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Biuletyn nr 1/2021 

Zmiana wysokości składki członkowskiej 

Dnia 09/12/2021 w Puławach odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie 

członków Stowarzyszenia Pszczelarzy Polanka uchwałą nr 1/2021 

zatwierdzono zmianę wysokości składek członkowskich.  

Uchwalone wysokości składek wynoszą: 

- 120zł dla pszczelarzy posiadających 10 i więcej rodzin pszczelich, 

- 70zł dla pszczelarzy posiadających 9 i mniej rodzin pszczelich.   

Składkę należy uiścić do 31 marca danego roku za ten rok. 

Zatem składki za rok 2022 prosimy wpłacać do 31 marca 2022. 

W składce wliczone jest OC do 80 rodzin pszczelich, za każde kolejne 80 rodzin 

obowiązuje dopłata składki OC. 

Dane do przelewu składek członkowskich: 

Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich Polanka 
23-109 Pszczela Wola 9 
Numer konta: 96 1020 4926 0000 1502 0036 7094 
Bank: PKO BP oddział Sandomierz 
Tytuł przelewu: składka członkowska – Imię Nazwisko 

 

Trudna decyzja w postaci podniesienie wysokości składki członkowskiej ma na 

celu zachowanie płynności finansowej Stowarzyszenia. Dotychczasowa 

składka w wysokości 70 zł obowiązywała od roku 2014. Postępująca inflacja 

dotyka również kosztów prowadzenia Stowarzyszenia. 

Pozostające finanse w budżecie SPP Polanka, po uregulowaniu niezbędnych 

zobowiązań będą przeznaczane na działalność dla dobra polskiego 

pszczelarstwa i naszego stowarzyszenia. O działaniach tych i przeznaczonych 

na nie środkach Zarząd będzie informował na bieżąco. 
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Nadanie tytułu Członka Honorowego – koledze Czesławowi 

Jungowi 

Dnia 09/12/2021 w Puławach podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

członków Stowarzyszenia Pszczelarzy Polanka uchwałą nr 2/2021 nadano 

tytuł honorowego członka naszego Stowarzyszenia koledze Czesławowi 

Jungowi. 

Czesław Jung 

Pszczelarz z ponad 60-letnim doświadczeniem. Rzeczoznawca Chorób Pszczół, 

Mistrz Pszczelarski piastujący przez wiele lat wyższe funkcje związkowe w PZP: 

Sekretarza, następnie Prezesa Koła Pszczelarzy w Głogowie, Prezesa 

Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego w Legnicy (1978-1983), Instruktora 

Pszczelarskiego w Domu Pszczelarza w Kamiannej (1983-1987), Wiceprezesa 

w Karpackim Związku Pszczelarskim w Nowym Sączu. Pasjonat apiterapii 

czynnie współpracujący przez 20 lat z Centrum Medycyny Naturalnej w 

Kazimierzu Dolnym nad Wisłą – to z jego pasieki usytuowanej niedaleko 

Centrum pochodziły produkty pszczele wykorzystywane do leczenia 

pacjentów. Konsultant Medycyny Naturalnej w Fundacji Ochrony Zdrowia im. 

dr. Ratha w Kalifornii w USA. Aktywny prelegent i wykładowca. Autor ponad 80 

publikacji w prasie. Od kilkudziesięciu lat producent uli i sprzętu 

pszczelarskiego, którego funkcjonalność dostosowana jest do upowszechnianej 

przez niego gospodarki pasiecznej. Członek Stowarzyszenia Pszczelarzy 

Polskich Polanka, aktywny forumowicz (nick: Karpacki). Polankowiczom 

wielokrotnie dał się poznać jako znakomity wykładowca i prelegent podczas 

stowarzyszeniowych zjazdów. 

Panu Czesławowi serdecznie dziękujemy za włożony wkład i 

aktywne działania dla polskiego pszczelarstwa oraz dla naszego 

Stowarzyszenia. 

Życzymy zdrowia i pomyślności na kolejne lata. 

Dziękujemy za wszystko! 

 

Członkowie SPP Polanka 
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Refundacja na kontach naszych członków 

Z końcem listopada zakończona została wypłata (poprzez przelewy bankowe) 

refundacji w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”. 

