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Miasta Pszczelej Ścieżki - 
KLUCZOWE ZASADY

PARTYCYPACYJNE 
PODEJŚCIE TO PODSTAWA
Miasto, które dołącza do naszej sieci musi popierać 
zasadę inkluzywnego, wielowymiarowego zaan-
gażowania mieszkańców, organizacji i jednostek 
administracyjnych, wspólnie kreujących zróżnico-
wane i zrównoważone działania. 

Miasto Pszczelej Ścieżki może stworzyć tematycz-
ną lokalną grupę URBACT, inspirując się metodą 
URBACT. 

Kluczowi lokalni interesariusze to: pszczelarze i 
ich stowarzyszenia, szkoły, lokalni przedsiębiorcy, 
jednostki służby zdrowia, inne lokalne organizacje/
stowarzyszenia pozarządowe, eksperci ze 
specyficzną wiedzą i umiejętnościami oraz inne 
zainteresowane osoby.

WSPIERANIE DZIAŁAŃ 
LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI
Władze miejski powinny nie tylko prowadzić kon-
sultacje z lokalnymi interesariuszami, ale również 
wspierać ich w założeniu lokalnej grupy i umożli-
wić jej podjęcie konkretnych działań.

Minimalnym koniecznym wsparciem wymaganym 
od władz miejskich jest pomoc operacyjna dla 
lokalnych grup i zapewnienie im odpowiednich 
warunków lokalowych do organizacji regularnych 
spotkań. 

Pomocne może okazać się posiadanie budżetu 
umożliwiającego realizację konkretnych działań. 
Nawet mała pula środków może zwiększyć pew-
ność siebie i motywację lokalnych interesariuszy. 

Idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby władze 
miejskie uwzględniły zaproponowane przez 
lokalne grupy działania i pomysły w miejskich 
dokumentach strategicznych. 

WSPARCIE PRAWNO-ADMINISTRACYJNE 
Miejskie władze muszą stworzyć korzystne warunki do realizacji lokalnych 
działań, przyjaznych dla pszczół i innych owadów zapylających. 

Pierwszym krokiem powinno być zachęcanie do myślenia o problemie w sposób 
międzysektorowy i zaangażowanie przedstawicieli różnych wydziałów urzędów 
miejskich, a następnie wykorzystanie ich wiedzy i umiejętności do działania. 

Tworzenie sprzyjających warunków może oznaczać włączenie miejskiego 
pszczelarstwa i poświęcenie większej uwagi owadom zapylającym 
w zarządzanie i planowanie w mieście.

Może również wyrażać się w uchwalaniu i wdrażaniu konkretnych przepisów 
prawnych, na przykład takich, które zachęcają do podejmowania ekologicznych 
zachowań i walki z zanieczyszczeniem.

http://www.urbact.eu/urbact-local-groups


NASZA WIZJA
„Miasta Pszczelej Ścieżki” to sieć samorządów, które łączy wspólna wizja 
tworzenia miast przyjaznych dla owadów zapylających, a zatem przyjaznych 
również dla ludzi.

Jesteśmy przekonani, że wymiana wiedzy i najlepszych praktyk pomiędzy 
miastami, które wyrażają chęć podążania Pszczelą Ścieżką w kierunku budowy 
zrównoważonych i zdrowych dla wszystkich żywych istot obszarów miejskich, 
ma ogromną wartość. 

NASZE CELE
 Transfer wiedzy 

– wymiana informacji, pomysłów oraz inicjatyw służących zrównoważonemu 
rozwojowi miast

 Wspólne działania
– poszukiwanie możliwości realizowania wspólnych działań (wydarzeń 
lokalnych, wymiany informacji, zwiększania świadomości mieszkańców) oraz 
promocji naszego ruchu na poziomie globalnym

 Podnoszenie świadomości
– uświadamianie mieszkańcom związku pomiędzy tworzeniem korzystnych 
warunków do życia owadom zapylającym a zrównoważonym rozwojem miast.

NASZE DZIAŁANIA
 Regularne spotkania online

– w celu wymiany informacji, pomysłów i najlepszych praktyk.

 Coroczne spotkania
– w celu monitorowania osiągnięć partnerów, omówienia wyzwań, wymiany 
wiedzy i dobrych praktyk oraz planowania wspólnych działań.

