
Oświadczenie złożone przez senatorów  
Wojciecha Skurkiewicza, Grzegorza Wojciechowskiego  

i Marka Martynowskiego  
na 18. posiedzeniu Senatu 

w dniu 4 października 2012 r. 
Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby 

Szanowny Panie Ministrze! 
Zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o informacje na temat funkcjonowania rynku zielarskiego w Pol-

sce. 
Jak wynika z danych, dotychczas polska produkcja ziół stanowiła 16–20% światowej produkcji. Jest to za-

tem istotny aspekt produkcji rolnej, w którym producenci z naszego kraju mogą być konkurencyjni. Ponadto 
należy zauważyć, że produkcja ziół stwarza małym gospodarstwom w Polsce szanse na prowadzenie rentow-
nej działalności oraz na rozwój produkcji ekologicznej, z którą przede wszystkim kojarzone jest zielarstwo. 
Uprawa ziół jest zatem alternatywą dla polskiego rolnictwa w zjednoczonej Europie, gdyż Polska, naszym 
zdaniem, może być liderem, jeżeli chodzi o naturalne warunki sprzyjające produkcji ziół.  

Jednak rozwój tej gałęzi produkcji w Polsce nie nastąpi, jeśli zielarstwem poważnie nie zajmą się na przy-
kład instytuty odpowiedzialne za hodowlę nowych odmian roślin, przemysł maszynowy i konstrukcję specja-
listycznych maszyn, a w szczególności urządzeń wykorzystywanych do produkcji polowej i obróbki wstęp-
nej, prowadzonych w gospodarstwach rolnych. 

Producenci ziół borykają się z problemem całkowitego braku regulacji dotyczących handlu tego typu pro-
duktami. Z jednej strony brak kontraktacji, a z drugiej ogromne nakłady pracy potrzebne do prowadzenia 
tego rodzaju produkcji zniechęcają rolników do uprawy ziół. Ponadto prowadzenie tego rodzaju produkcji 
wiąże się także z dużymi kosztami zmiany profilu produkcji, związanymi chociażby z koniecznością budowy 
suszarń, magazynów. Poza tym coraz trudniejszy staje się najem pracowników. 

Panie Ministrze, w związku z nową wspólną polityką rolną, w której odchodzi się od wspierania produkcji 
zielarskiej, zmniejszy się opłacalność tej produkcji, co nie rokuje dobrze, jeśli chodzi o dalszy rozwój tej 
dziedziny rolnictwa. Mimo że od producentów ziół wymaga się, aby rośliny te były uprawiane w jak naj-
większym stopniu ekologicznie – co wiąże się z jeszcze większą pracochłonnością – to dopłaty do 1 ha prze-
widziane w PROW 2007–2013 są porównywalne z dopłatami w przypadku uprawy tradycyjnych roślin rolni-
czych. 

Prosimy zatem Pana Ministra o informacje na temat wszelkich uregulowań prawnych dotyczących uprawy 
ziół (ze szczególnym uwzględnieniem planów KE w tym zakresie), na temat wymagań jakościowych oraz 
obecnego i przewidywanego wsparcia UE dla producentów ziół, a także na temat możliwości pozyskania 
dodatkowych środków finansowych przez producentów.  

Ponadto prosimy o informacje w zakresie obowiązujących uregulowań w przypadku, gdy zioła zostają za-
kwalifikowane jako leki. Czy w takim przypadku należy się liczyć z rozwojem tej produkcji, czy też jej ogra-
niczeniem? 

Będziemy wdzięczni za udzielenie informacji o działaniach resortu rolnictwa w opisanej sprawie. 

Z poważaniem 
Wojciech Skurkiewicz 
Grzegorz Wojciechowski 
Marek Martynowski 




