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Dzień dobry! 

Przed nami i przed Państwem wiosna - nowe nadzieje i nowe 

wyzwania. Czy sezon będzie udany? Czy pogoda pozwoli na 

dobry handel? Czy Polacy ruszą tłumnie do szkółek by skonsu-

mować owoce roku wyborów? Pożyjemy, zobaczymy.  

Tymczasem mam przyjemność przekazać kilka dobrych infor-

macji. Zacznę od udziału ZSzP w polskim stoisku narodowym 

na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji 

MIPIM we francuskim Cannes. Dzięki nawiązaniu współpracy z 

Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH) i skutecznym zawal-

czeniu o miejsce w elitarnym gronie wystawców, otrzymaliśmy 

niepowtarzalną szansę promowania roślin i ich roli we współ-

czesnej infrastrukturze miejskiej - wśród architektów, dewelo-

perów, inwestorów oraz władz miast z całego świata. 

Optymizmem napawają też liczne rozmowy i spotkania z 

przedstawicielami MRiRW, PAIH i KOWR. Dokładamy starań, 

by zwrócić uwagę decydentów na potrzebę wsparcia branży 

szkółkarskiej w działaniach promocyjnych. Podczas inaugura-

cyjnego spotkania Porozumienia Rolniczego 20 marca w War-

szawie apelowaliśmy do ministra Ardanowskiego o zaangażo-

wanie się Polski w wystawy Expo Horticultural. 

Liczymy na bliższą współpracę z ministrem także dzięki powo-

łaniu Katarzyny Łazuckiej-Cegłowskiej na wiceprzewodniczące-

go Zespołu infrastruktury obszarów wiejskich Porozumienia 

Rolniczego.   

Cieszymy się z owocnych rozmów przeprowadzonych na tar-

gach IPM Essen oraz GARDENII, gdzie promowaliśmy Państwa 

firmy i produkty. Jesteśmy obecni w telewizji i prasie ogrodni-

czej z naszymi materiałami promocyjnymi. Zaprenumerowali-

śmy dla Państwa 3 tytuły wydawane przez Burda Media,  

z którymi współpracujemy.  

Obserwujemy rosnące zainteresowanie członkostwem w na-

szej organizacji. Na wiosnę zaplanowaliśmy lustracje  

w 2 szkółkach (z Wielkopolski i Podlasia). 

Jedyne czego brakuje chyba nam wszystkim, to czas,  

który zdaje się biec coraz szybciej. 

Pomimo jego deficytu,  

gorąco zachęcam  

do lektury Biuletynu! 

W tym numerze: 

Grzegorz Falkowski 

Redaktor naczelny 

Nowy Zarząd  

Związku Szkółkarzy Polskich 
3 

Wiesław Szydło wyróżniony  

Srebrną Odznaką Honorową  
5 

XXVIII Sprawozdawczo-Wyborcze 

Walne Zgromadzenie  Członków 

Związku Szkółkarzy Polskich  

- podsumowanie 

6 

Konferencja SZKÓŁKARSTWO - 

SZANSE I WYZWANIA  

- podsumowanie 

8 

Związek Szkółkarzy Polskich na 

światowych Targach  

Nieruchomości MIPIM 2019  

w Cannes 

10 

Nowe zasady paszportowania  

roślin 
11 

ZIELEŃ TO ŻYCIE  

- edycja 2019  
13 

Szkolenia-zielen.pl 14 

ZIELONE MIASTO - seminaria  dla 

urzędników w pierwszej połowie 

2019 r.  

16 

Promocja szkółek ZSzP 17 

Podsumowanie XXXVII  

edycji targów IPM Essen 
18 

Clematis Źródło Dobrych  

Pnączy laureatem  IGOTY 
19 

Poznań wiosenną stolicą  

ogrodnictwa 
20 
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Wojciech Wróblewski, absolwent wydziału Eko-

nomii Akademii Polonijnej w Częstochowie, jest 

specjalistą z zakresu informatyki ekonomicznej, 

a jego praca magisterska poświęcona była bez-

pieczeństwu sieci teleinformatycznych. Jest on 

także absolwentem studiów podyplomowych 

krakowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego 

organizowanych wraz z międzynarodową jed-

nostką certyfikacyjną Lloyd's Register Quality 

Assurance. Posiada certyfikat uprawniający 

do wykonywania audytów wewnętrznych systemów za-

rzadzania jakością.̨ Ponadto ukończył studia podyplomo-

we Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie poświęcone 

Pod koniec listopada odbył się XXVIII S-WWZC ZSzP, w ramach którego przeprowadzono wybory władz, w tym wybo-

ry do zarządu ZSzP. Nowi członkowie zarządu charakteryzują się wszechstronnymi zainteresowaniami oraz szero-

kim wachlarzem kompetencji. Wśród ich zamiłowań pojawiają się nowinki technologiczne, zagłębianie zagadnień 

naukowych, a nawet life style. Łączy ich jednak wspólny mianownik… miłość do roślin oraz oczywiście własna szkół-

ka. W skład nowego zarządu ZSzP wchodzi obecnie Wojciech Wróblewski – prezes, Wiesław Szydło – wiceprezes, 

Katarzyna Radzis – skarbnik, Artur Maj – członek zarządu oraz Krzysztof Mróz – członek zarządu.  

Nowy Zarząd Związku Szkółkarzy Polskich 

zagadnieniom procedur ubiegania się ̨o wspar-

cie finansowe dla rolników w ramach działań́ 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zasad 

Wspólnej Polityki Rolnej, instytucjonalnego 

wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich. Po-

siada certyfikat językowy Londyńskiej Izby 

Przemysłowo-Handlowej (LCCI) na poziomie 

3. Od 2001 roku prowadzi Gospodarstwo 

Szkółkarskie ,,Wróblewscy’’. Od wielu lat 

bierze aktywny udział w życiu Związku. Pod-

czas XXVIII SWWZC ZSzP jednogłośnie podjęto decyzję o 

jego reelekcji. Przed objęciem funkcji prezesa był on 

członkiem komisji rewizyjnej, a także przedstawicielem 

zarządu w Regionie Południowym. 

Wojciech Wróblewski 

Prezes zarządu 
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Wybrani przez zarząd  przedstawiciele zarządu w regionach: 

Region Lubelski  ● województwo  lubelskie   ●   Artur Maj 

Region Łódzki  ● województwo  łódzkie   ●   Aleksandra Wolska  

Region Mazowiecki  ● województwo: mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie ● Katarzyna Łazucka-Cegłowska   

Region Południowy  ● województwo: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie  ●  Łukasz Tomżyński  

Region Wielkopolski  ●  województwo: lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie  ●  Wiesław Szydło  

     

Pasję do roślin ma we krwi – tradycje szkółkar-

skie są kontynuowane w jej rodzinie już od 

trzech pokoleń. Od 23 lat prowadzi Szkółkę 

Roślin Radzis. Dr Katarzyna Radzis wiedzę 

praktyczną poparła również zgłębioną podczas 

studiów teorią. Jest ona absolwentką Wydzia-

łu Ogrodniczego poznańskiej Akademii Rolni-

czej, na którym obroniła tytuł magistra 

(specjalizacja Kształtowanie Terenów Zieleni), 

a także studiów doktoranckich SGGW, na któ-

rych obroniła stopień doktora nauk rolniczych 

w zakresie ogrodnictwa. Nie jest to jednak 

koniec jej pracy naukowej. Dr Katarzyna Ra-

dzis ukończyła podyplomowe studium 

SGGW, podczas którego zgłębiała wiedzę 

dotyczącą ochrony i konserwacji zabytko-

wych założeń ogrodowych. Dr Katarzyna Ra-

dzis bierze aktywny udział w życiu ZSzP – 

uprzednio była członkiem komisji rewizyjnej, 

a obecnie pełni funkcję skarbnika w nowym 

zarządzie ZSzP. Jej pasją jest zdrowy styl ży-

cia, a wolne chwile poświęca na rozwój oso-

bisty. 

Dr Katarzyna Radzis 
Skarbnik  

Artur Maj - szkółkarz, pasjonat i kolekcjoner 

roślin. Od 20 lat prowadzi Szkółkę Roślin Oz-

dobnych Daglezja, która wyspecjalizowana jest 

w produkcji szerokiego asortymentu ozdob-

nych roślin iglastych oraz traw. Jest właściciel 

centrum ogrodniczego „Daglezja na Zielonej”. 

Produkowane przez niego rośliny są cenione 

na rynku, a dowodem tego są liczne medale i 

wyróżnienia w konkursach dedykowanych 

nowościom. Artur Maj jest członkiem Polskie-

go Towarzystwa Dendrologicznego. Wielo-

krotnie pełnił funkcję prelegenta na krajo-

wych i zagranicznych konferencjach, w tym 

podczas Konferencji Szkółkarstwo – Szanse i 

Wyzwania. Jego niewątpliwą dumą jest Ko-

lekcja Narodowa rodzaju Miscanthus – naj-

większej na świecie kolekcja miskantów. 

