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Poznań, dnia 27 lutego 2020 roku 

 

Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych zwraca się z prośbą o interpretację zapisów 

zawartych w „ Warunkach udziału w mechanizmie Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich na 

lata 2020-2022” dotyczących beneficjentów mechanizmu.  

Zgodnie z zapisami „Warunków..” beneficjentami mechanizmu są: 
 

Pszczelarze, producenci produktów pszczelich – umieszczający na rynku te produkty 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej,  

czy rolniczego handlu detalicznego), … 

 

Z powyższych zapisów nie wynika w jaki sposób pszczelarze, czy producenci produktów 

pszczelich mają udokumentować, że umieszczają produkty pszczele na rynku zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. Nigdzie nie ma także zapisów gdzie i w jakiej formie 

podmioty uprawnione mają te informacje gromadzić i przechowywać oraz czy mają je 

udostępniać KOWR oraz w jakiej formie. 
 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie tych zapisów oraz                

o informacje jakie dokumenty mają Państwa zdaniem świadczyć o wprowadzaniu produktów 

pszczelich na rynek.  
 

Naszym zdaniem dokumentem wystarczającym powinno być: 

- oświadczenie pszczelarza o hurtowym lub detalicznym umieszczaniu produktów pszczelich na 

rynku.   

Gdyż tylko takie oświadczenie świadczy o faktycznym umieszczaniu produktów pszczelich na 

rynku. 
 

Dokumentami pośrednio dokumentującymi umieszczanie produktów pszczelich na rynku mogą 

być także dokumenty potwierdzające: 

- zgłoszenie Rolniczego Handlu Detalicznego lub Sprzedaży Bezpośredniej, 

- zgłoszenie działu specjalnego produkcji rolnej, 

- prowadzenie działalności gospodarczej na własne nazwisko,  (wpis CEIDG, Regon) 

- udział w spółce lub innym podmiocie gospodarczym … 

Chociaż nie wszystkie z tych dokumentów świadczą o faktycznej sprzedaży produktów 

pszczelich to ich posiadanie może świadczyć o wprowadzaniu produktów pszczelich na rynku. 

 

Prosimy o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie  
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