 Konferencje tematyczne organizowane co 2 lata
– poświęcone miejskiemu pszczelarstwu oraz poznawaniu nowych rozwiązań 
i najlepszych praktyk

 Szkolenia dla nowych partnerów
– podstawowe szkolenie dla nowych miast na temat najważniejszych aspektów 
zrównoważonego rozwoju miejskiego pszczelarstwa organizowane co 2 lata

 Wydarzenia publiczne organizowane przez Miasta Pszczelej Ścieżki
– uroczyste obchody Światowego Dnia Pszczoły (20-ego maja każdego roku) 
oraz inne imprezy skierowane do mieszkańców, organizacji pozarządowych, 
lokalnych firm i instytucji, zachęcające ich do zaangażowania się w realizację 
naszej misji

 Promocja
– promocja naszej filozofii i innowacyjnych rozwiązań stosowanych przez 
członków sieci podczas wydarzeń publicznych i w mediach społecznościowych. 
Wszystkie informacje będą opublikowane na stronie internetowej naszej sieci.



LOKALNE DZIAŁANIA 
Miast Pszczelej Ścieżki

Miejscy interesariusze mogą podejmować wiele lokalnych działań wspierających 
naszą wspólną wizję. Miasta nie muszą wdrażać wszystkich naszych propozycji – 

najważniejsze jest zrobienie pierwszego kroku i poszukiwanie możliwości rozwoju. 

PROMOCJA I 
WSPIERANIE MIEJ-
SKIEJ BIORÓŻNO-

RODNOŚCI
– poprzez skuteczne zarzą-
dzanie zielonymi obszarami 

miejskimi.

OCHRONA 
WSZYSTKICH 
ZAPYLACZY
– poprzez dbanie o 

konkretne miejskie siedliska 
zapylaczy niezbędne do ich 

przetrwania. 

WSPIERANIE 
MIEJSKIEGO 

PSZCZELARSTWA
– na przykład stworzenie 
lokalnej sieci współpracy, 

pomoc dla przedsiębiorców i 
wsparcie finansowe. 

PROMOCJA 
PSZCZELICH 

PRODUKTÓW
– inkubacja nowych 

pomysłów biznesowych 
związanych z pszcze-
larstwem, produktami 

pszczelimi i powiązanymi 
usługami. 

STWORZENIE 
LOKALNEJ 

‚PSZCZELEJ ŚCIEŻKI’
– połączenie miejsc na mapie 

miasta związanych z produkcją i 
sprzedażą pszczelich produktów 

oraz obiektów prezentujących 
lokalne dziedzictwo naturalne i 

kulturowe.

INFORMOWANIE 
MIESZKAŃCÓW

– podnoszenie świadomości 
mieszkańców, od najmłodszego 

wieku, na temat znaczenia 
owadów zapylających dla 
naszego zdrowia, dobrego 
samopoczucia i produkcji 

żywności. 

ANGAŻOWANIE 
MIESZKAŃCÓW

– motywowanie mieszkańców 
do podejmowania działań 
mających na celu ochronę 
owadów zapylających w 

mieście. 



ZOSTAŃ
Miastem Pszczelej Ścieżki!

NASZA HISTORIA
Sieć Miast Pszczelej Ścieżki ma swą genezę 
w dwóch sieciach (BeePathNet1 i BeePathNet-
Reloaded2) powstałych przy wsparciu 
europejskiego programu współpracy ‚URBACT’, 
działających w latach 2018-2021 i 2021-2022 z 
udziałem dziewięciu miast UE, których celem było 
zrozumienie, dostosowanie do własnych potrzeb 
i wdrożenie inspirującej praktyki ‚Pszczelej Ścieżki’ 
opracowanej przez Lublanę (Słowenia).

Niezależna sieć Miast Pszczelej Ścieżki3 powstała 
w październiku 2022 roku, aby umożliwić dalszą 
wymianę najlepszych praktyk i wzajemne uczenie 
się już bez finansowego wsparcia programu 
URBACT. Teraz wszystkie miasta z Europy i spoza 
naszego kontynentu mogą stać się jej członkiem. 

NASI CZŁONKOWIE
Założycielem sieci jest miasto Lublana (Słowenia).

Miasta, które już przeniosły na własny grunt 
pomysł Lublany to: Amarante (Portugalia), Bańsko 
(Bułgaria), Bergamo i Cesena (Włochy), Bydgoszcz 
i Sosnowiec (Polska), Hegyvidek (dzielnica 
Budapesztu, Węgry), Nea Propondida (Grecja) 
i Osijek (Chorwacja).

Aktualna lista i mapa Miast Pszczelej Ścieżki jest 
dostępna na naszej stronie: www.urbact.eu/bees

Czy Twoje miasto zgadza się z filozofią 
zaprezentowaną w tym dokumencie? Jeśli tak, 
to dołącz do nas już dziś!

