Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi razem z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia
Rolnictwa prowadzi kampanię informacyjną „Kupuj świadomie- Produkt polski”.
Celem kampanii jest zwrócenie uwagi konsumenta na temat znaczenia świadomych
decyzji zakupowych i wsparcia krajowego rolnictwa.
Wybierając produkt krajowego pochodzenia wspierasz rolników, przedsiębiorców i ﬁrmy
działające na terenie Polski, a także budżety samorządów i dajesz wyraz nowoczesnego
patriotyzmu. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na świadomość decyzji zakupowych.
Kupując PRODUKT POLSKI:
– wspieramy przedsiębiorców i rolników działających na terenie Polski. Wielu z nich to nasza
rodzina lub znajomi. Ich dobrobyt jest dla nas istotny. Wielu z nas pochodzi z obszarów
wiejskich lub jest ze wsią w jakiś sposób związany. Kupowanie produktów oznaczanych
PRODUKT POLSKI to forma wsparcia milionów rodaków.
– wspieramy lokalne budżety. Kupowanie takich produktów oznacza podatki płacone w
naszych gminach i miastach. Kupując produkty ze znakiem PRODUKT POLSKI wspieramy
budżety lokalnych samorządów, a tym samym budowę dróg, szkół, przedszkoli. Korzyści
związane z kupowaniem produktów PRODUKT POLSKI wracają do nas pod postacią
widocznych efektów naszych decyzji.
– wpływamy na przychody i zyski dla ﬁrm działających w Polsce. Przychody i zyski tych ﬁrm
mogą być wydane m.in. na lokalne inicjatywy, place zabaw i wszystko, czego potrzebują
nasze gminy i jej mieszkańcy. W obecnej trudnej sytuacji przychody i zyski tych ﬁrm
oznaczają też po prostu że nasi rodacy mają pracę.
– nabywamy produkty, które zostały przetworzone na terenie kraju. Mamy pewność, że taki
produkt nie podróżował tysięcy kilometrów, zanim traﬁł na nasz stół. Jeżeli zwracamy uwagę
na transport i związaną z nim emisję gazów – wybieramy PRODUKT POLSKI, pamiętając
jednocześnie, że produkty, które nie muszą przebyć tysięcy kilometrów, nie potrzebują
również wielu środków konserwujących, koniecznych w przypadku dalekiego transportu.
– dajemy wyraz nowoczesnego patriotyzmu. Podejmując świadome decyzje zakupowe w
duchu patriotyzmu konsumenckiego.
#KupujŚwiadomie #Produktpolski
Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z 4 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o

jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, odnoszące się do dobrowolnego znakowania
środków spożywczych informacją PRODUKT POLSKI. Przepisy te dają producentom
możliwość wyróżniania na rynku produktów wyprodukowanych w Polsce z polskich surowców
poprzez oznakowanie ich informacją PRODUKT POLSKI, konsumentom zaś umożliwiają
odnalezienie na sklepowej półce krajowego asortymentu. Znak PRODUKT POLSKI dzięki
prostej graﬁce nawiązującej do polskiej ﬂagi jest łatwo zauważalny przez konsumentów,
którzy kraj pochodzenia traktują jako jedno z kryteriów wyboru produktów rolnospożywczych.

