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Rejestracja pasiekiRejestracja pasieki

REJESTRACJA PASIEKI (WNIOSEK 1
1. Pszczoła jest zwierzęciem

nadzorowi służ weterynaryjnych
2. Podjęcie działalności nadzorowanej

powiatowego lekarza weterynariipowiatowego lekarza weterynarii
dni przed rozpoczęciem działalności)
ustawy o ochronie zdrowia
zakaźnych zwierząt, i jest
pszczelarza.

Rejestracja pasiekiRejestracja pasieki

(WNIOSEK 1)
zwierzęciem gospodarskim i podlega
weterynaryjnych.

nadzorowanej wymaga wniosku do
weterynarii w formie pisemnej (30weterynarii w formie pisemnej (30

działalności) – art. 5 ust. 1 pkt 2
zwierząt i zwalczaniu chorób

jest obowiązkiem każdego



Rejestracja pasiekiRejestracja pasieki

REJESTRACJA SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ
1. Powiatowy lekarz weterynarii

sprawowaniem nadzoru nad
pochodzenia zwierzęcego –
produktach pochodzenia zwierzęcego

2. Podmiot powiadamia pisemnie
o zakresie i wielkości produkcji

2. Podmiot powiadamia pisemnie
o zakresie i wielkości produkcji
pkt 2 ustawy o produktach pochodzenia
obowiązkiem pszczelarza zbywającego
spożycia (poza domownikami)

Rejestracja pasiekiRejestracja pasieki

BEZPOŚREDNIEJ (WNIOSEK 2)
wykonuje czynności związane ze

nad bezpieczeństwem produktów
art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o

zwierzęcego.
pisemnie powiatowego lekarza weterynarii
produkcji oraz produktach – art. 19 ust.1

pisemnie powiatowego lekarza weterynarii
produkcji oraz produktach – art. 19 ust.1

pochodzenia zwierzęcego i jest to
zbywającego swe produkty do
) w sprzedaży detalicznej.



OPISOWY PROJEKT TECHNOLOGICZNY
[IMIĘ I NAZWISKO – ADRES]
1. Rodzaj działalności:
Sprzedaż bezpośrednia nieprzetworzonych produktów pszczelich z własnej pasieki prowadzona będzie w siedzibie oraz do sklepów 
detalicznej i targowisk na terenie województwa wielkopolskiego i województw sąsiednich. 
Planowana jest produkcja i sprzedaż następujących produktów pszczelich
o Miody nektarowe i spadziowe pozyskiwane z nektaru roślin i spadzi mszyc;
o Pyłek kwiatowy pozyskiwany z kwiatów roślin.
Produkcja prowadzona będzie na bazie 40 rodzin pszczelich w ulach typu: 
z konfekcjonowaniem produktów na miejscu, przy pomocy urządzeń z atestami zdrowotnymi dla żywności. 
Pracownia pszczelarska mieści się w wydzielonym pawilonie – laboratorium. Pracownia posiada dostęp do bieżącej wody z umywalką. 
wyposażeniu pracowni są regały do przechowywania sprzętów ruchomych i pojemników. 
Część produkcyjna pracowni posiada następujące wyposażenie techniczne
1) Stół do odsklepiania (stal kwasoodporna);
2) Widelec do odsklepiania (stal kwasoodporna);2) Widelec do odsklepiania (stal kwasoodporna);
3) Miodarka (stal kwasoodporna);
4) Zestaw sit do cedzenia miodu (stal kwasoodporna);
5) Pojemniki odstojnikowe do magazynowania miodu z atestem spożywczym;
6) Stół roboczy do konfekcjonowania miodu (stal kwasoodporna);
7) Suszarka do pyłku (stal kwasoodporna).
Przy konfekcjonowaniu miodu wykorzystywane będą pojemniki szklane o różnej pojemności. Do pakowania pyłku będą zastosowane po
foliowe, plastikowe i szklane z atestami zdrowotnymi dla opakowań przeznaczonych do żywności. 
Do czyszczenia, mycia i dezynfekcji pojemników i sprzętów stosowana będzie ciepła woda, kwas octowy o stężeniu do 10 % oraz a
(denaturat).
Pomieszczenie (chłodnia) - do magazynowania ramek z suszem stanowi oddzielne pomieszczenie (poza budynkiem pracowni).
Ramki z suszem dezynfekowane będą oparami kwasu octowego lodowatego o stężeniu 80 %. 

