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OPIS JEDNOSTKI – Produkcja pszczelarska 

 

 

Wypełniany tylko w czasie wizyty wstępnej lub celem zidentyfikowania zmian opisu jednostki 
 

Nazwy i adresy uczestników przedsięwzięcia 

 

 
INFORMACJE OGÓLNE  O PRODUCENCIE 

 Imię i nazwisko / Nazwa  ……………….………….………….………….………….………….…………….  

 ulica, miasto ………….………….………….………….………….………….………….………….  

 kod pocztowy, poczta: ………….………….………….………….………….………….………….………….  

 tel.: ………….…………. fax: …………. e-mail: ………….………….  

 osoba odpowiedzialna: ………….………….………….………….………….………….………….  

   
 

Informacje o pszczołach i rodzajach uzyskiwanych produktów 

Rasa pszczół  

Ilość pni  
 

Rodzaje produktów 
Średnia ilość pozyskiwana w ciągu 

roku 
Jednostka miary 

   

   

   

   
 

Rodzaj pasieki (zaznaczyć właściwe)            ☐ pasieka wędrowna      ☐ pasieka stacjonarna  
 

Krótki opis struktury 

 

 

 

 
 

Lokalizacja pasieki na terenach leśnych   ☐ nie dotyczy     

Lp. Nazwa 
Powierzchnia 

[km2] 
Opis*) Własność**) Mapa ***) 

Załącznik nr 

Rodzaj występującego 

pożytku 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

*)  np. Park narodowy, krajobrazowy, las, obszar chronionego krajobrazu, użytek rolniczy 

**)  np. Państwowy, współwłasność, prywatny. 

***)  mapa powinna mieć podziałkę najlepiej 1:100.000  ale nie mniej jak 1:250.000. Na mapie muszą być wyraźnie zaznaczone 

miejsce ustawiania pasieki z zachowaniem 3 km promienia. 
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Informacje dotyczące lokalizacja pasieki na gruntach rolnych                                        Nie dotyczy   ☐ 

Rodzaj występującego 

pożytku 
Rodzaj obszaru 

Użytkowanie 

nawożenie płodozmian inne informacje 

     

     

     

     

 

Źródła zanieczyszczeń  występujące na obszarach pozyskiwania pożytku przez pszczoły 

Rodzaj 
Ruch 

drogowy 
Przemysł 

Pestycydy stosowane 

w rolnictwie 

Pestycydy 

stosowane 

w lasach 

Inne 

      

      

      

      

      

      

 

Struktura systemu  

Punkty  lokalizacji pasieki w czasie pozyskiwania i spoczynku zimowego oraz terminy pozyskiwania pożytku  na 

poszczególnych lokalizacjach: Załącznik nr …… 

Opisać sposób przewożenia pasieki z punktu do punktu: 

 

Proszę opisać rodzaje posiadanych uli, surowce z których są zbudowane, sposób identyfikacji uli oraz stosowane 

zabiegi i środki w celu zabezpieczania uli, ramek, plastrów przed szkodnikami 

 

Proszę opisać rodzaje praktyk wzmacniających odporność na choroby oraz w celu zapobiegania infekcjom: 

 

 

 
 

Proszę opisać  stosowane zabiegi i środki w do zabezpieczania uli, ramek, plastrów przed szkodnikami oraz 

budynków: 

 

 

 
 

 

Dokumentacja 

Rodzaje stosowanych dokumentów Załącznik nr …….. 

Proszę opisać system dokumentacji sprzedaży produktów pszczelich 
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Identyfikacja 

Opisać system identyfikacji  

 

Dalsze postępowanie z pozyskanymi produktami w tym przetwórstwo  
 

Nie występuje żadna dalsza obróbka ☐  

Przerób odbywa się w innym certyfikowanym zakładzie ☐  

Występuje obróbka zebranych produktów ( jeżeli dotyczy należy wypełnić poniższą tabelę) ☐  

 

Proszę opisać całą drogę przetwarzania produktu: 

Lp. Etapy produkcji Metody oddzielenia od produkcji konwencjonalnej 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

Szczegółowy schemat Załącznik nr   
 

Proszę wymienić wszystkie dodatki i środki używane w czasie przetwarzania: 

