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Aneks： 

 
  Środki dot. gospodarki pszczelarskiej 

(próbne) 
Rozdział I Przepisy ogólne 

Artykuł 1 W celu uregulowania i wsparcia pszczelarstwa, 
zabezpieczenia uzasadnionych praw i interesów pszczelarzy oraz 
promowania zrównoważonego i zdrowego rozwoju 
pszczelarstwa, niniejsze środki są sformułowane zgodnie z 
Ustawą Chińskiej Republiki Ludowej o hodowli zwierząt, 
Ustawą Chińskiej Republiki Ludowej o zapobieganiu epidemii 
wśród zwierząt oraz innymi przepisami ustawowymi i 
wykonawczymi. 
Artykuł 2 Działalność pszczelarska na terytorium Chińskiej 
Republiki Ludowej jest zgodna z niniejszymi środkami. 
Artykuł 3 Ministerstwo Rolnictwa jest odpowiedzialne za 
krajowe zarządzanie pszczelarstwem. 
Właściwe wydziały ds. pszczelarstwa lokalnych władz ludowych 
na poziomie powiatu lub powyżej są odpowiedzialne za 
zarządzanie pszczelarstwem w swoich regionach 
administracyjnych. 
Artykuł 4 Departamenty odpowiedzialne za pszczelarstwo na 
wszystkich szczeblach podejmują środki mające na celu 
wspieranie rozwoju pszczelarstwa, promowanie skali, 
mechanizacji, standaryzacji i intensyfikacji pszczelarstwa, 
promowanie popularyzacji technik zapylania przez pszczoły oraz 
pełne wykorzystanie roli pszczelarstwa w promowaniu produkcji 
rolnej i poprawie jakości, ochronie ekologii i zwiększaniu 
dochodów rolników. 
Artykuł 5 Pszczelarze mogą dobrowolnie tworzyć 
stowarzyszenia handlowe i zawodowe spółdzielcze organizacje 
gospodarcze zgodnie z prawem w celu zapewnienia swoim 
członkom informacji, technologii, marketingu, szkoleń i innych 
usług oraz ochrony ich uzasadnionych praw i interesów. 
Władze odpowiedzialne za pszczelarstwo na wszystkich 
szczeblach wzmacniają wsparcie, doradztwo i usługi dla 
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organizacji handlowych i zawodowych spółdzielczych 
organizacji gospodarczych w przemyśle pszczelarskim oraz 
poprawiają stopień organizacji i uprzemysłowienia przemysłu 
pszczelarskiego. 
 
 

