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Bruksela, 16 lutego 2023 

 
 

Kongres Europatat 2023 – ruszyła rejestracja! 
 

Polska Federacja Ziemniaka i Europatat z radością ogłaszają otwarcie rejestracji na doroczny Kongres Europatat, 

który odbędzie się w pięknym mieście Gdańsku, w dniach 5-7 czerwca 2023 r. Zarejestruj się już dziś i nie przegap 

okazji, aby wziąć udział w corocznym zgromadzenie europejskiej społeczności ziemniaka! 

 

 

Rejestracja na stronie: https://potatopoland.com/europatat-congress-2023/ 

lub https://europatatcongress.eu/registration/ 

 
 

 

Pod hasłem „Zmieniający się krajobraz geopolityczny i przyszłość handlu ziemniakami” tegoroczne wydarzenie 

poświęcone będzie wpływowi obecnej geopolityki na międzynarodowy handel rolno-spożywczy, a także wpływowi 

celów Zielonego Ładu UE na handel ziemniakami w Europie i poza nią, oraz najnowsze osiągnięcia sektora 

polskiego. 

 
W poniedziałek 5 czerwca członkowie Europatat dokonają przeglądu różnych działań stowarzyszenia podczas 

spotkań jego pięciu Komisji (ziemniaki konsumpcyjne, sadzeniaki, zrównoważony rozwój, kwestie techniczne i 

regulacyjne oraz RUCIP). Następnego dnia, we wtorek 6 czerwca, rano odbędzie się Walne Zgromadzenie 

Europatat, a później publiczna sesja Kongresu będzie poświęcona ocenie sytuacji w sektorze ziemniaczanym oraz 

omówieniu priorytetów i wyzwań stojących przed biznesem ziemniaczanym w Europie i poza nią. Główni 

prelegenci zostaną ogłoszeni wkrótce. 

 

Oprócz profesjonalnego programu roboczego, Kongres Europatat zaoferuje również kilka wydarzeń towarzyskich, 

takich jak program partnerski, wieczorne koktajle i uroczysta kolacja w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, aby 

wzmocnić networking i kontakt między europejską społecznością ziemniaka. Nie przegap okazji promowania 

swojej firmy lub organizacji w rozległej sieci liderów branżowych i decydentów Europatat. Szczegółowy program 

Kongresu Europatat 2023 dostępny jest na www.europatatcongress.eu 

 

 

 

 

 Kiedy? Poniedziałek - środa 5- 7 czerwca 2023  

 Gdzie? Radisson Hotel & Suites, Gdańsk (Polska) 

 Kto? Przedstawiciele branży ziemniaczanej z Europy i 

spoza niej! 
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Przypominamy, że rezerwacja hotelu odbywa się we własnym zakresie. Do 2 maja 2023 r. można jednak skorzystać 

ze specjalnych stawek, jakie Radisson Hotel & Suites Gdańsk oferuje uczestnikom Kongresu Europatat. Formularz 

rezerwacji hotelu dostępny jest na stronie internetowej kongresu: https://europatatcongress.eu/registration/ 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dla redakcji: 
 

Europatat jest Europejskim Stowarzyszeniem Handlu Ziemniakami, zrzeszającym zarówno stowarzyszenia krajowe, jak i pojedyncze 

firmy zajmujące się handlem nasionami, towarami i wczesnymi ziemniakami w całej Europie. Jej członkami jest szerokie grono 

przedsiębiorców (m.in. hodowcy, dystrybutorzy, magazyny, pakowacze, importerzy i eksporterzy) dostarczających rolnikom 

sadzeniaki, surowiec dla przemysłu spożywczego, oraz ziemniaki pakowane dla detalistów i sektora usług gastronomicznych. W celu 

uzyskania dalszych informacji lub pytań prosimy o kontakt pod adresem secretariat@europatat.eu 

 

Polska Federacja Ziemniaka jest stowarzyszeniem powołanym do integracji polskiej branży ziemniaczanej. Prowadzi ciągłe działania 

mające na celu podniesienie jakości i efektywności krajowej produkcji ziemniaka, które bezpośrednio przyczyniają się do 

konkurencyjności polskiego ziemniaka na rynku krajowym i międzynarodowym. W celu uzyskania dalszych informacji lub zapytań 

prosimy o kontakt biuro@federacjaziemniaka.pl 
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