Kupuj świadomie!

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia
Rolnictwa, realizuje ogólnopolską kampanię informacyjną, której celem jest zwiększenie
świadomości konsumentów na temat oznakowania PRODUKT POLSKI.

Hasła przewodnie kampanii
Wspieraj polskich producentów, krajową gospodarkę i rolnictwo.
Kupując żywność z oznaczeniem PRODUKT POLSKI masz pewność, że została wytworzona
w Polsce na bazie krajowych surowców.

Działania MRiRW oraz KOWR
Od 2019 roku pod hasłem „Kupuj Świadomie”, prowadzone są przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa działania informacyjnoedukacyjne dotyczące oznakowania PRODUKT POLSKI. Ideą prowadzonej kampanii jest
edukacja społeczeństwa w zakresie wagi i znaczenia własnych, podejmowanych codziennie
decyzji zakupowych dla funkcjonowania gospodarki i wspierania krajowego rolnictwa. Ważna
jest wiedza jak rozpoznawać pochodzenie produktów, a podejmując decyzje zakupowe
konsumenci powinni zwracać na to uwagę i podejmować je świadomie. Zachęcamy do czytania
informacji zawartych na etykietach produktów spożywczych, w tym w odniesieniu do kraju
pochodzenia.

Działania prowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa są dwutorowe. Z jednej strony edukujemy konsumentów w zakresie
oznaczenia PRODUKT POLSKI, z drugiej zaś informujemy rolników i producentów na temat
możliwości i warunków niezbędnych do znakowania swoich wyrobów biało-czerwonym
znakiem PRODUKT POLSKI.
W tej kampanii nie zawężamy się w grupie docelowej, kampania ma wydźwięk społeczny.
Chcemy z przekazem trafić do każdego bez względu na wiek, wykształcenie, status materialny
czy miejsce zamieszkania. Chcemy uświadamiać i edukować całe społeczeństwo.
Materiały do wykorzystania
W ramach kampanii powstał spot graficzny zachęcający do zwracania uwagi na kraj
pochodzenia wybieranej żywności oraz najnowszy, powstały w tym roku, spot w stylistyczne
świąt wielkanocnych zachęcający do szukania produktów ze znakiem PRODUKT POLSKI. Do
wykorzystania pozostają także materiały graficzne - banery i plakat „Kupuj świadomie
PRODUKT POLSKI”.
Więcej informacji o kampanii
Na stronie internetowej www.gov.pl/web/produktpolski zostały zamieszczone informacje dla
konsumentów i producentów dot. oznaczenia „Produkt polski” oraz materiały do bezpłatnego
pobrania.
Informacje o oznaczeniu „Produkt Polski”, regulacje prawne oraz logo dostępne są na stronie
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.gov.pl/web/rolnictwo/produkt-polski
Aktualnie na stronie www.polskasmakuje.pl znajduje się 7525 produktów, w tym 2057 posiada
oznaczenie PRODUKT POLSKI.
Znakowanie żywności informacją PRODUKT POLSKI
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, dotyczącym łatwiejszej identyfikacji
produktów wytworzonych z polskich surowców, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
opracowało zasady stosowania w oznakowaniu żywności informacji PRODUKT POLSKI.

Wymagania odnoszące się do dobrowolnego znakowania środków
spożywczych informacją PRODUKT POLSKI zostały określone w
przepisach ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o jakości
handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2016, poz. 2007), i
weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r..
Przepisy te dają możliwość producentom wyróżniania na rynku produktów wyprodukowanych
w Polsce z polskich surowców poprzez oznakowanie ich informacją PRODUKT POLSKI bądź
znakiem zawierającym taką informację.
Przepisy ustawy określają jednolite kryteria dotyczące dobrowolnego umieszczania
informacji

PRODUKT POLSKI. Produkty muszą być wyprodukowane z surowców

wytworzonych na terenie Polski z tym, że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie
importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów,
jednakże pod warunkiem, że składniki takie nie są wytwarzane w kraju.
Szczegółowe kryteria określone w przepisach ww. ustawy wskazują, że:
1.

produkty nieprzetworzone mogą zostać oznakowane informacją PRODUKT POLSKI
jeżeli produkcja, uprawa lub hodowla, w tym zbiory, dojenie w przypadku krów, owiec i
kóz odbyła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
jednakże w przypadku:
a) mięsa dodatkowo wymaga się, aby zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych,
chowanych
i ubitych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) innych niż mięso produktów pochodzenia zwierzęcego (mleko, jaja) – jeżeli zostały
pozyskane od zwierząt, których chów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

2. produkty przetworzone uzyskane w wyniku przetworzenia produktów nieprzetworzonych,
dla których można stosować informację PRODUKT POLSKI muszą dodatkowo
odpowiadać następującym wymaganiom:
a) ich przetworzenie odbyło się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b) wszystkie ich składniki nieprzetworzone spełniają wymagania wskazane powyżej dla
produktów nieprzetworzonych, które mogą zostać oznakowane informacją
PRODUKT POLSKI;

c) inne, niż wskazane wyżej składniki (składniki, których w Polsce się nie produkuje) nie
mogą przekraczać 25% łącznej masy wszystkich składników w chwili ich użycia do
wyprodukowania danego produktu (do wyliczeń nie bierze się pod uwagę użytej w
produkcji wody).
Umieszczenie informacji PRODUKT POLSKI bez spełnienia powyższych kryteriów podlega
karze określonej przepisami art. 40a ust. 1 pkt 4. ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości
handlowej artykułów rolno-spożywczych ((Dz. U. z 2021 r.poz. 630.)
Znak graficzny zawierający informację PRODUKT POLSKI został określony przepisami
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru
znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski” (Dz.U. z 2016 r. poz. 2148
z późn. zm.).
Znakowanie tą informacją nie wymaga żadnej rejestracji. Logo PRODUKT POLSKI można
pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://www.gov.pl/rolnictwo/produkt-polski, na której znajdują się również wszystkie
niezbędne informacje i regulacje prawne dotyczące znaku. Taki sposób oznakowania środków
spożywczych pozwala zainteresowanym konsumentom łatwo wyszukiwać produkty
wytworzone w Polsce z użyciem krajowych surowców.
Ponadto obecnie w Parlamencie znajduje się projekt zmiany ustawy o jakości handlowej
artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw, w którym proponuje się
rozszerzenie znakowania PRODUKT POLSKI na wody mineralne, wody źródlane, wody
stołowe i sól spożywczą oraz kwiaty, nasiona, cebule oraz bulwy.
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