Rozdział II Zarządzanie produkcją 
Artykuł 6 Właściwe służby rolne wszystkich szczebli szeroko 
nagłaśniają rolę pszczół miodnych w zwiększaniu produkcji i 
poprawie jakości poprzez zapylanie upraw oraz aktywnie 
promują techniki zapylania przez pszczoły miodne. 
Właściwe wydziały rolnicze lokalnych rządów ludowych na 
poziomie powiatu lub powyżej wykonują dobrą pracę w zakresie 
badania roślin miododajnych w obrębie ich jurysdykcji i 
formułują środki ochrony i wykorzystania roślin miododajnych. 
Artykuł 7 Jednostki i osoby zajmujące działalnością i produkcją 
opartą o hodowlę pszczół powinny uzyskać „licencję na 
produkcję i działanie dot. zwierząt hodowlanych i drobiu” 
zgodnie z prawem. Pszczoły hodowlane przeznaczone do 
sprzedaży posiadają świadectwa kwarantanny i świadectwa 
zgodności pszczół hodowlanych. 
Artykuł 8 Pszczelarze mogą dobrowolnie zarejestrować się we 
właściwym departamencie ds. pszczelarstwa rządu ludowego 
szczebla powiatowego, aby uzyskać bezpłatny „Certyfikat 
pszczelarski” oraz korzystać ze szkoleń technicznych i innych 
usług w ramach „Certyfikatu pszczelarskiego”. 
Świadectwo pszczelarskie jest ważne przez trzy lata, a jego wzór 
jest ujednolicany przez Ministerstwo Rolnictwa. 
Artykuł 9 Pszczelarze prowadzą produkcję zgodnie z 
odpowiednimi krajowymi specyfikacjami technicznymi i 
normami. 
Właściwe wydziały ds. pszczelarstwa na wszystkich szczeblach 
wykonują dobrą pracę, zapewniając szkolenia techniczne i 
doradztwo w zakresie produkcji pszczelarskiej. 
Artykuł 10 Pszczelarze przestrzegają ustawy Chińskiej 
Republiki Ludowej o jakości i bezpieczeństwie produktów 
rolnych oraz innych odpowiednich przepisów ustawowych i 
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wykonawczych i są odpowiedzialni za jakość i bezpieczeństwo 
wytwarzanych przez siebie produktów pszczelich. 
Pszczelarze stosują prawidłowo środki produkcji zgodnie z 
odpowiednimi przepisami państwowymi i nie dodają żadnych 
substancji do produktów pszczelich. 
Artykuł 11 Zarejestrowany pszczelarz zakłada akta hodowlane i 
dziennik pszczelarski, zawierające następujące treści: 
(i) Gatunek, liczba i źródło rodzin pszczelich. 
    (ii) Kwarantanna i dezynfekcja. 
    (iii) Źródło i nazwa paszy, leków weterynaryjnych i innych 
środków produkcji oraz cel, czas i dawka ich stosowania 
    (iv) Występowanie, śmierć i nieszkodliwe leczenie rodzin 
pszczelich 
(v) Produkcja i sprzedaż produktów pszczelich. 
Artykuł 12  Gdy pszczelarz przybywa na teren nasadzeń źródeł 
pyłku w celu wypuszczenia pszczół, informuje o tym organizacje 
wiejskie lub jednostki zarządzające w promieniu 3000 metrów od 
otaczającego terenu. Organizacje i jednostki, które otrzymują 
powiadomienie o uwolnieniu pszczół, dokonują terminowych 
ogłoszeń w odpowiedni sposób. Jednostki i osoby uprawiające 
rośliny pyłkodajne na terenach gdzie dochodzi do uwolnień 
pszczół powinny unikać stosowania pestycydów w okresie 
kwitnienia. Jeśli konieczne jest zastosowanie pestycydów, 
powinny one być mniej toksyczne dla pszczół. 
Jednostki i osoby uprawiające rośliny pyłkodajne powinny 
poinformować pszczelarzy w promieniu 3000 metrów od miejsca 
ich lokalizacji i terenów sąsiednich na 3 dni przed zastosowaniem 
pestycydów, a jednostki i osoby używające samolotów do 
rozpylania pestycydów powinny poinformować pszczelarzy w 
promieniu 5000 metrów od miejsca operacji i terenów sąsiednich 
na 5 dni przed operacją, aby zapobiec szkodom dla pszczół. 
Pszczelarze powinni informować się nawzajem po otrzymaniu 
zawiadomienia o zabiegach z użyciem pestycydów i w porę 
podjąć środki ostrożności. 
Artykuł 13 Właściwe wydziały pszczelarskie na wszystkich 
szczeblach zachęcają i wspierają pszczelarzy do nawiązywania 
długoterminowych i stabilnych stosunków kupna i sprzedaży z 
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jednostkami skupu produktów pszczelich i osobami fizycznymi, 
wdrażania wysokiej jakości i uczciwego handlu produktami 
pszczelimi oraz ochrony uzasadnionych praw i interesów 
pszczelarzy. 

