Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Polski Ziemniak
(za okres od 14 lutego 2019 do 18 marca 2020r.)
Kalendarium
Zarząd Stowarzyszenia Polski Ziemniaka przedstawia Państwu sprawozdanie ze swej
dotychczasowej okresowej działalności czyli od 14 lutego 2019 do chwili obecnej (połowa
marca 2020 r.). W tym czasie odbyły się 2 zebrania Zarządu SPZ na których dokonywano
bieżących ustaleń związanych z działalnością naszej organizacji branżowej.
W minionym okresie SPZ reprezentowane było na wielu krajowych imprezach wystawotargowych i konferencjach naukowo-wdrożeniowych (7), na kongresie EUROPATAT i na
bardzo licznych spotkaniach organizowanych w MRIRW a dot. problemów polskiej branży
ziemniaka. Zarząd SPZ zorganizował 2 szkolenia technologiczne dedykowane polskim
producentom ziemniaka i opracował pakiet 14 ulotek i broszur technologicznych oraz
promujących spożycie ziemniaka jako cennego warzywa. Współpracowaliśmy z Krajowym
Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w zakresie realizowanych w 2019 roku 2
programów promujących ziemniaka przyznanymi nam przez Fundusz Promocji Owoców i
Warzyw, a jednocześnie złożono 3 nowe wnioski do realizacji w 2020 roku.
Silną stroną działalności Zarządu SPZ było sporządzanie wielu opinii i ekspertyz (14) dla
MRIRW, innych instytucji szczebla centralnego, firm branżowych (np. nasiennictwa) i z
otoczenia polskiej branży ziemniaka (np. dla firm chemicznych i innych). Opinie te miały
bardzo istotne znaczenie dla usprawnienia funkcjonowania polskiej branży ziemniaka.
Zarząd SPZ starał się nie uczestniczyć w spotkaniach i dyskusjach o charakterze
politycznym i populistycznym (bardzo modnych w ostatnich czasach) i skłócającym ze sobą
poszczególne sektory branży. Nie dyskredytowaliśmy nikogo z branży w zakresie skali
produkcji i obrotu handlowego. Staraliśmy się pomagać tym wszystkim, którzy wiernie służą
polskiej branży ziemniaka, szanują polskich producentów ziemniaka. Zarząd SPZ pragnie
podziękować wszystkim członkom SPZ za aktywność w tym czasie w bieżących pracach
organizacji. Szczególne podziękowania pragniemy skierować dla członków wspierających
SPZ.
W 2019 roku w polskiej branży ziemniaka, na skutek niezaspokojonych ambicji kilku
członków SPZ (po przegranych wyborach na członków Zarządu), doszło do powstania nowej
organizacji branżowej o nazwie Polska Federacja Ziemniaka. Założycielami tej organizacji
byli Panowie: T. Bieńkowski i J. Wróbel. Życzymy nowo powstałej organizacji sukcesów w
profesjonalizacji branży, równoprawnej konkurencji oraz działalności zgodnej z zasadami
etyki zawodowej służącej polskiej branży ziemniaka w całości a nie partykularnym interesom
pojedynczych członków. SPZ o 20-letniej działalności będzie, dla dobra branży, recenzować
działalność FPZ.
Poniżej przedstawiamy kalendarium zdarzeń w SPZ jakie miały miejsce w okresie
ostatniego roku działalności:
1. 14 luty 2019: Zebranie Walne SPZ. Wybory nowego składu Zarządu SPZ. W dniu 14
lutego 2019 roku podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak
dokonano wyboru nowych władz V już Kadencji na kolejne lata 2019-2022. Obecny
skład Zarządu SPZ przedstawia się następująco: Prezes - Wojciech Nowacki (IHAR –PIB

Jadwisin), V-Prezes – Wiesław Grudzień (rolnik i przedsiębiorca z pow. łukowskiego,
woj. lubelskie), Skarbnik – Andrzej Ostrowicz (Firma Handlowa Bugaj), Członek –
Wanda Gwara (PEPEES Łomża), Członek – Kamil Paweł Maniak (Omnivent sp. z o.o.:
wentylacja i przechowalnictwo ziemniaka), Członek – Michał Broda (PMHZ
Strzekęcino), Członek – Marcin Piekarski (HZ Zamarte sp. z o.o., Grupa IHAR). W skład
Komisji Rewizyjnej weszli: Mariola Siewierska (PMHZ Strzekęcino), Stefan Jankowiak
(Jagrol – Grupa Top Farms) oraz Krzysztof Nowak (CN Sieradz).