Artur Maj 
Członek zarządu 

Krzysztof Mróz jest absolwentem Wyższej 

Szkoły Biznesu National-Louis University. 

Obecnie zarządza firmą Park-M specjalizującą 

się od ponad 20 lat w usługach z zakresu za-

gospodarowania terenów zieleni oraz archi-

tektury krajobrazu. Jego pasją jest tworzenie 

pięknego i przyjaznego środowiska życia czło-

wieka, a największym osiągnięciem firmy, 

którą rozwija jest tworzenie ważnych miejsc 

dla ludzi. Zaczynał w 1995 roku, z kilkoma 

znajomymi, od przysłowiowej taczki i łopaty, 

dziś zatrudnia już blisko 500 pracowników, a 

firma Park-M jest liderem rynku architektury 

krajobrazu w Polsce. Może się pochwalić wie-

loma wymagającymi rewaloryzacjami zabyt-

kowych parków i ogrodów, w tym rewaloryza-

cją Ogrodu Górnego Zamku Królewskiego w 

Warszawie.  
Krzysztof Mróz 

Członek zarządu 

Weronika Czupa 

Grzegorz Falkowski 

Może pochwalić się najbogatszym doświad-

czeniem i najdłuższym stażem pracy w zarzą-

dzie, bo po raz 4 został wybrany do władz 

stowarzyszenia i po raz 3 objął funkcję wice-

prezesa. W związku z przyznaniem mu Srebr-

nej Odznaki Honorowej ZSzP sylwetkę dr. 

Wiesława Szydło przedstawiamy w artykule 

obok. 

Dr Wiesław Szydło 
Wiceprezes zarządu 
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nia szkółki, uprawy i rozmnażania ro-

ślin, ochrony przed chorobami i szkod-

nikami, zwalczania chwastów i nawo-

żenia. Jest autorem licznych publikacji 

naukowych, podręczników i książek 

poświęconych szkółkarstwu oraz po-

pularyzujących rośliny, m.in. „Szkół-

karstwo ozdobne wybrane zagadnie-

nia”, „Rozmnażamy iglaki”. Jest współ-

autorem i redaktorem merytorycznych 

wydawnictw ZSzP i APZ „Katalogu ro-

ślin – drzewa, krzewy, byliny”, „Rośliny 

do każdego ogrodu”, „Katalogu 1000 

polskich odmian roślin”, materiałów 

konferencyjnych a także setek artyku-

łów publikowanych na łamach krajo-

wych czasopism ogrodniczych. Zaan-

gażowany w popularyzację roślin, gość 

licznych programów ogrodniczych – 

„Roku w ogrodzie” i „Mai w Ogrodzie”, 

Wiesław Szydło wyróżniony Srebrną Odznaką Honorową  

Wiesław Szydło jest od 12 lat człon-

kiem ZSzP. Nieprzerwanie od 9 lat 

pracuje w zarządzie Związku, w tym 

od 6 lat pełniąc funkcję wiceprezesa. 

W listopadzie ub. r. po raz czwarty 

został wybrany do zarządu i nadal 

pozostaje wiceprezesem. 

Laureat Srebrnej Odznaki Honorowej 

ZSzP od 30 lat prowadzi gospodar-

stwo - Szkółkę Drzew i Krzewów Oz-

dobnych „Iglak Niewierz” zlokalizo-

waną w Niewierzu koło Brodnicy. Jest 

absolwentem Wydziału Ogrodniczego 

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-

skiego w Warszawie. Przez 25 lat pra-

cował naukowo i kształcił studentów 

Wydziału Ogrodniczego SGGW. Jest 

znanym i cenionym w kraju i za grani-

cą ekspertem w zakresie produkcji 

szkółkarskiej – zakładania i prowadze-

gdzie w ciekawy sposób przybliża wie-

dzę o świecie roślin ozdobnych. 

Wiesław Szydło przewodniczy jury 

Konkursu Roślin Nowości Międzynaro-

dowej Wystawy ZIELEŃ TO ŻYCIE. Pro-

wadzi wykłady podczas szkoleń z cer-

tyfikatem ZSzP. Jest prelegentem licz-

nych konferencji, seminariów i szko-

leń. Swoją wiedzą chętnie dzieli się ze 

wszystkimi, którzy interesują się rośli-

nami i szkółkarstwem. Jest członkiem 

Rady Naukowej Instytutu Ogrodnictwa 

w Skierniewicach oraz członkiem Pol-

skiego Towarzystwa Dendrologiczne-

go. Przez 16 lat działał na rzecz lokal-

nej społeczności jako radny Gminy 

Brodnica. W uznaniu za jego zaangażo-

wanie społeczne został odznaczony 

przez prezydenta RP Srebrnym Krzy-

żem Zasługi za działalność samorządo-

wą oraz odznaką ministra rolnictwa 

Zasłużony dla Rolnictwa. 

Laureatowi składamy serdeczne gra-

tulacje! 

Podczas XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków ZSzP ob-

radującego 29 listopada 2018 r. w Warszawie dr inż. Wiesław Szydło zo-

stał doceniony i uhonorowany Srebrną Odznakę Honorową Związku 

Szkółkarzy Polskich za wkład w rozwój stowarzyszenia oraz polskiego 

szkółkarstwa. 

Grzegorz Falkowski 
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Walne zgromadzenie przyjęło trzy uchwały: 

• Uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie i wynik finansowy zamykający się dochodem w wysokości 

299.120,34 zł. Stwierdzono, że zarządzanie środkami finansowymi w okresie 01.10.2017 r.- 30.09.2018 r. 

przebiegało prawidłowo, a dochód za ten okres zostanie przeznaczony na działalność statutową i zwiększy 

kapitał podstawowy Związku Szkółkarzy Polskich. Udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi. 

• Przyjęto poprawiony regulamin opłacania składek. Wysokości i terminy składek pozostały na tym samym 

poziomie, a poprawki miały charakter porządkowy i redakcyjny. Usunięto z regulaminu historyczne wysoko-

ści składek z minionych lat. Dodano zapis o zwolnieniu ze składki wpisowej kolejnych osób ze szkółek przyj-

mowanych do ZSzP, co wynikało z przyjętej w zeszłym roku uchwały Walnego Zgromadzenia.  

Sąd Koleżeński: 

• Jan Bigoszyński-Łazucki 

• Marcin Kryt 

• Grzegorz Kurowski 

• Marek Majewski 

• Joanna Szaniawska 

Komisja Rewizyjna: 

• Jakub Kurowski - Przewodniczą-
cy 

• Piotr Buła - Wiceprzewodniczący 

• Krystyna Homa-Kosakowska 

• Adam Ważyński 

• Krystyna Widaj 

• Wojciech Wróblewski - Prezes 

• Wiesław Szydło - Wiceprezes 

• Katarzyna Radzis - Skarbnik 

• Artur Maj 

• Krzysztof Mróz 

Zarząd:

XXVIII Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie  

Członków Związku Szkółkarzy Polskich - podsumowanie 

29 listopada 2018 r. w Warszawie w Warsaw Plaza Hotel odbyło się XXVIII Sprawozdawczo-Wyborcze Walne 

Zgromadzenie Członków Związku Szkółkarzy Polskich. Wzięło w nim udział 63 członków zwyczajnych,  

1 członek honorowy, 1 członek senior, 1 przedstawiciel członka wspierającego, 20 osób przekazało pełno-

mocnictwa.  

 

Prezesem zarządu ZSzP na drugą kadencję został wybrany Wojciech Wróblewski. Funkcję wiceprezesa bę-

dzie sprawował wybrany po raz czwarty z rzędu dr Wiesław Szydło. 

Nowi członkowie zarządu to: dr Katarzyna Radzis, Artur Maj oraz Krzysztof Mróz.  

 

Poniżej prezentuję nowo powołane przez Walne Zgromadzenie władze.  
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• Kolejna uchwałą przyjęta przez Walne Zgromadzenie dotyczyła zwolnienia przewodniczącego 

Rady Nadzorczej APZ ze składki członkowskiej w okresie pełnienia kadencji. Prezes Wojciech 

Wróblewski w uzasadnieniu wniosku podkreślił ogromną odpowiedzialność przewodniczącego 

rady nadzorczej, w tym finansową, oraz zaangażowanie, nie mniejsze, jego zdaniem, niż człon-

ków zarządu, którzy korzystają z takiego zwolnienia przez okres pełnienia funkcji. Walne zgro-

madzenie przyjęło proponowaną uchwałę.  

 

Podczas zjazdu do komisji wniosków i uchwał wpłynął jeden wniosek do realizacji przez Zarząd, doty-

czący podjęcia uchwały o zwrocie kosztów dojazdów dla członków zarządu na wszystkie zebrania za-

rządu oraz spotkania dotyczące spraw merytorycznych ZSzP. Wniosek został uzasadniony ustnie przez 

wnioskującą Renatę Fryszkowską-Madej. W wyniku głosowania członkowie ZSzP opowiedzieli się za 

przyjęciem wniosku do realizacji przez zarząd Związku Szkółkarzy Polskich.  

