Aby pszczelarz mógł – zgodnie z prawem – sprzedawać swoje
nieprzetworzone produkty pszczele
powinien zarejestrować
działalność polegającą na sprzedaży bezpośredniej.
Aby zarejestrować sprzedaż bezpośrednią należy wykonać opisane
poniżej kroki.
1. Złożyć opisowy projekt technologiczny do Powiatowego Lekarza Weterynarii –
właściwego ze względu na usytuowanie pracowni, w której pozyskuje się miód i produkty
pszczele.
 Projekt technologiczny zakładu (wyłącznie w formie opisowej) zawiera:
a) imię i nazwisko, adres pszczelarza, numer identyfikacyjny zarejestrowanej pasieki,
b) określenie rodzaju działalności, z uwzględnieniem rodzaju surowców oraz rodzaju
produktów pochodzenia zwierzęcego, które będą produkowane w zakładzie,
c) dane dotyczące maksymalnej tygodniowej zdolności produkcyjnej zakładu, a w przypadku
produkcji produktów pszczelich nieprzetworzonych – dane o maksymalnej rocznej
zdolności produkcyjnej,
d) określenie systemu dostawy wody,
e)

opis sposobu przechowywania odpadów i ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego,

f)

wskazanie planowanej lokalizacji zakładu.

2. Po uzyskaniu decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii o zatwierdzeniu planu
technologicznego, należy złożyć wniosek o wpis zakładu do rejestru Powiatowego
Lekarza Weterynarii – właściwego ze względu na usytuowanie pracowni, w której
pozyskuje się miód i produkty pszczele – w ramach sprzedaży bezpośredniej. Wniosek
składa się w formie pisemnej, w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia
planowanej działalności. Wniosek taki powinien zawierać:
a) imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy,
b) oświadczenie o posiadaniu pasieki,
c) numer identyfikacyjny zarejestrowanej pasieki,
d) określenie rodzaju działalności, tzn. zaznaczenie, że chodzi o sprzedaż
bezpośrednią,
e) rodzaj produktów pszczelich, które będą pozyskiwane z własnej pasieki,
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f) lokalizacja – adres pracowni.

3. Kolejnym krokiem jest wykonanie badań wody, która jest doprowadzona do pracowni.
Jeśli woda jest z wodociągu gminnego, należy uzyskać świadectwo badania wody od
przedsiębiorstwa wodociągowego.

4. W Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej należy wykonać badania na tzw. nosicielstwo.
5. Z wynikami badań z SANEPID-u oraz z książeczką zdrowia należy udać się do lekarza
medycyny pracy i wykonać badania dla celów sanitarno – epidemiologicznych. W
książeczce zdrowia lekarz dokonuje wpisu aktualnych badań.

6. Kolejnym etapem jest zgłoszenie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii o posiadaniu
aktualnych badań wody i badań lekarskich oraz ustalenie wizyty lekarza weterynarii w
pracowni.
 Wizyta lekarza weterynarii w pracowni ma na celu ustalenie czy w pracowni są
zachowane wymogi higieniczne a w szczególności:
▪ czy jest możliwość umycia rąk,
▪ czy podłogi i ściany są zmywalne,
▪ czy sprzęt do pozyskiwania produktów pszczelich jest odpowiedni,
▪ czy jest właściwe zabezpieczenie przed dostępem gryzoni, …
▪ efektem końcowym wizyty lekarza weterynarii jest protokół z kontroli pracowni.

7. Ostatnim etapem jest uzyskanie decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii o uznaniu
prowadzonej przez pszczelarza działalności za działalność prowadzoną w ramach
sprzedaży bezpośredniej, wpisanie do rejestru i nadanie numeru identyfikacyjnego.
 Dzięki uzyskaniu takiej decyzji pszczelarz może zgodnie z prawem sprzedawać
nieprzetworzone produkty pszczele:
▪ konsumentowi końcowemu w miejscu prowadzenia działalności,
▪ konsumentowi końcowemu na targowiskach,
▪ do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta
końcowego, jeżeli zostały opakowane w opakowania jednostkowe. Oczywiście
każdy słoik winien być właściwie opisany.
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