2. 15-25 luty 2019: Prace dot. rejestracji naszej organizacji po zmianie Zarządu SPZ w
Krajowym Rejestrze Sądowym (zmian w składzie Zarządu SPZ): E. Zając i W. Nowacki
3. 19 marca 2019: Zebranie Zarządu SPZ (wytyczenie kierunków działalności SPZ na
nową kadencję 2019-2022)
4. 21 marca 2019: Opracowanie opinii SPZ skierowanej do MRIRW na temat
planowanego wycofania ze stosowania substancji czynnej dikwat (preparat m.in.
Reglone) w uprawie ziemniaka służącej desykacji plantacji nasiennych i plantacji
surowcowych dla przemysłu (W. Nowacki).
5. 23 marca 2019: Opracowanie i przekazanie dla MRiRW strategicznych dokumentów
regulujących funkcjonowanie rynku ziemniaka w Polsce: dot. znakowanie ziemniaków
będących w handlu krajem ich pochodzenia oraz nowelizacji Rozporządzenia MRIRW
dot. jakości handlowej ziemniaków w zakresie oznaczenia: ziemniaki wczesne =
ziemniaki młode. (W. Nowacki).
6. 26 marca 2019: Opinia SPZ skierowana do MRIRW oraz Ministerstwa Technologii i
Przedsiębiorczości o utrzymanie na kolejne lata w rejestracji państw UE substancji
czynnej o nazwie benthiavalikarb (preparat Valbon 72 WG) firmy Spiess Urania
chemicals GMBH przeznaczonej do zwalczania chemicznego choroby zwanej zarazą
ziemniaka na plantacjach ziemniaka (W. Nowacki).
7. 27 marca 2019: Posiedzenie FBZZR w MRIRW z udziałem Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi. SPZ reprezentował V-prezes W. Grudzień. Omawiano najważniejsze
problemy polskiego rolnictwa.
8. 28 marca 2019: Artykuły transferujące wiedzę na stronie www.spz : Przygotowanie pola
i sadzenie ziemniaków (W. Nowacki)
9. 28 marca 2019: Weryfikacja i aktualizacja wniosków SPZ złożonych przez Zarząd SPZ
poprzedniej kadencji do Funduszu Promocji Owoców i Warzyw obsługiwanych przez
KOWR (2 wnioski: „Członkostwo i działalność SPZ w EUROPATAT w 2019 roku” oraz
„ Udział SPZ w targach i wystawach krajowych promujących ziemniaki” (E. Zając, W.
Nowacki)
10. 28 marca 2019: Spotkanie w MRIRW dot. organizacji XXVI KDZ w Nidzicy (W.
Nowacki, W. Grudzień).
11. 4 kwietnia 2019: I spotkanie w MRIRW Zespołu d.s. stabilizacji i wsparcia rynku
owoców i warzyw działającego w ramach Porozumienia Rolniczego. Przewodniczący
Zespołu Witold Boguta. (delegowani przez SPZ do prac w zespole: W. Grudzień, W.
Nowacki)
12. 7 kwietnia 2019: Pokaz zorganizowany przez SPZ dot. innowacyjnej technologii
sadzenia ziemniaków (sadzarkami firmy Grimme). Seminarium szkoleniowe (z udziałem
firm: Procam, Belchim, APH, Bayer). w gospodarstwie rolnym TOP FARMS
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Wielkopolska specjalizującym się w profesjonalnej produkcji ziemniaka na dużych
areałach w Starym Gołębinie (Gorzelnia Turew). Uczestniczyło blisko 60 rolników dużej
skali z całego kraju. Referat wygłosił m.in.. W. Nowacki pt. ”SPZ – kreatorem
profesjonalnej produkcji ziemniaka w Polsce”. (organizator: K. Maniak, uczestniczyli z
ramienia SPZ: M. Broda, W. Grudzień, W. Nowacki, S. Jankowiak )
10 kwietnia 2019: Skierowanie do Zespołu d.s. stabilizacji i wsparcia rynku owoców i
warzyw działającego w ramach Porozumienia Rolniczego przy Ministerstwie Rolnictwa i
Rozwoju Wsi ankiety dot. aspektów funkcjonowania polskiej branży ziemniaka
(opracował: W. Nowacki)
16 kwietnia 2019: II spotkanie w MRIRW Zespołu d.s. stabilizacji i wsparcia rynku
owoców i warzyw działającego w ramach Porozumienia Rolniczego (W. Nowacki, W.