 

Podczas uroczystej kolacji prezes Wojciech Wróblewski odznaczył dr inż. Wiesława Szydło Srebrną 

Odznaką Honorową Związku Szkółkarzy Polskich za wkład w rozwój Związku oraz polskiego szkółkar-

stwa. Laureat nie krył zaskoczenia, bo decyzję udało się utrzymać w całkowitej tajemnicy.  

Prezes podziękował także ustępującym członkom zarządu za 3 lata wspólnej pracy – Renacie Frysz-

kowskiej-Madej, Katarzynie Łazuckiej-Cegłowskiej i Adamowi Ważyńskiemu. 

Uroczysta kolacja walnego zgromadzenia upłynęła w miłej, kameralnej atmosferze. Niewielka  

liczba uczestników stwarzała niemal rodzinny klimat, co miało niewątpliwy urok.  

Propozycje DJ zarówno muzyczne jak wizualne (teledyski na dużych ekranach) były bardzo trafione. 

Zabawa była więcej niż udana. 

Urszula  Pilaszek 
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● Marka – wartość, która wykracza 

poza produkt – Paweł Tkaczyk – 42 

głosy 

● Wystawiam się więc jestem – dr 

Marcin Gębarowski – 26 głosów 

Zatem ponownie (tak jak w edycji 

2016 r.) liderem wśród prelegentów 

został Wiesław Szydło! 

Jeśli chodzi o potrzeby pogłębienia 

tematów podczas kolejnych edycji 

na pierwszy plan wysuwają się tema-

ty dotyczące marketingu oraz zagad-

nienia prawne (bez określenia ob-

szarów zainteresowania). Ponadto 

stałym punktem zainteresowania 

szkółkarzy są zagadnienia związane z 

produkcją - ochroną, techniką. Poja-

wiły się także potrzeby związane z 

zarządzaniem pracownikami.  

Oprócz wiedzy, czy ciekawych infor-

macji nie mniej ważna była okazja do 

spotkania. W kuluarach, podczas 

przerw na posiłki widać było jak waż-

ne i potrzebne są rozmowy, wymia-

na informacji i spotkania z czasem 

dawno widzianymi kolegami i kole-

żankami.  

Pierwszy dzień konferencji zakończył 

się uroczystą kolacją z muzyką, gdzie 

w mniej formalnym klimacie prowa-

dzone były rozmowy, często zażarte 

dyskusje, ale były też tańce i zaba-

wa. 

organizację spotkania. Wg zebranych 

w ankietach (78 ankiet) opinii średnia 

ocena konferencji to 4,5 pkt w skali 1-

5. 

Zdaniem ankietowanych najlepsze 

prezentacje pierwszego dnia to: 

● Trendy konsumenckie – Natalia Ha-

talska – 39 głosów 

● Prawo wodne – Lucyna Osuch- Cha-

cińska – 30 głosów 

● Nawadnianie w szkółkach – Walde-

mar Treder – 26 głosów 

● Drzewa liściaste. o asortymencie 

inaczej – Jan Grąbczewski 24 głosy 

 

Najlepsze prezentacje drugiego dnia: 

● Problemy w ochronie upraw szkół-

karskich – dr Wiesław Szydło – 45 

głosów 

Spotkanie zlokalizowane było w War-

szawie w Hotelu Plaza - w znakomi-

tym punkcie komunikacyjnym - blisko 

głównych tras od południowej strony 

stolicy - S2 i S8. 

W programie znalazło się kilka blo-

ków tematycznych: rośliny, produk-

cja, prawo i marketing. 

Wystąpiło 13 prelegentów – w tym 2 

zagranicznych. W program włączone 

były także prezentacje sponsorskie 

(sponsorzy wiodący). W foyer hotelu, 

tuż przed salą konferencyjną uloko-

wane były stoiska sponsorskie, gdzie 

można było porozmawiać z przedsta-

wicielami firm, zapytać o szczegóły 

oferty.  

Uczestnicy wysoko ocenili dobór pre-

legentów i same prezentacje, a także 

To pierwsza okazja by na łamach Biuletynu podsumować listopadową 

Konferencję SZKÓŁKARSTWO - SZANSE I WYZWANIA, która odbyła 

się w dniach 28-29 listopada 2018 roku.  

Zorganizowane przez Agencję Promocji Zieleni, we współpracy z biu-

rem Związku Szkółkarzy Polskich dwudniowe wydarzenie zgromadzi-

ło 230 osób. Konferencja skierowana była do szerokiego grona szkół-

karzy, jednak to członkowie ZSzP oraz ich pracownicy stanowili naj-

większą grupę uczestników - odpowiednio 78 i 20 osób. Uczestnicy 

reprezentowali 96 miejscowości i 115 podmiotów.  

Konferencja SZKÓŁKARSTWO - SZANSE I WYZWANIA 2018 

- podsumowanie 
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Agnieszka Żukowska 

Artykuły z konferencji zebranie są w wydawnictwie konferencyjnym. Dla 

zainteresowanych, którzy nie mogli być obecni, są jeszcze dostępne w na-

szym biurze. Gorące podziękowania dla wszystkich szkółkarzy - członków 

ZSzP, którzy zechcieli się podzielić swoją wiedzą i podjęli się przygotowania 

tematów, wygłoszenia ich i napisania artykułów - panom Janowi Grąb-

czewskiemu, Arturowi Majowi, a zwłaszcza Wiesławowi Szydło, który także 

zaangażowany był w opracowanie koncepcji konferencji, wytyczne i suge-

stie dla prelegentów oraz nadzór merytoryczny nad większością tekstów. 

Dziękujemy także wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniach - Wojcie-

chowi Wróblewskiemu, Grzegorzowi Falkowskiemu, Urszuli Pilaszek i We-

ronice Czupa, oraz członkom zespołu Agencji - Joannie Filipczak 

(odpowiadała za wydawnictwo i przebieg prezentacji), Agnieszce Mróz, 

która prowadziła ewidencję uczestników, a na miejsc u prezentowała Pań-

stwu wydawnictwa, Ewie Owsianik-Łuczak za marketing w social me-

diach, Bogusławie Kowalskiej za prace organizacyjne, Małgosi Gawry-

luk za komunikację z hotelem i sponsorami, a Monice Szczepaniak 

za projekt graficzny reklam, przygotowanie strony internetowej i 

fotografie.  

 

Wszystkim uczestnikom gorąco dziękujemy za obecność, 

aktywność i zapraszamy na kolejną edycję  

w 2020 roku! 
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Grzegorz Falkowski 

Związek Szkółkarzy Polskich na światowych Targach  

Nieruchomości MIPIM 2019 w Cannes 

W dniach 12-15 marca we francuskim Cannes odbyło się jedno z najważ-

niejszych wydarzeń sektora nieruchomości na świecie: Międzynarodowe 

Targi Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2019. Z okazji 30. edycji targów 

MIPIM 2019, w Pałacu Festiwalowym powstało stoisko narodowe przygo-

towane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz polskie fir-

my i regiony, na którym zaprezentował się Związek Szkółkarzy Polskich. 

To pierwsza w historii MIPIM wspólna polska ekspozycja prezentująca 

innowacyjną ofertę dla globalnego rynku nieruchomości. Podczas targów 

promowaliśmy rolę roślin we współczesnej infrastrukturze miejskiej 

wśród deweloperów, inwestorów oraz władz miast. 

Międzynarodowe Targi Nieruchomo-

ści i Inwestycji MIPIM są jednym z 

największych i najbardziej prestiżo-

wych wydarzeń sektorowych na świe-

cie. Od trzech dekad impreza odbywa 

się w Palais des Festivals w Cannes - 

kojarzonym ze słynnym festiwalem 

filmowym, czerwonym dywanem i 

gwiazdami srebrnego ekranu. Targi 

MIPIM przyciągają kluczowe podmio-

ty działające na rynku nieruchomości, 

w szczególności deweloperów, inwe-

storów, władze miast i regionów, ar-

chitektów, firmy z sektora logistyki, 

grupy hotelowe oraz organizacje 

branżowe. W zeszłym roku w MIPIM 

udział wzięło ponad 26.000 uczestni-

ków ze 100 krajów, w tym 5400 inwe-

storów i instytucji finansowych, 4800 

developerów, 2000 architektów, 

3800 przedstawicieli kadry zarządza-

jącej oraz przedstawiciele 560 miast i 

regionów. Wydarzenie służy prezen-

tacji nowości oraz debacie na temat 

światowych trendów branżowych. 

Polska należy do TOP 10 najliczniej 

reprezentowanych krajów na targach 

MIPIM. W 2018 r. w targach udział 

wzięło ponad 450 miast i firm z Pol-

ski.  

TFI, Wałbrzyska Specjalna Strefa Eko-

nomiczna Invest-Park uznawana za 

najbardziej atrakcyjną strefę ekono-

miczną na świecie dla inwestycji mo-

toryzacyjnych, SEEDiA - producent in-

teligentnych urządzeń infrastruktury 

miejskiej, Hyper Poland - rozwijającej 

technologię próżniowej kolei magne-

tycznej Hyperloop, WWAA – pracow-

ni architektonicznej, która na swoim 

koncie ma m.in. Pawilon Polski na 

EXPO 2010 w Szanghaju, czy miasta 

Lublin. 

