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CENNIK SKUPU  
obowiązuje od 01.08.2022  

 

KIT PSZCZELI (PROPOLIS) 

  

- bonus dla stałych dostawców: +10 zł/kg 
Za stałego dostawcę uważamy takiego, który dostarczył poprzednią partię nie 
dawniej niż przed 18 miesiącami. 
 

- pokrywamy koszty przesyłki od 5 kg 

Od 5 kg wzwyż odbieramy towar od pszczelarza bezpłatnie lub wypłacamy 
dodatkowo 20 zł tytułem zwrotu kosztów przesyłki. 

Powyższe ceny dotyczą płatności przelewem bankowym. W przypadku płatności 

gotówką, przekazem lub za pobraniem pocztowym cena jest niższa o 15 zł/kg. 

PYŁEK (skup tylko od lipca do stycznia) 

 dla dostawców propolisu dla pozostałych 

gotówka, przekaz 
pocztowy, pobranie*) 33 zł/kg 31 zł/kg 

przelew na konto 
bankowe 

35 zł/kg 33 zł/kg 

WOSK (ceny dotyczą I kl.) 

 dla dostawców propolisu dla pozostałych 

gotówka, przekaz 
pocztowy, pobranie*) 28 zł/kg 23,40 zł/kg 

przelew na konto 
bankowe 

30 zł/kg 25 zł/kg 

*) w przypadku płatności przez pocztę koszt przekazu obciąża dostawcę; w przypadku przelewu 
bankowego koszt przelewu obciąża firmę PROKIT. 
 

Płacimy w ciągu 7 dni!!!   

  wielkość 
  dostawy 

jakość 
więcej niż 10 kg 3 - 10 kg mniej niż 3 kg  

I klasa (mniej niż 35% wosku 
i innych zanieczyszczeń) 

270 zł/kg 260 zł/kg 250 zł/kg 

II klasa (35% - 50% wosku i 
innych zanieczyszczeń) 

220 - 260 zł/kg 210 - 250 zł/kg 200 - 240 zł/kg 
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W ramach jednej dostawy może znajdować się towar z kilku pasiek, ale 

musi być od siebie oddzielony (np. w oddzielnych torbach).  

Nie należy w pasiece stosować antybiotyków ani innych leków nie 

dopuszczonych do stosowania w Polsce - w szczególności pochodzących 

spoza UE (np. z Ukrainy), ponieważ mogą one zawierać antybiotyki. 

Propolis powinien być suchy. Jeśli towar jest nadmiernie wilgotny, przed 

ważeniem jest suszony. 

Jeżeli propolis jest zanieczyszczony bardziej niż II klasa, zwracamy towar na koszt 

firmy PROKIT lub ustalamy z pszczelarzem indywidualną cenę.  

Towar prosimy dostarczać na adres: 

PROKIT – Miłosz Górecki 

Kazimierów, ul. Świętokrzyska 25 

05-074 Halinów 

Do przesyłki prosimy dołączyć kartkę z podanym: imieniem, nazwiskiem, 

adresem, numerem konta oraz numerem telefonu. Kartkę prosimy włożyć 

do wnętrza paczki. 

Możemy przysłać po towar kuriera na nasz koszt.  

Na zaproszenia związków pszczelarskich chętnie przyjeżdżamy na duże 

zebrania pszczelarzy, w celu przeprowadzenia skupu na miejscu.  

Zapraszamy do współpracy! 