Grudzień) )
26 kwietnia 2019: Umieszczenie na stronie www.spz artykułu pt. ”Zmiany klimatyczne
są faktem. Czy plantacje ziemniaka zagrożone są suszą i jak temu przeciwdziałać?”
(opracował: W. Nowacki)
7 maja 2019: Konferencja w IHAR –PIB w Radzikowie pt. ”Adaptacja do zmian
klimatu oraz możliwości wykorzystania OZE” w tym referat W. Nowackiego pt. „
Agrotechnika i postęp biologiczny w uprawie ziemniaka jako czynniki ograniczające
niekorzystny wpływ zmian klimatu” (zaproszeni wszyscy członkowie SPZ).
14 maja 2019: Opracowanie strategii działania SPZ i zawieszenie na stronie www.spz
15 maja 2019: III posiedzenie w MRIRW Zespołu d.s. stabilizacji i wsparcia rynku
owoców i warzyw działającego w ramach Porozumienia Rolniczego (W. Nowacki, W.
Grudzień)
17 maja 2019: Pismo SPZ skierowane na prośbę firm konfekcjonujących ziemniaki do
IJHARS, Urzędu Kontroli Skarbowej, MRIRW, PIORIN dot. nielegalnego wwozu i
przepakowywania wczesnych ziemniaków z Rumuni do Polski. (na wniosek A.
Ostrowicza opracował W. Nowacki). W odpowiedzi instytucje te domagały się od SPZ
wskazania przestępców tego obrotu.
27 maja 2019: IV posiedzenie w MRIRW Zespołu d.s. stabilizacji i wsparcia rynku
owoców i warzyw działającego w ramach Porozumienia Rolniczego. (W. Nowacki, W.
Grudzień)
29 maja 2019: Spotkanie w MRIRW dot. testów paskowych do wykrywania Cms.
PIORIN oczekuje na to rozwiązanie, ale Program dla polskiego ziemniaka może nie
wejść terminowo w życie czyli od początku 2020 roku. Testy paskowe na wykrycie Cms
mają być opracowane przez Oddział IHAR – PIB w Boninie. Muszą znaleźć się na to
środki finansowe. SPZ uważa, że testy powinny być adresowane do rolników
producentów ziemniaka. PIORIN uważa, że testy paskowe mają być stosowane przez
służby fitosanitarne WIORIN jako przesiewowe. SPZ reprezentował W. Nowacki
10 czerwca 2019: Skierowanie przez SPZ do Pana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi prośby o cofnięcie decyzji dyrektora Generalnego KOWR o
zwolnieniu Pana F. Klima z funkcji Prezesa PMHZ w Strzekęcinie (W. Nowacki). Brak
ze strony MRIRW jakiejkolwiek odpowiedzi i wyjaśnienia.
11 czerwca 2019: Kongres Carrefour Eco Food 360 w Warszawie (hotel Victoria). SPZ
reprezentował w. Nowacki. Dyskutowano o rozwoju ekologicznej produkcji warzyw w
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tym ziemniaka w Polsce. Widoczne było zainteresowanie większych producentów tym
sposobem produkcji i współpracy z sieciami sklepowymi.
12-14 czerwca 2019: Udział delegacji SPZ w składzie: W. Gwara, M. Broda i B.
Wasilewska-Nascimento na Kongresie EUROPATAT w Oslo (Norwegia). Polska
delegacja obsługiwała wszystkie 6 Komisji (ds. ziemniaka wczesnego, sadzeniaków,
organizacyjno-techniczna, ziemniaka jadalnego, konfekcjonowania, RUCIP) podczas
obrad na Kongresie. W Kongresie w Oslo uczestniczyło ponad 100 osób z 15 krajów
reprezentujących różne organizacje, firmy i stowarzyszenia z wielu krajów Europy, w
których ziemniak jest ważnym gatunkiem rolniczym lub warzywnym uczestniczącym w
handlu międzynarodowym. EUROPATAT zrzesza jako członków aktualnie 18
organizacji narodowych zajmujących się ziemniakiem (w tym Stowarzyszenie Polski
Ziemniak), 36 firm branży ziemniaczanej (w tym 2 z Polski) oraz 5 organizacji
stowarzyszonych. Polska delegacja reprezentująca SPZ na kongresie była bardzo
aktywna w obradach, co wynika z bardzo dużego potencjału polskiej branży ziemniaka w
Europie i na Świecie oraz przyjętych ostatnio strategicznych planów aktywizacji krajowej
branży.