Udział Związku Szkółkarzy Polskich w 

targach MIPIM był możliwy dzięki 

przystąpieniu do konkursu organizo-

wanego przez Polską Agencję Inwe-

stycji i Handlu, która finansowała sto-

isko (warto tu wspomnieć, że cena 1 

m kw. niezabudowanej powierzchni 

na tych targach wynosi od 655 do 916 

Euro, a bilet na targi kosztuje bagate-

la 2 tys. Euro!). Spośród kilkudziesię-

ciu podmiotów ubiegających się o 

miejsce na narodowym stoisku zna-

leźliśmy się w gronie 8 wyróżnionych, 

obok takich firm i instytucji jak: PZU 
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Nowe zasady paszportowania roślin 
Ponadto trwają prace na poziomie UE 

nad przepisami wykonawczymi do roz-

porządzeń 2016/2031 i 2017/625. 

Krzysztof Kielak zaznaczył, że nie ma 

pewności co do ostatecznego kształtu 

przyjmowanych rozwiązań pod wzglę-

dem merytorycznym oraz formy praw-

nej. 

Następnie Agnieszka Sahajdak, dyrek-

tor Biura Nadzoru Fitosanitarnego i 

Współpracy Międzynarodowej Głów-

nego Inspektoratu Ochrony Roślin i Na-

siennictwa omówiła zasady rejestracji 

profesjonalnych podmiotów i paszpor-

towania roślin w oparciu o Rozporzą-

dzenie 2016/2031. Zapisy rozporządze-

nia zaczną obowiązywać od 14 grudnia 

2019 r. Zgodnie z nimi wszystkie rośliny 

przeznaczone do sadzenia, inne niż na-

siona, będą podlegały paszportowaniu 

i generalnie co do zasady to szkółki bę-

dą upoważnione do wydawania pasz-

portów. Wydawanie paszportów przez 

służby fitosanitarne będzie mogło się 

odbywać tylko na zasadzie wyjątku w 

określonych okolicznościach. Szkółki 

będą musiały spełnić szereg kryteriów 

koniecznych do wydawania paszpor-

tów – prowadzić ewidencję roślin, wy-

kazać, że posiadają niezbędną wiedzę i 

kompetencję do przeprowadzenia wy-

maganych kontroli roślin w odniesieniu 

do odpowiednich agrofagów. Szkółki 

dnia 26.10.2016 r. w sprawie środ-

ków ochronnych przeciwko agrofa-

gom roślin (…). 

● Rozporządzenie Wykonawcze Ko-

misji (UE) 2017/2313 z dnia 

13.12.2017 r. określające specyfika-

cje dotyczące formatu paszportu ro-

ślin (…). 

● Rozporządzenie Wykonawcze Ko-

misji (UE) 2019/66 z dnia 16.01.2019 

r. w sprawie przepisów określają-

cych jednolite praktyczne rozwiąza-

nia dotyczące przeprowadzania kon-

troli urzędowych (…) w celu zweryfi-

kowania zgodności z przepisami Unii 

dotyczącymi środków ochronnych 

przeciwko agrofagom roślin (…). 

W seminarium wzięły udział 103 oso-

by. Było ono bezpłatne, sfinansowane 

ze składek członkowskich oraz środ-

ków pozyskanych od sponsora – firmy 

Kubota. 

Pierwszą prezentację na temat ogól-

nych założeń nowego systemu kon-

troli zdrowia roślin przedstawił Krzy-

sztof Kielak, dyrektor Departamentu 

Hodowli i Ochrony Roślin w Minister-

stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Funk-

cjonowanie zreformowanego syste-

mu jest regulowane przez 3 akty 

prawne: 

● Rozporządzenie Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z 

18 lutego 2019 w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym IBL w Sęko-

cinie pod Warszawą odbyło się seminarium pt. „Produkcja i obrót materia-

łem szkółkarskim wg nowych zasad” zorganizowane przez biuro ZSzP we 

współpracy z GIORiN oraz MRiRW. Spotkanie było dedykowane wyłącznie 

członkom Związku oraz pracownikom zrzeszonych szkółek i poświęcone 

szczegółowemu omówieniu istotnych z punktu szkółkarzy zmian praw-

nych wchodzących w życie 14 grudnia 2019 r w zakresie rejestracji pod-

miotów oraz paszportowania roślin.  
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aktów delegowanych, tworzone są 

przepisy krajowe, opracowywana jest 

nowa ustawa o ochronie roślin), 

MRiRW oraz PIORiN wyszły z inicjatywą 

zebrania Państwa pytań w zakresie 

omawianych spraw. Pytania te wraz z 

odpowiedziami zostaną opublikowanie 

na stronach MRiRW w zakładce najczę-

ściej zadawane pytania. Pytania proszę 

przesyłać na adres mailowy 

g.falkowski@zszp.pl Będą one syste-

matycznie przekazywane ministerstwu. 

mieć formę etykiety, musi być wyraź-

nie widoczny i czytelny a informacje 

musza być trwale naniesione. Pasz-

port musi być umieszczany na jedno-

stce handlowej danych rośli – odpo-

wiednio na opakowaniu, wiązce lub 

pojemniku. 

Zachęcam wszystkich Państwa do za-

poznania się z materiałami prezento-

wanymi przez Agnieszkę Sahajdak i 

Krzysztofa Kielaka – ich prezentacje 

są dostępne po zalogowaniu się do 

portalu dla członków ZSzP na stronie 

www.zszp.pl.  

Ponieważ na spotkaniu padło bardzo 

wiele uwag, pytań i ciągle jeszcze jest 

dużo niejasności (brakuje niektórych 

będą musiały prowadzić rejestr 

umożliwiający zidentyfikowanie pro-

fesjonalnych dostawców i odbiorców 

roślin – dane będą musiały być prze-

chowywane co najmniej przez trzy la-

ta i udostępnianie na żądanie służ-

bom fitosanitarnym.  

Określony został wzór paszportu, któ-

ry w całej Unii Europejskiej będzie ta-

ki sam. Treść paszportu została okre-

ślona w art. 83, zał. VII Rozp. 

2016/2031, a forma przez Rozp. 

2017/2313. Paszport będzie musiał 

zawierać określone elementy ułożone 

w kształcie prostokątnym lub kwadra-

towym (nazwę botaniczną, numer re-

jestracyjny podmiotu, kod identyfika-

cyjny, nazwę państwa pochodzenia), 

prezentacje są  
dostępne po zalogo-
waniu się do portalu 

dla członków ZSzP na 
stronie www.zszp.pl. 

mailto:g.falkowski@zszp.pl
http://www.zszp.pl
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informować Państwa na bieżąco o pod-

jętych działaniach za pośrednictwem 

naszej strony www i mediów społecz-

nościowych, a także biuletynu. 

 

LOKALIZACJA  

Nie jest tajemnicą, że w ostatnich mie-

siącach w różnych sytuacjach i na róż-

nych forach (także na Walnym Zgroma-

dzeniu) pojawiał się temat lokalizacji 

kolejnych edycji ZIELE TO ŻYCIE. Temat 

ważny, budzący emocje i wiele skraj-

nych opinii. Zebraliśmy je oraz wszelkie 

dostępne dane na temat potencjalnych 

możliwości. Poddaliśmy analizie 3 loka-

lizacje: dotychczasową, Ptak Expo w 

Nadarzynie oraz Global Expo w War-

szawie na Żeraniu (nowe miejsce). 

Przeprowadziliśmy szczegółową „wiwi-

sekcję” wszystkich 3 obiektów - moc-

nych i słabych stron, szans i zagrożeń. 

Odbyły się liczne konsultacje ze szkół-

karzami uczestniczącymi w wystawie, 

nie są jedyną zaletą. Chcemy podkre-

ślać ich prozdrowotny charakter ZIE-

LENI - wpływ na jakość i komfort życia 

w szybko zmieniającym się pod wpły-

wem urbanizacji i cyfryzacji świecie. 

Aktualnie zespół Agencji koncentruje 

się na pozyskiwaniu kolejnych uczest-

ników tegorocznej edycji, ale też na 

planowaniu programu, który przycią-

gnie branżowych gości. To branżowi 

goście - ich liczba i jakość to kluczowa 

kwestia stanowiąca o satysfakcji wy-

stawców i opinii o targach. Będziemy 

HASŁO 

Hasłem, jakie będziemy w tym roku 

wykorzystywać do budowania infor-

macji o wydarzeniu - głównie na uży-

tek mediów i konsumentów jest: WY-

BÓR CZY KONIECZNOŚĆ? To pytanie 

odnosimy do zieleni w naszym naj-

bliższym otoczeniu - zarówno wokół 

domu, w mieście, drodze do pracy, 

ale też w jej miejscu i w szeroko poję-

tej przestrzeni życia i wszelkiej aktyw-

ności. Uroda roślin, ich dekoracyjne 

atrybuty i emocje, jakie wzbudzają 

ZIELEŃ TO ŻYCIE - edycja 2019  

27. edycja Wystawy odbędzie się w dniach 5-7 września w EXPO XXI w 

Warszawie. Ponownie razem z częścią FLOWER EXPO - poświęconą 

kwiatom ciętym, domowym i florystyce.  

