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Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby 

Szanowny Panie Ministrze! 
Zwracamy się do Pana Ministra z ponownym apelem o podjęcie interwencji na rynku ziemniaka. Dzięku-

jemy za szczegółową odpowiedź na nasze oświadczenie w sprawie sytuacji na rynku ziemniaków jadalnych 
w Polsce złożone na siedemnastym posiedzeniu Senatu, jednakże od ministra rolnictwa raczej oczekiwaliby-
śmy zajęcia się problemem, zaproponowania form pomocy plantatorom, a nie szczegółowego raportu o sytu-
acji na rynku ziemniaków. 

A zatem po raz kolejny zwracamy się do Pana Ministra z apelem o pomoc dla plantatorów ziemniaków, 
a w szczególności o podjęcie działań mających na celu: wprowadzenie ochrony polskiego rynku ziemniaków 
jadalnych i przemysłowych; wsparcie producentów ziemniaków, a także działań poprawiających opłacalność 
produkcji w tym segmencie rolnym; kreowania polityki, która doprowadzi do wykorzystania potencjału pro-
dukcyjnego i bogatego doświadczenia rolników oraz dorobku polskich instytutów badawczych i doświad-
czalnych zajmujących się hodowlą ziemniaków; podjęcie i wsparcie działań mających na celu promocję pol-
skich ziemniaków jadalnych w kraju i na rynkach zewnętrznych oraz wdrożenie programu walki z bakteriozą, 
która skutecznie blokuje eksport naszych ziemniaków nie tylko na rynki europejskie, ale też na rynek 
wschodni. Pragniemy nadmienić, iż problem bakteriozy jest znany od wielu lat, a polskie urzędy sobie z nim 
nie radzą. Niestety w wyniku kontroli w ramach programu walki z bakteriozą konsekwencje ponoszą jedynie 
producenci, bowiem na skażonych polach zakazuje się uprawy na co najmniej trzy lata, wyznacza się strefy 
bezpieczeństwa, w której uprawa podlega ścisłej kontroli oraz zleca dezynfekcję maszyn rolniczych, po-
mieszczeń, składów i narzędzi. Niestety oprócz kar i nakazów inspekcja ma raczej niewiele do zaoferowania 
polskim producentom. 

Panie Ministrze, Polska, wstępując do UE, była pod względem areału upraw ziemniaczaną potęgą Europy. 
Z roku na rok uprawia się w Polsce mniej ziemniaków, choć warunki mamy sprzyjające tym uprawom. Za-
sadne jest zatem pytanie: co w końcu mają - przepraszamy: mogą - produkować polscy rolnicy? 

Prosimy Pana Ministra o szczegółowe informacje dotyczące podjętych działań w zakresie pomocy pol-
skim plantatorom ziemniaka. 
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