OPISOWY PROJEKT TECHNOLOGICZNY

Sprzedaż bezpośrednia nieprzetworzonych produktów pszczelich z własnej pasieki prowadzona będzie w siedzibie oraz do sklepów sprzedaży 
detalicznej i targowisk na terenie województwa wielkopolskiego i województw sąsiednich. 
Planowana jest produkcja i sprzedaż następujących produktów pszczelich: 

nektarowe i spadziowe pozyskiwane z nektaru roślin i spadzi mszyc;

Produkcja prowadzona będzie na bazie 40 rodzin pszczelich w ulach typu: ……………………………………………………………………………………     
z konfekcjonowaniem produktów na miejscu, przy pomocy urządzeń z atestami zdrowotnymi dla żywności. 

laboratorium. Pracownia posiada dostęp do bieżącej wody z umywalką. Na 
wyposażeniu pracowni są regały do przechowywania sprzętów ruchomych i pojemników. 
Część produkcyjna pracowni posiada następujące wyposażenie techniczne:

odstojnikowe do magazynowania miodu z atestem spożywczym;

Przy konfekcjonowaniu miodu wykorzystywane będą pojemniki szklane o różnej pojemności. Do pakowania pyłku będą zastosowane pojemniki 
foliowe, plastikowe i szklane z atestami zdrowotnymi dla opakowań przeznaczonych do żywności. 
Do czyszczenia, mycia i dezynfekcji pojemników i sprzętów stosowana będzie ciepła woda, kwas octowy o stężeniu do 10 % oraz alkohol etylowy 

do magazynowania ramek z suszem stanowi oddzielne pomieszczenie (poza budynkiem pracowni).
Ramki z suszem dezynfekowane będą oparami kwasu octowego lodowatego o stężeniu 80 %. 



OPISOWY PROJEKT TECHNOLOGICZNY
2. W procesie produkcji i konfekcjonowania będzie miała zastosowanie
1) Używanie odzieży ochronnej – zmieniana w budynku mieszkalnym, sukcesywnie czyszczona i prana.
2) Produkcja z zachowaniem higieny osobistej pszczelarza;
3) Stosowanie bieżącej wody (ciepłej i zimnej) w procesie mycia;
4) Czyszczenie i odkażanie narzędzi po zakończeniu pozyskiwania miodu i pyłku;
5) Posezonowe czyszczenie, mycie i dezynfekcja pojemników i sprzętów;
6) Stosowanie czystych i suchych pojemników do konfekcjonowania miodu i pyłku;
7) Posezonowe odkażanie ramek z suszem; 
8) Zwalczanie patogenów (warrozy) po wybraniu miodu i zakończeniu pozyskiwania pyłku (okres 

organicznych (mrówkowy i szczawiowy) oraz zabiegu leczniczego przy pomocy środka farmaceutycznego (z przepisu lekarza weteryn
9) Likwidacja „osypów zimowych” poprzez zakopanie (dół z wapnem lub 
10) Utrzymanie prawidłowej higieny pomieszczeń, szczelności drzwi, okien i dachów.
3. Maksymalna roczna zdolność produkcyjna zakładu:
 40 rodzin x 30 kg miodu = 1200 kg miodu;
 40 rodzin x 0,5 kg pyłku = 20 kg pyłku. 40 rodzin x 0,5 kg pyłku = 20 kg pyłku.
4. System dostawy wody: 
 Ujęcie wodociągowe z sieci komunalnej.
5. Odpady i uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego:
 Martwe pszczoły z osadami z dennic, czyli tzw. „osypy zimowe” zostaną zakopane poza pasieczyskiem (dół wysypany wapnem lub zalany 

wodą wapienną); 
 Pozostałości z mechanicznego czyszczenia elementów uli i odpady po topieniu suszu będą gromadzone w zamkniętym pojemniku i usuwane 

w jako odpady komunalne;
 Pozyskany wosk będzie wykorzystywany do produkcji węzy w pasiece.
6. Adres zakładu:
o Pracownia ……………………………………………………..
o Pasieczysko ……………………………………………………

OPISOWY PROJEKT TECHNOLOGICZNY
Dobra praktyka higieniczna (GHP) w pszczelarstwie:

zmieniana w budynku mieszkalnym, sukcesywnie czyszczona i prana.

i odkażanie narzędzi po zakończeniu pozyskiwania miodu i pyłku;
czyszczenie, mycie i dezynfekcja pojemników i sprzętów;

czystych i suchych pojemników do konfekcjonowania miodu i pyłku;

) po wybraniu miodu i zakończeniu pozyskiwania pyłku (okres bezpożytkowy) przy pomocy kwasów 
organicznych (mrówkowy i szczawiowy) oraz zabiegu leczniczego przy pomocy środka farmaceutycznego (z przepisu lekarza weterynarii);

„osypów zimowych” poprzez zakopanie (dół z wapnem lub zalany wodą wapienną);
prawidłowej higieny pomieszczeń, szczelności drzwi, okien i dachów.