ZIELEŃ TO ŻYCIE skoncentruje się na temacie szkółkarstwa, ogrodu, 

terenów zieleni i powiązanej z nią techniką i wyposażeniem. 

www.zielentozycie.pl 
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W przeszłości koncentrowaliśmy się głównie na 

wydarzeniach towarzyszących Wystawie ZIELEŃ TO 

ŻYCIE, ale od paru lat rozszerzamy te działania wy-

chodząc poza ramy targów. Na wystawie są bloki 

wykładowe dedykowane poszczególnym grupom 

profesjonalistów oraz amatorów, ale zostały na tyle 

skrócone, że nie odciągają odwiedzających od wy-

stawców stanowiąc jedynie „wartość dodaną” przy 

okazji odwiedzin targów. 

Podczas wszystkich szkoleń skupiamy się na tym, 

na czym jako producenci roślin – członkowie Związ-

ku znają się najlepiej, czyli na roślinach – jakości, 

standardach, asortymencie, doborze, sadzeniu i 

pielęgnacji, ochronie przed szkodnikami i choroba-

mi, rozmnażaniu i jaki ma to wpływ na cenę. Z tymi 

informacjami związany jest ściśle przekaz, że sto-

warzyszenie zrzesza najlepszych producentów naj-

wyższej jakości drzew, krzewów, pnączy oraz bylin 

– aktywnych, kompetentnych i chętnych do współ-

pracy. W Państwa interesie jest, aby liczba prze-

szkolonych osób wciąż rosła, bo im więcej ich bę-

dzie tym wspólne działania będą łatwiejsze i efek-

tywniejsze. Zapraszajcie Państwo zatem firmy, z 

którymi współpracujecie do udziału w szkoleniach!  

A jest w czym wybierać. Przedstawiam główne pro-

jekty szkoleniowe planowane na najbliższy rok: 

Szkolenia-zielen.pl 

Od lata Agencja Promocji Zieleni organizuje 

szkolenia, które w zależności od przekazywa-

nych treści i uczestników przyjmują formę kon-

ferencji, seminariów czy warsztatów. Wszystkie 

szkolenia odbywają się pod egidą i logiem 

Związku Szkółkarzy Polskich. Działania te wpi-

sują się w misję stowarzyszenia związaną z 

edukacją. Członkowie Związku wsparci ze-

wnętrznymi ekspertami przekazują swoje do-

świadczenie i wiedzę głównie osobom zawodo-

wo związanym z zielenią, aby wspólne działania 

przynosiły jeszcze lepsze efekty, żeby zminima-

lizować straty i zacieśnić komunikację-

współpracę.  

 

Agnieszka Żukowska 

innymi wystawcami, ale też dyskusje 

w formalnych gremiach Rady Nadzor-

czej i zarządu ZSZP. Równocześnie 

badaliśmy warunki biznesowe i pro-

wadziliśmy negocjacje.  

Decyzja została podjęta: pozostawia-

my wystawę w EXPO XXI w Warsza-

wie. W końcu lutego podpisałam 

umowę. Decyzja nie była łatwa i 

oczywista. Nie była na pewno po-

chopna. Zdajemy sobie sprawę, że 

znajdzie zarówno zwolenników jak i 

przeciwników. Idziemy jednak do 

przodu i planujemy następne działa-

nia.  

STRATEGIA DLA PRZYSZŁOŚCI 

Rozpoczęliśmy prace nad strategią 

wieloletnią dla ZIELEŃ TO ŻYCIE.  

Powstał zespół, który tworzą szkółka-

rze (wystawcy), 2 osoby z APZ oraz 

moderator dr Marcin Gębarowski. 

Dotychczas odbyły się dwa bardzo in-

tensywne i pełne rozmaitych pomy-

słów spotkania. Niektóre z nich wy-

magają głębszej analizy, zaplanowa-

nia budżetu, ale niektóre ujrzą świa-

tło dzienne już wkrótce - w najbliż-

szej edycji.  

W tym miejscu gorąco dziękuję 

wszystkim osobom, zaangażowanym 

w konsultacje dotyczące lokalizacji, a 

także członkom zespołu WYSTAWA 

2025, za poświęcenie swojego czasu, 

kompetencji i doświadczenia.  
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HANDEL Z SIECIAMI – JAK TO SIĘ ROBI?  

11 grudnia 2018  ●  11 czerwca 2019 

Celem tego 7-8-godzinnego spotkania jest przekazanie informacji dotyczących możliwości nawiązania współpracy w kanale retail 
oraz jej specyfiki. Budowanie współpracy z klientem, ustalanie ceny, kalkulacja kosztów współpracy z siecią, kształt umowy, 
zatowarowanie to między innymi zagadnienia, które będą poruszane podczas zajęć. W kolejnej edycji będzie położony większy 
nacisk na działaniach warsztatowych, tak żeby uczestnicy mogli przećwiczyć na konkretnych przykładach formatowanie oferty, 
zapytania e-mail, szablon pierwszego kontaktu telefonicznego telefonu do kupca. 

Uczestnikami są właściciele szkółek, menadżerowie firm z wyposażeniem, techniką i technologią do ogrodu i terenów zieleni 
(wystawcy ZIELEŃ TO ŻYCIE). 
Prowadzący: Tomasz Szacoń z RetailPoland Consulting LTD 

 

ROŚLINY W CENTRUM UWAGI 

10-11 stycznia 2019   ●  7-8 stycznia 2020 – centra ogrodnicze 

5-6 listopada 2019  ●  19-20 listopad 2019 – sieci budowlano-ogrodnicze 

Dwudniowe szkolenie na temat roślin dostępnych w centrach ogrodniczych w kontekście ich asortymentu i przeznaczenia, pielę-
gnacji w punktach sprzedaży z rozszerzeniem o kalendarz dostaw, ochrony, ekspozycji. Podczas zajęć dostarczamy odpowiedzi 
na najczęściej zgłaszane pytania czy problemy. Ostatni blok zajęć poświęcony jest umiejętnościom miękkim – kontakcie z klien-
tem. 

Szkolenie było dedykowane pracownikom centrów ogrodniczych i szkółek, ale ze względu na zainteresowanie jednej z sieci bu-
dowlano-ogrodniczej planujemy dotarcie także do innych sieci, w których dział ogród ma mocną pozycję, a rotacja pracowników 
jest bardzo wysoka. Docelowo, rozdzielimy zajęcia dla marketów i centrów ogrodniczych z uwzględnieniem różnic i specyfiki 
pracy w tych miejscach. 

Prowadzący: Katarzyna Łazucka-Cegłowska, dr Jacek Sobek, dr Wiesław Szydło, dr Ewa Zaraś 

 

ROŚLINY DONICZKOWE - PRZEGLĄD, PIELĘGNACJA, ARANŻACJA 

20 luty 2019  ●  7 listopada 2019   ●  21 listopada 2019 

Projekt szkoleniowy „szyty na miarę” dla pracowników działu ogród jednej z sieci. Tematyka poświęcona roślinom doniczkowym 
została poszerzona, na życzenie zamawiającego, o informacje dotyczące pielęgnacji roślin ogrodowych w punkcie sprzedaży. 

Prowadzący: Wojciech Wardecki, Katarzyna Łazucka-Cegłowska 

 

CERTYFIKAT ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH 

7-8, 14-15, 28-29 marca 2019   ●   6-7, 13-14, 27-28 czerwca 2019   

●   10-11, 17-18, 24-25 października 2019 

W marcu odbędzie się już szósta edycja szkolenia, na które składa się 6 dni zajęć – 4 wykładowe i 2 
w szkółce. Uczestnicy zapoznają się z parametrami jakościowymi roślin, zasadami nazewnictwa, 
podstawami rozmnażania, przeglądem roślin do sadzenia w ogrodach i terenach miejskich, najważ-
niejszymi informacjami o sadzeniu, pielęgnacji i ochronie roślin oraz działaniu w terenie – koordy-
nacji realizowanego projektu i weryfikacji dokumentacji przetargowej i projektowej. 

Korzystają z niego głównie pracownicy i właściciele firm wykonujących tereny zieleni, którzy nie 
mają wykształcenia kierunkowego, urzędnicy odpowiedzialni za zieleń publiczną oraz osoby zajmujący się zielenią na osiedlach. 

Prowadzący: dr hab. Jacek Borowski, Jan Grąbczewski, Katarzyna Łazucka-Cegłowska,  
Natalia Marcinkowska-Chojnacka, dr hab. Andrzej Pacholczak, Tomasz Samsel, dr Wiesław Szydło 
 

Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej www.szkolenia-zielen.pl, gdzie mieszkają 
szczegółowe informacje dotyczące planowanych szkoleń! Czeka ją co prawda mo-
dernizacja, ale i w tej formie jest źródłem bieżących informacji.  
 

