą na rzecz promocji
w wysokości 0,2% (pozostałe są objęte opłatami w wysokości 0,1%), po to, aby ustawowo kwotę tę podzielić
na wspieranie promocji rzepaku i produktów pszczelich.
Krzysztof Ardanowski wyjaśnił, że stworzenie oddzielnego Funduszu Promocji Miodu i obłożenie opłatami
na ten fundusz innych producentów byłoby nierealne.
Minister zgłosił również otwartość na dofinansowanie
rożnych działań promocyjnych dotyczących pszczelarstwa
z innych funduszy promocji dostępnych Ministerstwu.
Dokończenie na str. 4
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KONSTRUKTYWNE SPOTKANIE ZARZĄDU PZP Z MINISTREM
ROLNICTWA
Dokończenie ze str. 3
W czasie spotkania poruszony został również zgłoszony przez PZP
temat dotyczący projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego, którego przyjęcie
sprawiłoby, że osoby szkolące się w zawodzie „pszczelarz” utraciłyby
uprawnienia rolnicze. Szef resortu rolnictwa zapewnił, że nie zgodzi
się na wprowadzenie takich przepisów.
Kolejny omawiany temat odnosił się do znakowania miodu i innych
produktów pszczelich. Zwróciliśmy uwagę, że opis, który jest dzisiaj
powszechnie używany na etykietach „produkt z UE i poza UE”, wprowadza konsumentów w błąd i szkodzi interesom polskich pszczelarzy.
Minister Ardanowski stwierdził, że problem ten dotyczy nie tylko
miodu, ale również wielu innych produktów i nie jest to sprawa do
natychmiastowego załatwienia, z uwagi na dyrektywy unijne, których
musimy przestrzegać przy oznakowaniu produktów spożywczych.
Proponował szersze stosowanie dobrowolnych zapisów informujących o kraju pochodzenia produktu.
Poruszona została też sprawa sprzedaży przez pszczelarzy miodów
pitnych, Minister Ardanowski podkreślił, że problem ten dotyczy również
cydru oraz śliwowicy i w tym zakresie jest aktualnie w trakcie konsultacji
z Ministrem Finansów i ma nadzieję na korzystne rozwiązanie problemu.
Rozmowy dotyczyły również wspierania Wspólnej Polityki Rolnej
w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej oraz możliwości
chociażby częściowego, finansowego rekompensowania pszczelarzom za pracę, którą wykonują pszczoły przy zapylaniu roślin.
Ryszard Voss – skarbnik PZP
4

Nr 268 / 2 / 2019