25 czerwca 2019 : Opracowanie SPZ adresowane do Komisji Europejskiej (KE) dot.
uzasadniania dla znakowania w handlu ziemniakami ich kraju pochodzenia na podstawie
odrębności produkcji i zbiorów ziemniaka w Polsce na tle innych krajów UE i krajów
trzecich – naukowe dowody dot. odrębności ziemniaków produkowanych w Polsce.
Uzasadnienie przyjęto w KE jako wystarczające. (opracowanie: W. Nowacki)
26 czerwca 2019: V posiedzenie Zespołu d.s. stabilizacji i wsparcia rynku owoców i
warzyw działającego w ramach Porozumienia Rolniczego w MRIRW
30 czerwca 2019: V Spotkanie ziemniaczane w ŁODR w Kościerzynie (woj. łódzkie) z
udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. SPZ reprezentowali: A. Ostrowicz i K.
Nowak.
4 lipca 2019: Szkolenie rolników- producentów ziemniaka w siedzibie SPZ w Jadwisinie
z zakresu
stosowania nowych środków hamujących kiełkowanie bulw podczas
przechowywania (P. Pękała, Belchim (1,4 – Sight), Dorm Fresh Limited). Uczestniczyło
ok. 30 profesjonalnych producentów i przetwórców ziemniaka z kraju.
4 lipca 2019: Zebranie Zarządu SPZ
15 lipca – 15 sierpnia 2019: Merytoryczne opracowanie i techniczne wykonanie
materiałów (14 ulotek i broszur, 2 banery) transferujących wiedzę o profesjonalnej
produkcji ziemniaka i promujących ziemniaki jako cenne warzywo wśród rolników i
konsumentów ziemniaka (E. Zając, W. Nowacki)
16 lipca 2019: Uczestnictwo Członków Zarządu SPZ (W. Gwara, W. Nowacki, W.
Grudzień) w posiedzeniu Komisji Rolnictwa Sejmu RP poświęconej m.in.
funkcjonowaniu polskiej branży ziemniaka (Program dla Polskiego Ziemniaka,
nasiennictwo, rynek, eksport, import)
24 lipca 2019: VI posiedzenie Zespołu d.s. stabilizacji i wsparcia rynku owoców i
warzyw działającego w ramach Porozumienia Rolniczego w MRIRW
27 lipca 2019: Zamieszczenie na stronie www.spz tekstu dot. szacunku plonów i zbiorów
ziemniaka w 2029 roku.

34. 15 sierpnia 2019: Opracowanie i złożenie 3 wniosków SPZ do Komisji Zarządzającej
Funduszem Promocji Owoców i Warzyw z zakresu promocji ziemniaka w 2020
roku: Członkostwo i działalność SPZ w EUROPATAT 2020 (57tys. PLN), Udział w
wystawach i targach mających na celu promocję spożycia ziemniaków (80 tys. PLN)
Badania mające na celu poprawę jakości ziemniaków, a także prowadzące do wzrostu ich
spożycia w kraju (90 tys. PLN) (opracowali: E. Zając, W. Nowacki)
35. 23-25 sierpnia 2019: XXVI KDZ Potato Poland 2019 w Nidzicy. Stoisko wystawowe
SPZ (obsługa: E. Zając, W. Grudzień, W. Nowacki i 2 osoby z IHAR PIB: dr C.
Trawczyński, dr. P. Barbaś). Doradztwo, informacja dot. technologii produkcji,
przechowalnictwa i rynku ziemniaka, dystrybucja materiałów promujących branżę
zimniaka: 14 ulotek i broszur, gadżety, 2 banery).
36. 2 września 2019: Poparcie SPZ do MRiRW dla przedłużenia rejestracji dla preparatów
firmy Belchim: Ranmann Top i Ranmann Twinpack z firmy ISK zawierających
cyjazofamid (opracował W. Nowacki)
37. 6-7 września 2019: Potato Days Poland (DLG). Gospodarstwo rolne Polboto w
Udaninie/k. Wrocławia. Konferencja Naukowo-Techniczna (10 referatów w tym m.in.
„Produkcja ziemniaka w Polsce i jej potencjał eksportowy” – autor dr W. Nowacki
Prezes SPZ). Po konferencji odbył się także panel dyskusyjny dot. funkcjonowania rynku
ziemniaka w Polsce z udziałem reprezentanta SPZ dr W. Nowackiego. Stoisko
wystawowe SPZ (obsługa: E. Zając, W. Nowacki i 1 prac z IHAR PIB: dr P. Barbaś).