Wszyscy pszczelarze korzystający z Krajowego Programu Wsparcia 

Pszczelarstwa w roku 2021 powinni mieć zaksięgowane przelewy od SPP 

Polanka na swoich kontach bankowych. 

Poprzez SPP Polanka w ramach refundacji pszczelarze otrzymali łącznie: 

około: 600 000 PLN (skorzystało ~250 osób) w programie sprzęt,  

350 000 PLN (skorzystało ~500 osób) w programie leki ,  

250 000 PLN  (skorzystało ~280 osób) w programie pszczoły.  

 

Dziękujemy prowadzącym projekty za włożoną pracę i zaangażowanie! 

Zakup lawet – Piotr Skorupa, Zakup pszczół oraz leków – Marcin Kruszewski, 
Badania miodu – Krystyna Stokłosa, Zakup sprzętu – Dariusz Miciuk. 

 

W przyszłym roku będzie możliwe uzyskanie większych kwot refundacji w 

programie sprzęt. Kwota została podniesiona z 70zł/rodzinę pszczelą do 

100zł/rodzinę pszczelą. Maksymalna kwota refundacji przy projekcie sprzęt to 

15 000zł dla pszczelarza posiadającego 150 i więcej rodzin pszczelich. Zaś w 

projekcie pszczoły maksymalna kwota jednostkowa (za odkład lub matkę) 

została podniesiona z 200 zł netto do 250zł netto. 

Chętnych do skorzystania z przyszłorocznych refundacji zachęcamy do 

śledzenia naszej strony internetowej na której na bieżąco pojawiają się 

informację o poszczególnych etapach programu.  

Zarząd SPP Polanka zachęca do współpracy 

Zarząd SPP Polanka z Prezesem Marcinem Kruszewskim na czele zachęca do 

współpracy i aktywnej działalności w naszym stowarzyszeniu. Jeśli masz 

pomysł jak poprawić funkcjonowanie naszego stowarzyszenia, jeśli wiesz co 

można zrobić dla polskiego pszczelarstwa i chcesz działać – napisz lub zadzwoń. 

SPP Polanka to my – brać pszczelarska o wspólnej pasji i ze wspólnymi celami.  

Razem możemy je osiągnąć! 

Marcin Kruszewski, tel. 601-190-182 (w godzinach 18.00-21.00) 

e-mail: marcin.kruszewski@spp-polanka.org 

 

 

mailto:marcin.kruszewski@spp-polanka.org
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Zakup pokarmów dla pszczół 

Obecne ustalenia dotyczące warunków zakupu pokarmów dla pszczół w firmie 

Diamant dla członków SPP Polanka obowiązują do końca 2021. Obecnie trwają 

negocjacje i rozmowy o możliwości przedłużenia specjalnej oferty dla 

Polankowiczów. Wszystkim, którzy wypełnili ankietę dotyczącą planów 

zakupowych na przyszły rok serdecznie dziękujemy. Uzyskane dane pozwolą 

nam przedstawić firmie Diamant nasze orientacyjne zapotrzebowanie i 

negocjować korzystne warunki dalszej współpracy.  

 

Skąd nazwa naszego stowarzyszenia? 

Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich Polanka powstało na kanwie zawartych 

znajomości na pszczelarskim forum internetowym „Zagajnik” przez pszczelarzy 

z całej Polski.  

Nazwa naszego stowarzyszenia „Polanka” miała być nawiązaniem do nazwy 

„Zagajnik”, nawiązując do nazwy forum od którego wszystko się zaczęło. 

Przedrostek SPP – Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich miało podkreślać 

ogólnopolski charakter naszej organizacji i zaznaczać jej wysoką rangę oraz 

prestiż otwierający wiele zamków w ministerialnych, rządowych i innych 

ważnych drzwiach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3-4 marca 2006 Puławy, pierwsze lata działalności SPP Polanka 
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Życzenia! 

 

Wesołych Świąt, 

z pięknymi prezentami, 

pysznymi potrawami, 

 ciepłą rodzinną atmosferą 

oraz dobrego Nowego Roku 

wypełnionego realizacją najpiękniejszych marzeń 

również tych pszczelarskich 
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