Zostańcie Państwo ambasadorami działań edukacyjnych przeprowadza-
nych pod egidą ZSzP poprzez udostępnianie szkoleń na FB, polecanie 
bliższym i dalszym znajomym, kontrahentom oraz współpracowni-
kom, komentowanie, lajkowanie, itp., bo najprzyjemniej współpra-
cuje się z profesjonalistami i przynosi to najlepsze efekty! 

 

 Joanna Filipczak 

www.szkolenia-zielen.pl   ●   www.szkolenia-zielen.pl   ●   www.szkolenia-zielen.pl 
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der z Ogrodu Botanicznego PAN w 

Powsinie, a Bogdan Hajdrowski dołą-

czył do wystąpienia praktyczne infor-

macje o odmianach europejskich ho-

dowców przeznaczonych do miej-

skich nasadzeń. O kryteriach doboru 

i w jaki sposób stosować krzewy w 

trudnych miejskich warunkach, a tak-

że jakie gatunki i odmiany w nich so-

bie poradzą mówił prof. Piotr Muras 

z Uniwersytetu Rolniczego w Krako-

wie. O wykorzystaniu bylin na miej-

skich rabatach mówiła Marta Góra—

krakowska ogrodniczka i projektant-

ka.  

W organizację seminarium zaangażo-

wali się lokalni szkółkarze - przede 

wszystkim Bogdan Hajdrowski, który 

nie tylko namówił krakowskich Urząd 

na współpracę, ale też czuwał nad 

przygotowaniem przebiegu. Podzię-

kowania należą się także Mateuszowi 

minarium znalazły się tematy doty-

czące warunków prawidłowego funk-

cjonowania zieleni w miastach i na-

rzędzi informacji o roślinach 

(Agnieszka Żukowska), jak osiągnąć 

sukces w realizacji zielonych inwesty-

cji (Tomasz Samsel). Praktyczne 

aspekty dotyczące jakości materiału 

szkółkarskiego przedstawił Mateusz 

Milczyński . Najciekawsze dzikie ga-

tunki róż, które można stosować w 

miastach przedstawiła dr Marta Mon-

Uczestnicy to osoby przede wszyst-

kim z krakowskich urzędów - z Zarzą-

du Zieleni Miejskiej, Zarządu Infra-

struktury i Transportu, Zarządu Dróg 

Miejskich, Zespołu parków Krajobra-

zowych, z Wydziału Kształtowania 

Środowiska Urzędu Marszałkowskie-

go, także krakowskich firm wykonaw-

czych. Ponadto na spotkanie dojecha-

li specjaliści z Rabki, Wieliczki, Podłę-

ża, Bukowna, Tarnowa, Chorzowa, 

Barcic, Wolbromia. W programie se-

Pierwsze z cyklu seminariów ZIELONE MIASTO w 2019 roku odbyło się  

1 marca w Krakowie w Zarządzie Zieleni Miejskiej. 95 uczestników to 

niewątpliwie świetna frekwencja. Wolne miejsca skończyły się błyska-

wicznie - już na 3 tygodnie przed terminem mieliśmy komplet uczestni-

ków. Sala urzędu dysponowała miejscami dla 70 osób i tylko wypoży-

czenie dodatkowych krzeseł pozwoliło przyjąć wszystkich zaintereso-

wanych.  

ZIELONE MIASTO - seminaria  dla urzędników  

w pierwszej połowie 2019 r.  
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KATALOG SZKÓŁEK  

Ukazało się nowe wydanie katalogu szkółek na rok 2019. premiera wy-

dawnictwa odbyła się na targach IPM w Essen. Tegoroczne wydanie ma 

nakład 4 tys. egzemplarzy. Tradycyjnie planujemy intensywną dystrybu-

cję podczas: seminariów ZIELONE MIASTO, szkoleń certyfikowanych 

specjalistów terenów zieleni, wszystkich wydarzeń, w które zaangażo-

wany jest Związek – wystaw krajowych i zagranicznych, konferencji, 

szkoleń. Za pośrednictwem katalogu szkółek informacja o Państwa 

szkółce dociera do bardzo szerokiego grona, starannie wyselekcjonowa-

nych grup docelowych – Państwa potencjalnych klientów. Spis rozsyła-

my też bezpłatnie zainteresowanym profesjonalistom, którzy zgłaszają 

się do biura.  

Katalog w formie pliku pdf można też pobrać z naszej strony.  

W ubiegłym roku zanotowaliśmy prawie 9 tys. takich pobrań.  

Najnowsze wydanie katalogu przesłaliśmy Państwu na początku roku. 

Jeżeli życzą sobie Państwo posiadać więcej egzemplarzy, nadal można 

zgłaszać zapotrzebowanie do biura ZSzP na adres zszp@zszp.pl.   

Opracowaliśmy także broszurę teleadresową „Gdzie kupić rośliny?”  

w ilości 3 tys. egzemplarzy.  

Aktualne dane do Państwa szkółek są również publikowane na stronie 

www.zszp.pl. Aby dane w wizytówce szkółki były kompletne i umożliwi-

ły skuteczną promocję konieczne jest zamieszczenie aktualnej oferty 

szkółki. Jest ona widoczna na www.zszp.pl i www.e-katalogroslin.pl. 

Aby zapewnić sobie promocję roślin, wystarczy po zalogowaniu wybrać 

z listy prawie 10 tys. taksonów, te które odpowiadają Państwa produk-

cji. Aktualizacja jest prosta i intuicyjna. Oferta automatycznie jest po-

wiązana ze stroną e-katalogroslin.pl i zszp.pl  

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek trudności z aktualizacją, zapraszamy 

do kontaktu z nami. 

Milczyńskiemu nie tylko za prezen-

tację kluczowych zagadnień doty-

czących jakości roślin, ale też po-

moc organizacyjną i Mirosławowi 

Popowiczowi, który dołączył do gru-

py organizacyjnej w najbardziej 

newralgicznym momencie startu 

spotkania. Niestety mimo informa-

cji i stworzonej dogodnej możliwo-

ści niewiele szkółek skorzystało z 

okazji przekazania swoich ofert i 

dotarcia do tak licznego grona de-

cyzyjnych osób, które były obecne 

na szkoleniu.  

Kolejne seminarium odbędzie się w 

Bydgoszczy w maju. Trwają ustale-

nia dokładnej daty i programu. Za-

praszam szkółki z województwa ku-

jawsko-pomorskiego i sąsiednich do 

współpracy i korzystania z możliwo-

ści promocji. Szczegółowe informa-

cje będą przesyłane mailowo. 

W ramach udanej ubiegłorocznej 

współpracy z Urzędem Marszałkow-

skim w Gdańsku otrzymaliśmy za-

proszenie do współpracy przy zor-

ganizowaniu seminarium. Nasze za-

angażowanie to: przedstawienie  

2 prezentacji - o roślinach wraz z za-

leceniami jakościowymi i źródłach 

informacji o roślinach i pomoc w za-

wiadomieniu potencjalnych uczest-

ników. Koszty udostępnienia sali, 

pozostałego programu i organizacji 

bierze na siebie Urząd Marszałkow-

ski Województwa Pomorskiego.  

Promocja szkółek ZSzP 

Agnieszka Żukowska 
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SZKÓŁKARZE ZSZP PODCZAS IPM ESSEN 

Stoiska szkółek ZSzP cieszyły się nie-

zmiennie bardzo dużym zaintereso-

waniem odwiedzających. Wysoka ja-

kość produktów, bogata oferta, a tak-

że nietuzinkowe koncepty handlowe 

stanowią podstawowe atuty ofero-

wanego przez związkowe szkółki 

asortymentu. W ciągu czterech dni 

obejrzeć można było szeroką gamę 

produktów kierowanych nie tylko na 

POLSKIE STOISKO 6E33 

Wyspa licząca 12 stoisk zintegrowana 

została biało-czerwoną kolorystyką 

banerów, na których widniały napi-

sy: Polska, Poland, Polen. Lekka i 

przejrzysta konstrukcja, a także spój-

ność projektów sprawiły, że wnętrza 

poszczególnych stoisk, a także pre-

zentowane rośliny były bardzo do-

brze widoczne.  

22-25 stycznia b.r. odbyła się XXXVII edycja niemieckich targów IPM 

Essen, najistotniejszego międzynarodowego wydarzenia branży 

ogrodniczej. Podczas tegorocznej edycji nie tylko swój asortyment, ale 

również innowacyjne rozwiązania zaprezentowało 1 546 wystawców z 

46 krajów. Wśród nich nie zabrakło również i nas - Związek Szkółkarzy 

Polskich wraz z Agencją Promocji Zieleni zorganizowali polskie stoi-

sko 6E33 w odnowionej hali 6.  