 

 

 

 

 
 

Opis działań dostosowawczych i środków zapobiegawczych 

Działania podjęte celem dostosowania produkcji do zasad rolnictwa ekologicznego: 

 

 

 

 

 

 

Zastosowane środki ostrożności w celu ograniczenia zagrożenia zanieczyszczenia niezatwierdzonymi 

substancjami lub produktami:  

Zastosowane środki ostrożności w celu zachowania czystości w miejscach składowania oraz podczas cyklu 

produkcyjnego: 
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Działania zlecane stronie trzeciej (dotyczy czynności innych niż wynajem maszyn i sprzętu rolniczego) ☐ Nie dotyczy 

Lp. Opis zlecanego działania Nazwa i adres podwykonawcy*) 
Nazwa i numer jednostki certyfikującej, 

której podlega podwykonawca 

 
   

 
   

 
   

 
   

*) UWAGA – dołączyć pisemną umowę z podwykonawcami, na podstawie której ich przedsiębiorstwo podlega systemowi kontroli określonemu w tytule V 

rozporządzenia (WE) nr 834/2007 

Opis środków podejmowanych celem zapewnienia, że produkty wytworzone z udziałem strony trzeciej są w każdym 

przypadku identyfikowalne (w tym opis systemu dokumentacji księgowej)  

 

 

 

 

 
 

 

Deklaracja 
1. Zobowiązuję się do przestrzegania wymagań rolnictwa ekologicznego określonych w: 

 Rozporządzeniu Rady (WE)  nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania 

produktów ekologicznych  (Dz. U.L. 189 z 20.07.2007 r. s.1) z póź. zmianami, 

 Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania 

rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w 

odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U.L.250 z 18.09.2008 r. s.1) z póź. zm. 

 Ustawie o rolnictwie ekologicznym z dnia 25 czerwca 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 116, poz. 975) z póź. zmianami 

a w razie ich naruszenia – do podporządkowania się nałożonym sankcjom. 

2. W przypadku wprowadzenia do obrotu produktu niezgodnego, zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia 

kupujących produkt w celu zapewnienia usunięcia oznakowania odnoszącego się do ekologicznej metody produkcji. 

3. Akceptuję, że w przypadkach gdy zgłoszona działalność  lub podwykonawcy są certyfikowani przez różne jednostki 

certyfikujące, prowadzona jest wymiana informacji między tymi jednostkami. 

4. Akceptuję, że w przypadku zmiany jednostki certyfikującej (w tym przez podwykonawcę) jednostka certyfikująca 

przekazuje dokumentację dotyczącą certyfikacji do nowej jednostki certyfikującej. 

5. Zobowiązuję się, w przypadku rezygnacji z systemu kontroli, do bezzwłocznego poinformowania o tym jednostki 

certyfikującej. 

6. Akceptuję, że w przypadku rezygnacji z systemu kontroli dokumentację dotyczącą certyfikacji przechowuje się przez 

okres co najmniej pięciu lat. 

7. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania jednostki certyfikującej o wszelkich nieprawidłowościach lub 

naruszeniach mających wpływ na ekologiczny status produktu lub produktów ekologicznych otrzymanych od innych 

podmiotów gospodarczych lub podwykonawców. 

8. Zobowiązuje się do poinformowania jednostki certyfikującej o zmianie lokalizacji pasiek (wraz z identyfikacją uli) w 

nieprzekraczalnym terminie do 7 dni.   

9. Zobowiązuję się w każdym przypadku, gdy stosowane w pasiece będą weterynaryjne produkty lecznicze, przekazania 

niezbędnych danych jednostce certyfikującej, przed wprowadzeniem produktów do obrotu jako wyprodukowanych 

metodami ekologicznymi. 

10. Oświadczam, że informacje podane przeze mnie są prawdziwe. 

Data wypełnienia opisu 

 

  -   -   

Dzień  Miesiąc  Rok 
 

Czytelny podpis producenta/osoby upoważnionej  
(w przypadku podpisu osoby upoważnionej należy dołączyć 

upoważnienie/pełnomocnictwo) 

 

 

 

 