Doradztwo, informacja dot. technologii produkcji, przechowalnictwa i rynku ziemniaka,
dystrybucja materiałów promujących branżę zimniaka: 14 ulotek i broszur, gadżety, 2
banery). Najwięcej wśród zwiedzających stanowili więksi producenci ziemniaka w
Polsce jako surowiec do przetwórstwa spożywczego i zainteresowani rolnictwem
ekologicznym, służby WIORIN, firmy obsługi branży ziemniaka (mechanizacja,
chemiczny sektor, nawozowy). Podczas 2 dni targów stoisko SPZ odwiedziło ok. 1500
osób
38. 10 września 2019: VII posiedzenie Zespołu d.s. stabilizacji i wsparcia rynku owoców i
warzyw działającego w ramach Porozumienia Rolniczego w MRIRW (W. Grudzień, W.
Nowacki)
39. 14 września 2019: Barwy Lata, Dary Jesieni KPODR Przysiek/k. Torunia. Stoisko
wystawowe SPZ (obsługa: E. Zając, W. Nowacki) Doradztwo, informacja dot.
technologii produkcji, przechowalnictwa i rynku ziemniaka, dystrybucja materiałów
promujących branżę zimniaka: 14 ulotek i broszur, gadżety, 2 banery). Konkursy:
„Najsmaczniejsza odmiana ziemniaka” i „ Najładniejsza odmiana ziemniaka”.
Przewodniczący Komisji konkursowych: W. Nowacki – prezes SPZ.
40. 15 września 2019: ŁODR Kościerzyński dzień Ziemniaka. Jesień w polu i ogrodzie. SPZ
reprezentował W. Nowacki. Podczas seminarium wygłosił referat pt. „ Bezpieczeństwo
fitosanitarne w uprawie, przechowalnictwie, obrocie i eksporcie ziemniaka”.
Uczestniczyło około 100 producentów ziemniaka oraz pracowników WIORIN
41. 22 września 2019: Święto Darów Ziemi Wola Kiełpińska, pow. Legionowo, UMiG
Serock, woj. mazowieckie. Stoisko wystawowe SPZ (obsługa: E. Zając, W. Nowacki i 5
osób z IHAR PIB) Doradztwo, informacja dot. technologii produkcji, przechowalnictwa i
rynku ziemniaka, dystrybucja materiałów promujących branżę zimniaka: 14 ulotek i
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broszur, gadżety, 2 banery). Uczestników pikniku częstowano próbkami ziemniaków
różnych odmian jadalnych.
3 października 2019: XII Targi Fresh Market Bussines Meeting & Retail Center w
Ożarowie Mazowieckim (Mazurkas Travel). SPZ objęło patronatem merytorycznym tą
konferencję i spotkanie. W panelu dyskusyjnym dot. doskonalenia rynku owoców i
warzyw brał udział Prezes SPZ (uczestniczył W. Nowacki, A. Ostrowicz).
30 października 2019: Spotkanie w MRIRW grupy roboczej wspierającej wypracowanie
rozwiązań z zakresu działania Zespołu do spraw opracowania Planu Strategicznego
Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 w odniesieniu do sektorowych interwencji
oraz celu szczegółowego nr 3 WPR: Poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości. SPZ
reprezentował W. Nowacki. Opracowano m.in. analizę SWOT dla polskiej branży
ziemniaka.
1 grudnia 2019 – 18 marca 2020: Procedura rozliczenia wniosków złożonych przez SPZ
do Komisji zarządzającej Funduszem Promocji Owoców i Warzyw za pośrednictwem
KOWR realizowanych w 2019 roku promujących ziemniaki – 2 wnioski (EUROPATAT,
TARGI): (składanie wyjaśnień, poprawianie sprawozdań, itp.: E. Zając, W. Nowacki)
1 grudnia 2019 – 18 marca 2020: Uzupełnianie i poprawianie 3 wniosków SPZ
złożonych 15 sierpnia 2019 roku do Komisji zarządzającej Funduszem Promocji
Owoców i Warzyw za pośrednictwem KOWR realizowanych w 2020 rok promujących
ziemniaki (EUROPATAT, Opracowanie podręcznika dot. jakości ziemniaka, TARGI).