pszczoły z osadami z dennic, czyli tzw. „osypy zimowe” zostaną zakopane poza pasieczyskiem (dół wysypany wapnem lub zalany 

z mechanicznego czyszczenia elementów uli i odpady po topieniu suszu będą gromadzone w zamkniętym pojemniku i usuwane 

wosk będzie wykorzystywany do produkcji węzy w pasiece.
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Sprzedaż bezpośredniaSprzedaż bezpośrednia

Rozporządzenie MRiRW w sprawie
przy produkcji produktów
przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej
§ 2. Do sprzedaży bezpośredniej dopuszcza
wyprodukowane z własnych
prowadzący działalność w zakresieprowadzący działalność w zakresie
pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych
bezpośredniej.
§ 3. Do sprzedaży bezpośredniej dopuszcza
8) produkty pszczele nieprzetworzone,

pszczeli, pierzgę, mleczko pszczele

Sprzedaż bezpośredniaSprzedaż bezpośrednia

sprawie wymagań weterynaryjnych
produktów pochodzenia zwierzęcego

bezpośredniej z 30.09.2015 r.
dopuszcza się wyłącznie produkty

własnych surowców przez podmiot
zakresie produkcji produktówzakresie produkcji produktów

przeznaczonych do sprzedaży

dopuszcza się:
nieprzetworzone, w tym miód, pyłek

pszczele.



Sprzedaż bezpośredniaSprzedaż bezpośrednia

§ 4. Prowadzi się sprzedaż bezpośrednią
których mowa w § 3:
a) konsumentowi końcowemu:
– w miejscach, w których odbywa się produkcja
się na terenie gospodarstwa rolnego lub pasieki,
– na targowiskach, lub
– z obiektów lub urządzeń ruchomych lub– z obiektów lub urządzeń ruchomych lub
środków transportu, znajdujących się na
produkcja tych produktów, na terenie targowisk
– z urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży
miejsc, w których odbywa się produkcja tych
poza nimi, lub
b) do zakładów prowadzących handel
konsumenta końcowego.

Sprzedaż bezpośredniaSprzedaż bezpośrednia

bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego, o

produkcja tych produktów, w tym znajdujących
pasieki, lub

tymczasowych, w tym ze specjalistycznychtymczasowych, w tym ze specjalistycznych
na terenie miejsc, w których odbywa się

targowisk lub poza nimi, lub
sprzedaży żywności, znajdujących się na terenie

tych produktów, na terenie targowisk lub

detaliczny bezpośrednio zaopatrujących



Sprzedaż bezpośredniaSprzedaż bezpośrednia

§ 5. 1. Sprzedaż bezpośrednia
zwierzęcego, o których mowa
na obszarze:
1) województwa, w którym
produktów, lub na obszarze
województw;województw;
2) województw innych niż określone
prowadzona podczas wystaw,
kiermaszy, organizowanych
produktów.

Sprzedaż bezpośredniaSprzedaż bezpośrednia

bezpośrednia produktów pochodzenia
w § 3, może być prowadzona

odbywa się produkcja tych
obszarze sąsiadujących z nim

określone w pkt 1, jeżeli jest
wystaw, festynów, targów lub

organizowanych w celu promocji tych



Wymagania weterynaryjne w produkcji dla sprzedaży bezpośredniejWymagania weterynaryjne w produkcji dla sprzedaży bezpośredniej

§ 40 rozporządzenia MRiRW
W pomieszczeniach zapewnia się:
a) osobom wykonującym czynności

bezpośrednią możliwość zmiany odzieży
ochronną, zmiany obuwia oraz oddzielnego
własnej;

b) obiekty i urządzenia ruchome lub tymczasowe
1) konstruuje się w sposób zapobiegający1) konstruuje się w sposób zapobiegający
pochodzenia zwierzęcego;
2) utrzymuje się w dobrym stanie technicznym
c) instalacje, urządzenia i sprzęt:
1) wykonuje się z materiałów wykluczających
produktów;
2) utrzymuje się w czystości i dobrym stanie

Wymagania weterynaryjne w produkcji dla sprzedaży bezpośredniejWymagania weterynaryjne w produkcji dla sprzedaży bezpośredniej

czynności związane z produkcją i sprzedażą
odzieży własnej na odzież roboczą lub
oddzielnego przechowywania odzieży

tymczasowe:
zapobiegający zanieczyszczeniu produktówzapobiegający zanieczyszczeniu produktów

technicznym;

wykluczających możliwość zanieczyszczenia tych

stanie technicznym.