Podsumowanie XXXVII edycji targów IPM Essen 

rynek europejski, ale również na odle-

glejsze rynki. Wśród prezentowanych 

gatunków i odmian pojawiły się między 

innymi drzewa, krzewy, pnącza, byliny i 

trawy. Szkółkarze pochwalili się także 

swoimi najnowszymi odmianami, czę-

sto pochodzącymi z własnej hodowli. 

Zgodnie z opinią wystawców zrzeszo-

nych w ZSzP coroczna obecność pod-

czas IPM Essen jest wręcz konieczno-

ścią. Wynika to z faktu, iż IPM Essen 

stanowi doskonałą platformę do mię-

dzynarodowych spotkań biznesowych, 

a wystawiennictwo podczas wydarze-

nia jest dla nich jednym z działań mar-

ketingowych.  

DZIAŁANIA ZWIĄZKU PODCZAS TARGÓW 

Podczas trwania targów na wspólnym 

stoisku informacyjnym mieliśmy możli-

wość nie tylko spotkać się z zaintereso-

wanymi osobami, ale również odpo-

wiedzieć na liczne pytania dotyczące 

naszych kluczowych działań. Wiele z 

nich dotyczyło poszukiwań konkretne-
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Podczas tegorocznej 37. edycji IPM Essen Międzynarodowe Stowarzy-

szenie Producentów Ogrodniczych (AIPH) wręczyło nagrody w organi-

zowanym już od 10 lat konkursie International Grower Of The Year. 

Wybrani spośród producentów z całego świata laureaci wyróżnieni 

zostali przez międzynarodowe jury za najlepszą praktykę. Nagrody 

przyznane zostały w czterech kategoriach: 

● Finished Plants and Trees - rośliny i drzewa gotowe do końcowej 

sprzedaży, 

● Young Plants - młody materiał roślinny do dalszej produkcji, 

● Cut Flowers and Bulbs - rośliny cięte do dekoracji wnętrz oraz 

rośliny cebulowe, w tym bulwiaste i kłączowe, 

● Sustainability Award - innowacje w zakresie poprawy zrównowa-

żonego rozwoju produkcji roślinnej. 

Jury na początku grudnia wyłoniło 9 finalistów, pośród których znala-

zła się szkółka ZSzP - Clematis Źródło Dobrych Pnączy. Po wielotygo-

dniowych emocjach, podczas uroczystego bankietu odbywającej się 

po pierwszym dniu targów, ogłoszono wyniki IGOTY, zgodnie z który-

mi szkółka Clematis Źródło Dobrych Pnączy otrzymała aż dwie statu-

etki - złoto w kategorii Finished Plants and Trees oraz srebro w kate-

gorii Young Plants. 

Jury uargumentowało swoją decyzję przyznając złoto za „dobrze ukie-

runkowaną działalność, która ugruntowała renomę firmy w branży, 

jako specjalistę od powojników. Jest to jedno z najbardziej innowacyj-

nych przedsiębiorstw na świecie zajmujących się produkcją powojni-

ków i innych pnączy, z wizją i zaangażowaniem w rozwój. 

Srebro przyznano za „najnowocześniejsze rozwiązania techniczne 

firmy, dzięki którym stale doskonalone są warunki do wzrostu i prze-

chowywania powojników oraz innych pnączy, a także dzielenie się 

swoimi doświadczeniami w kraju i na świecie''. 
 

Jesteśmy bardzo dumni i serdecznie gratulujemy zwycięzcy! 

go asortymentu, a sami poszukujący bardzo 

zainteresowani byli najnowszym Katalogiem 

Szkółek, dzięki któremu skierowani zostali pod 

właściwe adresy szkółek. Wspólne stoisko sta-

nowiło dodatkowo miejsce umówionych spo-

tkań z dziennikarzami, szkółkarzami oraz gość-

mi wystawy. Związek Szkółkarzy Polskich re-

prezentował Wojciech Wróblewski - prezes za-

rządu ZSzP wraz z zespołem związkowego biu-

ra – Weroniką Czupą oraz Grzegorzem Falkow-

skim. Agencja Promocji Zieleni reprezentowa-

na była natomiast przez Agnieszkę Żukowską – 

prezes APZ, a także Joannę Filipczak oraz Ewę 

Owsianik-Łuczak. 

W czasie trwania tegorocznej edycji IPM Essen 

odbyły się spotkania ENA i COPA-COGECA,  

w których udział wzięli: Wojciech Wróblewski, 

Mateusz Milczyński, Grzegorz Falkowski. 

Związkowi szkółkarze otrzymali także zapro-

szenie na spotkanie zorganizowane na stoisku 

węgierskim, podczas którego dzięki miłej at-

mosferze możliwe było nawiązanie nowych 

kontaktów, a także zacieśnianie relacji bizne-

sowych. 

SZKÓŁKI ZSZP WYSTAWIAJĄCE SIĘ W OBRĘBIE NA-
SZEGO WSPÓLNEGO STOISKA: 

● Clematis Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. 

Sp. k., 

● Gospodarstwo Ogrodnicze Waganowice 

Paulina Kusibab-Popowicz i Mirosław Popo-

wicz S.C., 

● Gospodarstwo Ogrodnicze Aleksandra Kusi-

bab-Wyka, 

● Plantin Sp. z o.o. Sp. k., 

● Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Bór, 

● Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Sutko-

wscy, 

● Szkółka Szmit, 

POZOSTAŁE FIRMY W OBRĘBIE POLSKIEGO STOI-
SKA: 

● Gospodarstwo Szkółkarskie Korfanty, 

● Polska Borówka Sp. z o.o., 

● Polskie Borówki Sp. z o.o, 

● Szkółka Krzewów Ozdobnych Marcpol. 

Ponadto podczas IPM Essen, we własnych lo-

kalizacjach, obecne były jeszcze dwie szkółki 

ZSzP - Gospodarstwo Szkółkarskie Ciepłucha i 

Vitroflora 
Weronika Czupa 

Clematis Źródło Dobrych Pnączy 

laureatem IGOTY 

https://zszp.pl/szkolka/clematis-zrodlo-dobrych-pnaczy-sp-z-oo-spolka-komandytowa/
https://zszp.pl/szkolka/clematis-zrodlo-dobrych-pnaczy-sp-z-oo-spolka-komandytowa/
https://zszp.pl/szkolka/clematis-zrodlo-dobrych-pnaczy-sp-z-oo-spolka-komandytowa/
https://zszp.pl/szkolka/kusibabpopowicz-paulina-i-popowicz-miroslaw-gospodarstwo-ogrodnicze-waganowice-sc/
https://zszp.pl/szkolka/kusibabpopowicz-paulina-i-popowicz-miroslaw-gospodarstwo-ogrodnicze-waganowice-sc/
https://zszp.pl/szkolka/kusibabpopowicz-paulina-i-popowicz-miroslaw-gospodarstwo-ogrodnicze-waganowice-sc/
https://zszp.pl/szkolka/kusibabwyka-aleksandra-gospodarstwo-ogrodnicze/
https://zszp.pl/szkolka/kusibabwyka-aleksandra-gospodarstwo-ogrodnicze/
https://zszp.pl/szkolka/plantin-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-spk/
https://zszp.pl/szkolka/bor-szkolka-drzew-i-krzewow-ozdobnych/
https://zszp.pl/szkolka/sutkowscy-szkolka-drzew-i-krzewow-ozdobnych/
https://zszp.pl/szkolka/sutkowscy-szkolka-drzew-i-krzewow-ozdobnych/
https://zszp.pl/szkolka/szmit-szkolka/
https://zszp.pl/szkolka/cieplucha-gospodarstwo-szkolkarskie/
https://zszp.pl/szkolka/vitroflora-grupa-producentow-sp-z-oo/
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i architekci krajobrazu. Zgodnie z tra-

dycją ostatni dzień był otwarty dla 

publiczności. Tego dnia mieliśmy 

przyjemność odpowiadać na liczne 

pytania studentów oraz hobbystów. 

Podczas trzech dni wydarzenia udzie-

laliśmy informacji dotyczących klu-

czowych działań Związku, stron inter-

netowych (www.e-katalogroslin.pl i 

www.zszp.pl), rekomendowanych 

wydawnictw a także Międzynarodo-

wej Wystawy ZIELEŃ TO ŻYCIE i FLO-

WER EXPO POLAND.  

ZSZP I APZ PODCZAS GARDENII 

Związek Szkółkarzy Polskich po raz 

kolejny wziął aktywny udział w wyda-

rzeniu współtworząc wraz z Agencją 

Promocji Zieleni 30 m2 stoisko. Znaj-

dowało się ono w towarzystwie nie-

mal wszystkich związkowych szkółek 

w pawilonie 7A. Gościliśmy na nim 

zarówno szkółkarzy związkowych jak i 

tych spoza ZSzP – chętnych by po-

większyć nasze szeregi. Pojawili się 

również przedstawiciele mediów i 

wydawnictw ogrodniczych, ogrodnicy 

21-23 lutego b.r. odbyły się Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Archi-

tektury Krajobrazu GARDENIA. XIII edycja poznańskiego wydarzenia 

niezmiennie była częścią wspólnego bloku GARDENIA/SPECJAL DAYS/

SPORT INVEST stanowiąc platformę do spotkań biznesowych oraz 

sprawdzenia tegorocznych trendów w zielonej branży.  