(E. Zając, W. Nowacki)
11 grudnia 2019: Przyjęcie naukowców z UW w Warszawie prowadzących badania dot.
usprawnienia pracy PIORIN w zakresie obsługi polskiej branży ziemniaka. Przekazano
naukowcom stanowisko SPZ w tej sprawie. (W. Nowacki, R. Radkowski – Agroserwis)
13 grudnia 2019: Opinia SPZ o działalności IOR-PIB w Poznaniu służącego nauce i
praktyce - na prośbę Dyrektora IOR-PIB (opracował W. Nowacki)
5 luty 2020: Poparcie do rejestracji preparatu służącego desykacji plantacji towarowej
w uprawie ziemniaka na terytorium Polski o nazwie Quickdown (substancja biologicznie
czynna: pyraflufen), którego posiadaczem zezwolenia na rynku niemieckim jest firma
Nichino Europe Co. Ltd, natomiast dystrybutorem jest firma Belchim Crop Protection
Deutschland GmbH. (W. Nowacki)
11-13 luty 2020: 60 Jubileuszowa Konferencja naukowa organizowana przez IOR – PIB
w Poznaniu. Zaproszenie SPZ na Forum Nasienne z okazji Międzynarodowego Roku
Zdrowia Roślin (wygłoszony co-referat z udziałem W. Nowackiego pt.” Czy hodowla
nowych odmian może wyrównać ograniczenie stosowania pestycydów”) oraz na Forum:
Nauka - Doradztwo – Praktyka oraz do panelu dyskusyjnego dot. Strategii zapobiegania
się na uodparnianie się agrofagów głównych gatunków rolniczych (ziemniak, burak,
kukurydza, rośliny zbożowe, rzepak). Uczestniczył w imieniu SPZ W. Nowacki
22 luty 2020: Przekazanie do Polskiej Izby Nasiennej pisma SPZ zawierającego
stanowisko w sprawie problemów nurtujących polskie nasiennictwo ziemniaka (badania
diagnostyczne wirusów PVS, PVX i PVA, Program dla polskiego ziemniaka, odmiany
regionalne, itp.). Stanowisko w imieniu SPZ opracował W. Nowacki
27 luty 2020: Konferencja ziemniaczana w Licheniu Starym organizowana przez
czasopismo TOP AGRAR. Uczestniczyło ok. 300 producentów i przetwórców

52.

53.

54.
55.

ziemniaka z terenu całego kraju. Referaty dotyczyły następujących kwestii: nawożenia,
ochrony i nawadniania ziemniaka (m.in. wygłoszony referat W. Nowacki pt.
„Opłacalność i efektywność nawadniania ziemniaka. W jaki system zainwestować?”). Po
referatach odbyła się dyskusja dot. rynku ziemniaka i jego dalszych perspektyw z
udziałem przedstawicieli przemysłu skrobiowego (PPZ Piła) i przetwórstwa
spożywczego (McCain Strzelin, Farm Frites Lębork) oraz SPZ. Zarząd SPZ
reprezentował na konferencji W. Nowacki. Wśród uczestników Konferencji liczne grono
stanowili członkowie SPZ z terenu całej Polski.
5 marca 2020: Zawieszenie na stronie www.spz. przekazanej do obsługi przez biuro
SPZ nowych informacji branżowych: „Adresy firm hodowlanych i nasiennych
ziemniaka w Polsce”, „Metodyka Integrowanej ochrony ziemniaka”, „Podsumowanie
zbiorów ziemniaka w Polsce i Europie 2019 roku”, „Polscy producenci cieszą się z
wysokich cen, przetwórcy i handlowcy szukają towaru, a konsumenci ograniczają
konsumpcję” – wiadomości rynkowe (E. Zając, W. Nowacki, M. Wroniak).
10 marca 2020: Pismo do PIORIN i MRIRW w sprawie konieczności wprowadzenia
zmian zakresu badań weryfikacyjnych kwalifikowanego materiału sadzeniakowego z
wyłączeniem wirusów lekkich PVS, PVX i PVA jako nieistotnych w nasiennictwie
ziemniaka (W. Nowacki, M. Piekarski)
18 marca 2020: Zwyczajne Walne Zebranie Członków SPZ (planowane lecz
odwołane z powodu epidemii koronawirusa w kraju)
30 marca 2020: Wykonanie bilansu finansowego
oraz złożenie sprawozdania
finansowego z działalności SPZ w 2019 roku do Urzędu Administracji Skarbowej (Pani.
E. Zając)
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