Wymagania weterynaryjne w produkcji dla sprzedaży bezpośredniejWymagania weterynaryjne w produkcji dla sprzedaży bezpośredniej

d) zapewnienie czyszczenia i dezynfekcji
e) przy produkcji i sprzedaży stosuje

określone dla wody przeznaczonej do
f) personel produkcyjny:
1) przestrzega zasad higieny w procesie
2) posiada orzeczenie lekarskie o zdolności
wykonywaniu których istnieje możliwośćwykonywaniu których istnieje możliwość
zakaźnej na inne osoby, wydane na podstawie
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
g) produkty uboczne (np. wosk, zboiny,

zgodnie z zasadami higieny oraz przepisami

Wymagania weterynaryjne w produkcji dla sprzedaży bezpośredniejWymagania weterynaryjne w produkcji dla sprzedaży bezpośredniej

dezynfekcji instalacji, urządzeń oraz sprzętu;
stosuje się wodę spełniającą wymagania

do spożycia przez ludzi;

produkcji i sprzedaży;
zdolności do wykonywania prac, przy

możliwość przeniesienia zakażenia lub chorobymożliwość przeniesienia zakażenia lub choroby
podstawie przepisów o zapobieganiu oraz

zakaźnych u ludzi;
zboiny, osyp itp.) zagospodarowywane są
przepisami o odpadach;



Obowiązek ewidencji sprzedaży produktów pszczelich. Obowiązek ewidencji sprzedaży produktów pszczelich. 

Rozporządzenie MRiRW w sprawie wymagań
produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych
§ 41. 1. Podmiot prowadzący działalność w
nieprzetworzonych przeznaczonych do
przechowuje dokumentację, zawierającą informacje
1) ilości sprzedanych w danym miesiącu produktów
2) wynikach czynności sprawdzających, o których
• sprawdza co najmniej raz w roku, czy woda

przeznaczonej do spożycia przez ludzi,przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
procesie produkcji lub sprzedaży bezpośredniej

• Sprawdza, czy osoby posiadają orzeczenie
prac, przy wykonywaniu których istnieje
choroby zakaźnej na inne osoby (tzw. „nosicielstwo”)

2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1,
roku, w którym została sporządzona, i
powiatowego lekarza weterynarii.

Obowiązek ewidencji sprzedaży produktów pszczelich. Obowiązek ewidencji sprzedaży produktów pszczelich. 

wymagań weterynaryjnych przy produkcji
przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej:

w zakresie produkcji produktów pszczelich
sprzedaży bezpośredniej prowadzi i

informacje o:
produktów;
których mowa w § 18:

woda spełnia wymagania określone dla wody
ludzi, jeżeli pobiera wodę z własnego ujęcia wludzi, jeżeli pobiera wodę z własnego ujęcia w

bezpośredniej;
orzeczenie lekarskie o zdolności do wykonywania

istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub
„nosicielstwo”).

przechowuje się przez rok następujący po
udostępnia się na żądanie właściwego



Znakowanie produktów pszczelichZnakowanie produktów pszczelich

1. Obowiązek etykietowania wynika
ust. 1 (obowiązkowy wykaz danych
(UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października
konsumentom informacji na temat żywności

 nazwa;
 ilość netto (g, kg, ml, l);
 data minimalnej trwałości: „Najlepiej data minimalnej trwałości: „Najlepiej

oznaczenie dnia, „Najlepiej spożyć
przypadkach

 lub termin przydatności do spożycia:
 nazwa lub firma i adres podmiotu;
 kraj lub miejsce pochodzenia.

Znakowanie produktów pszczelichZnakowanie produktów pszczelich

z art. 6 (wymóg podstawowy) i art. 9
danych szczegółowych) rozporządzenia PEiR

października 2011 r. w sprawie przekazywania
żywności:

„Najlepiej spożyć przed …” – gdy data zawiera„Najlepiej spożyć przed …” – gdy data zawiera
spożyć przed końcem …” – w innych

„Należy spożyć do …”;



Znakowanie produktów pszczelichZnakowanie produktów pszczelich

2. Oznakowany jako „miód”
spożywczy, który jest naturalnie
przez pszczoły Apis mellifera
żywych części roślin, lub wydalin
części roślin - § 15 ust. 1 rozporządzenia
znakowania poszczególnych rodzajów

3. Pełna nazwa rodzajowa (miód3. Pełna nazwa rodzajowa (miód
miód nektarowo-spadziowy) i/lub
np. miód lipowy, miód wielokwiatowy,
lub liściastej) może zostać zastąpiona
ust. 2 ww. rozporządzenia.

Znakowanie produktów pszczelichZnakowanie produktów pszczelich

może być wyłącznie środek
naturalnie słodką substancją produkowaną
mellifera z nektaru roślin lub wydzielin

wydalin owadów wysysających żywe
rozporządzenia MRiRW w sprawie
rodzajów środków spożywczych.

(miód nektarowy, miód spadziowy i(miód nektarowy, miód spadziowy i
i/lub odmianowa ( nazwa rośliny

wielokwiatowy, miód ze spadzi iglastej
zastąpiona samą nazwą „miód” - § 15
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