Poznań wiosenną stolicą ogrodnictwa 

OPINIA SZKÓŁKARZY O WYDARZENIU 

W gronie tegorocznych wystawców po-

jawiło się 26. szkółek Związku Szkółka-

rzy Polskich. Jest to o 9 szkółek mniej 

względem ubiegłego roku. Sami szkół-

karze zwrócili uwagę na zmniejszającą 

się z roku na rok frekwencję wśród wy-

stawców. Zgodnie z ich opinią wpływ 

na to może mieć zarówno niedogodny 

termin (tuż przed sezonem w szkółce, a 

także tuż po sezonie składania zamó-

wień przez klientów), jak i odgrywająca 

coraz potężniejszą na rynku ogrodni-

czym rolę formuła Show Room’ów. 

Niemniej jednak wystawianie się pod-

czas międzynarodowych wystaw więk-

szość z nich uważa za koniecznie, a 

szkółki ZSzP tradycyjnie stanowiły trzon 

ekspozycji roślinnej. 

Członkowie ZSzP pozytywnie ocenili 

natomiast zmianę lokalizacji z pawilonu 

3A na 7A, a także zlokalizowanie więk-

szości związkowych szkółek w jednym 

http://www.e-katalogroslin.pl
http://www.zszp.pl
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Clematis Źródło Dobrych Pnączy Sp. z 

o.o. ponownie została laureatem 

konkursu. Serdecznie gratulujemy! 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE, A DZIA-

ŁANIA ZWIĄZKU 

Od wielu lat międzynarodowym tar-

gom towarzyszą interesujące wyda-

rzenia, w tym organizowane przez 

wydawnictwo Abrys Forum Miejska 

Sztuka Ogrodowa, którego tematem 

przewodnim w tym roku były ,,Wy-

zwania architekta krajobrazu’’. Dzięki 

współpracy z redakcją do materiałów 

przekazywanych uczestnikom wyda-

rzenia bezpłatnie dołączona została 

najnowsza broszura Gdzie kupić rośli-

pawilonie. Wszyscy szkółkarze z chę-

cią oznaczyli przynależność do Związ-

ku przy użyciu bowl flag, lizaków lub 

chorągiewek zawierających logo ZSzP, 

co dało efekt spójności oraz integra-

cji.  

Podczas targów ogłoszono również 

wyniki konkursu Grand Prix MTP Gar-

denia 2019. Konkurs ten odbywał się 

w trzech etapach: Wybór Sądu Kon-

kursowego, Wybór Internetowy oraz 

Wybór Zwiedzających. Zgodnie z wy-

borem Sądu Konkursowego oraz 

zwiedzających wystawę osób, naj-

piękniejszą odmianą był powojnik 

'My Darling’ PBR, tym samym szkółka 

ny, zawierająca spis wszystkich szkółek 

ZSzP. Podczas rejestracji dla uczestni-

ków wydarzenia dostępne były również 

Zalecenia jakościowe. Wzięliśmy udział 

w debacie dotyczącej standardów za-

kładania i utrzymania zieleni w mia-

stach, zorganizowane  przez OSTO oraz 

spotkaniu stowarzyszeń branżowych.  

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy lau-

reatowi Grand Prix MTP Gardenii 2019, 

a także dziękujemy odwiedzającym na-

sze stoisko i zapraszamy w przyszłym 

roku.  

Weronika Czupa 
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REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH 

przez Członków Związku Szkółkarzy Polskich 

 

 

POSTANOWIENIE OGÓLNE 

§ 1 

Członkowie Związku Szkółkarzy Polskich są zobowiązani do opłacania składek członkowskich i innych świad-
czeń na rzecz Stowarzyszenia zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz decyzjami Zarządu Związku i uchwała-
mi Walnego Zgromadzenia Członków. 

§ 2 

Obowiązek opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia nie dotyczy człon-
ków honorowych, którzy z tego obowiązku są zwolnieni na mocy Statutu. 

 

WYSOKOŚĆ SKŁADEK CZŁONKOWSKICH 

§ 3 

Składki członkowskie wynoszą: 

1) składka podstawowa 

a) 3.000 (trzy tysiące) złotych 
b) 500 (pięćset) złotych od drugiego i każdego następnego członka z tego samego gospodarstwa pro-

wadzącego szkółkę 

2) składka na fundusz marketingowy 

a) 3.000 (trzy tysiące) złotych 
b) opłacana jest od każdego gospodarstwa prowadzącego szkółkę bez względu na liczbę członków 

należących do Stowarzyszenia z danego gospodarstwa 

3) Członkowie zwyczajni opłacają składki członkowskie zgodnie z postanowieniami pkt 1 i 2 niniejszego 
paragrafu. Członkowie seniorzy opłacają tylko składkę podstawową z zastosowaniem preferencji 
wskazanych w pkt 1b niniejszego paragrafu. Członkowie wspierający opłacają tylko składkę podstawo-
wą z zastosowaniem pkt 1a niniejszego paragrafu. 

4) Zarząd Stowarzyszenia może wprowadzić dodatkowe preferencje lub bonifikaty w zakresie pobiera-
nych składek członkowskich. 

 

TERMINY OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH 

§ 4 

Członkowie Stowarzyszenia winni opłacić podstawowe składki członkowskie do końca listopada oraz składki 
na fundusz marketingowy do końca kwietnia każdego roku, którego dotyczą. Rok obrachunkowy zgodnie z §24 
statutu trwa od 1 października do 30 września roku następnego. 

§ 5 

W przypadku opóźnienia z opłaceniem jakiejkolwiek części składki do nominalnej wysokości składki będzie 
doliczona dodatkowa opłata w wysokości: 

a) 10% kwoty podstawowej w przypadku opłacenia podstawowej składki członkowskiej w całości do 
dnia 31 maja roku, którego dotyczą, 

b) 20% kwoty podstawowej w przypadku opłacenia podstawowej składki członkowskiej w całości do 
dnia 30 września roku, którego dotyczą, 

c) 10% w przypadku opłacenia składki na fundusz marketingowy w całości do dnia 30 września roku, 
którego dotyczą. 

§ 6 

Ostatnim terminem wpłaty składek jest 30 września roku, za który składka jest pobierana. 
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§ 7 

Zarząd Związku przed skreśleniem z listy członków z powodów o jakich mowa w § 8 pkt 3 Statutu, tj. w przypadku nie 
opłacania składek do dnia upływu ostatniego wymaganego terminu wpłaty, wezwie członka do opłacenia składek po-
większonych o dodatkową opłatę o jakiej mowa w § 5 niniejszego Regulaminu oraz o odsetki ustawowe liczone od za-
kończenia roku, którego dotyczą składki (§4 Regulaminu) i wyznaczy ostateczny termin wpłaty nie krótszy niż 14 dni. 

§ 8 

Wznowienie członkostwa w Stowarzyszeniu wymaga procedury, identycznej jak dla osób nowo wstępujących. 

 

OPŁATY WPISOWE 

§ 9 

Nowo przyjmowani do Stowarzyszenia członkowie opłacają składkę wpisową w wysokości 3.000 (trzy tysiące) złotych. 
Zwolnieni ze składki wpisowej są: 

a) drugi i każdy następny członek z tego samego gospodarstwa prowadzącego szkółkę, 
b) następca prawny członka, 
c) członkowie wspierający i członkowie seniorzy. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10 

Niniejszy Regulamin nie narusza postanowień Statutu Stowarzyszenia. 

§ 11 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego uchwalenia. 

 

SCHEMAT WYSOKOŚCI I TERMINÓW OPŁACANIA SKŁADEK  

obejmujący okres od 01.10.2018 do 30.09.2019 

 

PODSTAWOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA:  
 
nr konta: 46 1140 2017 0000 4902 1142 5982 
 
I TERMIN 01.10.2018 - 30.11.2018 3.000,00 zł 
II TERMIN 01.12.2018 - 31.05.2019 3.300,00 zł 
III TERMIN 01.06.2019 - 30.09.2019 3.600,00 zł 
 
PODSTAWOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA  
- kolejna osoba i członek senior: 
 
I TERMIN 01.10.2018 - 30.11.2018 500,00 zł 
II TERMIN 01.12.2018 - 31.05.2019 550,00 zł 
III TERMIN 01.06.2019 - 30.09.2019 600,00 zł 
 
SKŁADKA NA FUNDUSZ MARKETINGOWY  
 
(płatna od szkółki) nr konta: 57 1500 1865 1218 6008 7980 0000 
 
I TERMIN 01.10.2018 - 30.04.2019 3.000,00 zł 
II TERMIN 01.05.2019 - 30.09.2019 3.300,00 zł 

PRZYPOMINAMY: 
 

30 kwietnia 2019  
upływa I termin  

składki marketingowej. 
 

31 maja 2019  
upływa II termin  

składki członkowskiej. 
 

po tych terminach składki  
będą wyższe o 10 %  
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