POWODY, ABY PRZYŁĄCZYĆ 
SIĘ DO SIECI
• Twoje miasto stanie się częścią sieci 

wspierającej swoich członków
• Dowiecie się jak korzystnie na zrównoważony 

rozwój miasta wpływają zapylacze
• Podzielicie się swoimi doświadczeniami z innymi 

miastami
• Skorzystacie z wiedzy i doświadczenia naszych 

członków
• Stworzycie autorską Pszczelą Ścieżkę lub 

zaadaptujecie ścieżkę w oparciu o przykład 
opracowany przez Lublanę

• Zyskacie możliwość inspirowania się 
konkretnymi działaniami wspierającymi ochronę 
zapylaczy

Dołączenie do sieci Miast Pszczelej Ścieżki nie wy-
maga wkładu finansowego i podjęcia formalnych 
zobowiązań. Członkostwo jest jedynie wyrazem 
chęci dzielenia się własnym doświadczeniem i 
uczenia się od innych miast w Europie i spoza 
naszego kontynentu. 

JAK DOŁĄCZYĆ DO SIECI?
Chcesz wiedzieć więcej? Może weźmiesz udział 
w jednym z naszych porannych spotkań on-line?

Chcesz potwierdzić swoje zaangażowanie? 
Wypełnij formularz online, aby zostać oficjalnym 
członkiem.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dodatkowe 
informacje i rozpocząć własną podróż Pszczelą 
Ścieżką.

E: beepathnet@ljubljana.si 
W: www.urbact.eu/bees 

  
 

1 www.urbact.eu/beepathnet
2 www.urbact.eu/beepathnet-reloaded
3 www.urbact.eu/bees
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DEKLARACJE PRZEDSTAWICIELI MIAST-ZAŁOŻYCIELI SIECI 
MIAST PSZCZELEJ ŚCIEŻKI

Mieszkańcy i instytucje DZIAŁAJĄ 
RAZEM, by tworzyć „przyjazne dla 

pszczół i zapylaczy” miasto. 
— Giorgio Gori — 

Prezydent Miasta Bergamo

Bydgoszcz uwzględnia nie tylko 
aspiracje cywilizacyjne, ale także 

znaczenie miasta jako miejsca 
bezpiecznego dla DZIKIEJ 

PRZYRODY.
— Rafał Bruski —

Prezydent Bydgoszczy

WSPÓLNIE ZROZUMIELIŚMY 
znaczenie słów „zielony i przyjazny 
pszczołom” i zamierzamy wdrażać 

je w czyn.
— Francesca Lucchi —

Pełnomocnik ds. Zrównoważonego Środowiska 
Miasta Cesena

Hegyvidék mierzy się z globalnymi 
i lokalnymi wyzwaniami środowi-
skowymi stosując własne rozwią-

zania, ale my możemy w ten proces 
zaangażować i współpracować z 

MIESZKAŃCAMI. 
— Zoltán Pokorni —

Burmistrz Hegyvidék, XII Dzielnicy Budapesztu

Stworzyliśmy rodzaj 
ALTERNATYWNEJ TURYSTYKI 
i potężne narzędzie edukacyjne 

na temat bioróżnorodności, 
zrównoważonego rozwoju oraz 
adekwatności odżywczej, które 

w miastach można osiągnąć dzięki 
zapylaczom. 

— Emmanouil Karras —
Prezydent Miasta Nea Propontida

Wszyscy chcemy uczyć się od 
Lublany i zachęcić Chorwację 
do zmiany regulacji prawnych 

dotyczących MIEJSKIEGO 
PSZCZELARSTWA.

— Vladimir Ham —
Prezydent Miasta Osijek

Zielone, przyjazne i 
ZRÓWNOWAŻONE MIASTO 

z silnym systemem parków 
miejskich i rekreacji to nasz cel. 
Dostosowujemy nasze działania 

do zmieniających się potrzeb 
mieszkańców. 

— Arkadiusz Chęciński —
Prezydent Miasta Sosnowca

Pszczoły i WSZYSTKIE 
ZAPYLACZE są naszymi 

przyjaciółmi i niezastąpionymi 
towarzyszami życia. Zadbajmy o 
to, abyśmy wszyscy razem mogli 
żyć razem w zdrowym i zielonym 

środowisku!
— Zoran Janković —

Prezydent Miasta Lublana

Tworzymy narzędzia wspierania 
pszczelarstwa i całej gospodarki 
skupionej wokół PRODUKTÓW 

PSZCZELICH, a także podnoszenia 
świadomości społecznej na temat 
znaczenia pszczół i ich produktów.

— José Luís Gaspar —
Prezydent Miasta Amarante

To nie tylko projekt mający na 
celu ochronę pszczół, ale także 

transfer WIEDZY I ROZWIĄZAŃ 
związanych z problemami i 

wyzwaniami stojącymi przed 
pszczelarzami.

— Ivan Kadev —
Prezydent Miasta Bańsko


