
Kupujesz	polską	żywność?		Jesteś	
patriotą.	
	
Wywieszasz	flagę	na	3	Maja?	
Wzruszasz	się	śpiewając	hymn	
państwowy?	Kibicujesz	naszym?	
Wspaniale!	Patriotą	możesz	być	
również	sięgając	na	półki	w	sklepie	
spożywczym.		
	
		
		Świadome	 wybieranie	 rodzimych	 produktów,	 to	 zjawisko	 oczywiste	 w	 większości	

krajów	 wysoko	 rozwiniętych.	 Własne	 produkty	 wybierają	
Amerykanie,	 Szwajcarzy,	 Francuzi	 czy	 Japończycy.		 Kiedy	
stajemy	 przed	 ladą	 z	 warzywami	 i	 bierzemy	 do	 rąk	 dwa	
czerwone	 pomidory,	 zastanówmy	 się,	 skąd	 pochodzą.	 Ten	 z	
lewej	 został	 wyprodukowany	 może	 10	 km	 od	 sklepu	 przez	
rolnika	z	sąsiedniej	miejscowości.	A	ten	drugi?	Mógł	przyjechać	
z	 krajów	 śródziemnomorskich,	 przebył	 może	 3	 tys.	 km.	 Co	

musiano	zrobić	z	tym	pomidorem,	żeby	przez	taki	czas	zachował	świeżość	i	kolor!		
	
		Decyzje	zakupowe	dla	nas	mogą	być	decyzjami	chwilowymi.	 Idziemy	–	kupujemy.	Ale	
dla	producentów	są	to	decyzje	strategiczne.	Ale	skąd	wiadomo,	która	rzecz	jest	„nasza“?	
Tutaj	z	pomocą	przychodzi	etykieta	„Produkt	polski”.	Została	ona	wprowadzona	właśnie	
po	to	by	pomóc	wybierać	i	wspierać	lokalną	produkcję.		
		Kryteria	 dotyczące	 dobrowolnego	 umieszczania	
informacji	„Produkt	polski”	stanowią,	że	produkty	muszą	
być	 wyprodukowane	 z	 surowców	 wytworzonych	 na	
terenie	Polski.	W	produktach	przetworzonych	dopuszcza	
się	 użycie	 importowanych	 składników	 (np.	 przypraw,	
bakalii)	w	ilości	do	25%	masy	tych	produktów.	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.	 W	
przypadku	 mięsa	 dodatkowo	 wymaga	 się,	 aby	 zostało	 pozyskane	 ze	 zwierząt	
urodzonych,	 chowanych	 i	 ubitych	 na	 terytorium	 Rzeczypospolitej	 Polskiej,	 a	 w	
przypadku	 innych	 niż	 mięso	 produktów	 pochodzenia	 zwierzęcego,	 aby	 zostały	 one	
pozyskane	 od	 zwierząt,	 których	 chów	 odbywa	 się	 na	 terytorium	 Rzeczypospolitej	
Polskiej.	 Jak	 widać	 obostrzenia	 dotyczące	 używania	 znaku	 są	 proste	 i	 konkretne	 w	
trosce	o	 świadomego	konsumenta,	 który	dokonując	wyboru	musi	mieć	pewność,	 że	w	
jego	ręce	trafia	dobry	produkt.	Polski	produkt.	
	
Na	 co	 jeszcze	 możemy	 liczyć	 jeśli	 chodzi	 o	 chęć	 zakupu	 produktów	 od	 polskich	
wytwórców?	Tutaj	przychodzi	nam	z	pomocą	Ministerstwo	Rolnictwa	oraz	KOWR	z	ich	
można	już	powiedzieć	sztandarową	marką	„POLSKA	SMAKUJE”.		
Jednym	 z	 działań	 w	 ramach	 realizacji	 owej	 marki	 i	 jej	 strategii	 jest	 strona		
internetowa	 	www.polskasmakuje.pl		 skupiająca	 wystawców,	 którzy	 oferują	 produkty	



żywnościowe	 wysokiej	 jakości,	 wytwarzane	 zgodnie	 ze	 specyficznymi,	 często	
tradycyjnymi	 metodami	 produkcji,	 na	 bazie	 rodzimych	 surowców,	 wyróżniające	 się	
cechami	jakościowymi	i	zdrowotnymi	oraz	walorami	smakowymi.	Platforma	umożliwia	
komunikację	 pomiędzy	 producentami,	 a	 konsumentami,	 którzy	 chcą	 dokonywać	
świadomych	 wyborów.	 Produkty	 sygnowane	 znakiem	 „Polska	 Smakuje“	 	 są	
certyfikowane	 znakami	 jakości	 oraz	 niejednokrotnie	 wpisane	 na	 listę	 dziedzictwa	
kulinarnego.		Czego	chcieć	więcej?	

	
	
Moda	 na	 patriotyzm	 konsumencki	 wciąż	 rośnie.	 Powstają	 blogi,	 strony	 internetowe,	
konta	 na	 portalach	 społecznościowych.	Działa	 to	 budująco	 nie	 tylko	 na	 konsumentów	
ale	także	na	producentów	żywności	oraz	całą	gospodarkę.		

	
Miejmy	świadomość	ze	polski	produkt,		który	wkładamy		
do	naszego	koszyka	nie	jest	bezimienną	kroplą	w	morzu.		

Jest	fundamentalną		
cegłą	budującą	silną	Polskę.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