Rozdział III Zmiana terenu i wypuszczenie pszczół 
Artykuł 14 Właściwy wydział ds. pszczelarstwa rządu ludowego 
szczebla powiatowego zajmujący się głównymi źródłami pyłku, 
w porozumieniu ze związkiem pszczelarskim, wydaje co roku 
dynamiczne informacje na temat rozmieszczenia źródeł pyłku, 
miejsc uwalniania pszczół i zagęszczenia pszczół, publikuje 
numery telefonów kontaktowych i pomaga pszczelarzom 
uwalnianiającym pszczoły w nowych lokacjach w organizowaniu 
miejsc uwalniania. 
Artykuł 15 Pszczelarze udają się do właściwego wydziału 
pszczelarskiego lub stowarzyszenia branży pszczelarskiej źródła 
pyłku miodowego ze swoimi świadectwami pszczelarskimi w 
celu skontaktowania się z miejscem uwolnienia pszczół. 
Zasadniczo ule powinny być rozmieszczone w odległości co 
najmniej 1000 metrów od siebie i utrzymywane w odpowiedniej 
odległości od obszarów mieszkalnych i dróg. 
Pszczelarze powinni przestrzegać ustaleń dotyczących terenu i 
nie powinni na siłę konkurować o teren oraz przestrzegać 
lokalnych zwyczajów. 
Artykuł 16 Przeniesiony pszczelarz nie wchodzi na obszary takie 
jak strefy ochrony zasobów genetycznych pszczół, gospodarstwa 
hodowlane i wydzielone krzyżówki pszczół w gospodarstwach 
hodowlanych ustanowione zgodnie z prawem przez właściwy 
wydział pszczelarski rządu ludowego na poziomie prowincji lub 
wyższym. 
Artykuł 17 Właściwy wydział pszczelarski udziela pomocy 
odpowiednim wydziałom i organom sądowym w terminowym 
rozpatrywaniu przypadków kradzieży pszczół, zatrucia rodzin 
pszczelich i innych przypadków zniszczenia pszczelarstwa, 
wypadków transportowych związanych z pszczołami i 
związanych z tym sporów, a w razie potrzeby, na wniosek 
zainteresowanych stron lub na wniosek organów sądowych, 
organizuje techniczną ocenę strat w pszczołach i wydaje 
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świadectwa technicznej oceny. 
Artykuł 18 Poza opłatami wyraźnie przewidzianymi przez 
państwo, pszczelarze mają prawo odmówić opłacania 
jakiejkolwiek formy samowolnych opłat, grzywien i potrąceń 
oraz zgłosić to do odpowiednich służb. 

Rozdział IV Zapobieganie i zwalczanie chorób rodzin 
pszczelich 

Artykuł 19 Pszczelarz zgłasza kwarantannę do lokalnego urzędu 
nadzoru zdrowia zwierząt z trzydniowym wyprzedzeniem przed 
opuszczeniem przez rodzinę pszczelą jej pierwotnego miejsca i 
najdalszego źródła pyłku miodowego. Przenoszone mogą być 
tylko te pszczoły, które pozytywnie przeszły kwarantannę. 
Artykuł 20 Gdy pszczelarz stwierdzi, że rodzina pszczela cierpi 
na chorobę pszczół, która jest objęta kwarantanną, zgłasza to do 
właściwego departamentu weterynaryjnego, agencji nadzoru nad 
zdrowiem zwierząt lub agencji zapobiegania i kontroli chorób 
zwierząt w danej miejscowości zgodnie z prawem, a także izoluje 
rodzinę pszczelą w celu zapobiegania i kontroli, aby uniknąć 
rozprzestrzeniania się epidemii. 
Zabrania się przenoszenia niewyzdrowiałych rodzin pszczelich 
do innych miejsc, ich sprzedaży i wykorzystywania do produkcji 
produktów pszczelich. 
Artykuł 21 Pszczelarze, zgodnie z odpowiednimi przepisami 
krajowymi, prawidłowo stosują leki weterynaryjne, ściśle 
kontrolują stosowane dawki i wdrażają system okresów 
odpoczynku. 
Artykuł 22  Produkcja i eksploatacja maszyn i urządzeń 
pszczelarskich, takich jak podstawy uli, oraz ich stosowanie są 
zgodne z normami krajowymi i odpowiednimi przepisami. 
Zabrania się stosowania do produkcji urządzeń pszczelarskich 
materiałów szkodliwych dla rodzin pszczelich i 
zanieczyszczających produkty pszczele oraz dodawania w 
procesie ich wytwarzania jakichkolwiek środków 
farmaceutycznych. 

Rozdział V Przepisy dodatkowe 
Artykuł 23 Produkty pszczele, o których mowa w niniejszych 
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środkach, odnoszą się do nieprzetworzonego miodu, mleczka 
pszczelego, propolisu, pyłku pszczelego, jadu pszczelego, wosku 
pszczelego, larw pszczelich i poczwarek pszczelich itd. 
wytwarzanych przez rodziny pszczele. 
Artykuł 24 Jakiekolwiek naruszenie przepisów niniejszych 
środków będzie karane zgodnie z przepisami odpowiednich 
ustaw i rozporządzeń administracyjnych. 
Artykuł 25 Niniejsze środki wchodzą w życie z dniem 1 lutego 
2012 r. 
 
 
 


