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r,vg rozdzielnika

Ministerstrvo Rolnictwa i Rozlvoju Wsi rvspólnie z Krajolvym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictrva

prorvadzi kampanię informacyjną ,, Kupuj świadomie - PRODUKT POLSK]", której celem jest

zrviększanie rviedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupo,ilych, szczególnie w tak

trudnym czasie jak pandemia lvirusa SARS-CoV-?. Ivż telM rviadomo, że odciśnie ona oglomne

piętno na sytuacji ekonomicznej i gospodarczej w naszym kaju i na świecie,

Dlatego też tak istotne jest, aby polskie spoleczeństwo Zozumiało v,agę i znaczenie ułasnych-

podejmowanych codziennie decyz.ji zakuporvych dla fuŃcjonowania gospodarki i wspierania

krajołego rolnictrva. Wybieranie polskich produktów ży}vnościo§}ch to wsparcie dla polskich

rolników i przedsiębiorcórł,, to praca dla nas i dla bliskich, to przychody i zyski firm dzińających

w Polsce oraz podatki rvspierające lokalne budżety.

W imieniu własnym oraz wszystkich polskich przedsiębiorców, zapraszam i zachęcam

Państwa ufzędy do włączenia się rv prorvadzorrą kampanię. Materiały informaryjno-promocyjne do

pobrania i wykorzystania w prou,adzonej akcji znajdują się na stronie rvlvrv.polskasmakuje,pl rł

zakładce PRODUKT POLSKI (https://www.polskasmakuje.pl/produkt-p9!§kD. Materia,ly można

publikorvać na stronaclr interneto§}ch oraz w mediach spolecznościorrych prolvadzonych przez

patistu,a instytucje, ponadto by wzmocnić siłę przekazu, zwracam się z prośbą o rozpol.vszechnienie

informacji o prou,adzonych przez resort rolnictrł,a działaniach rvśród pracownikólł, Państwa urzędu,

jednostek podlegĘclr i nadzorowanyclr oraz podmiotów, z którymi Państwo na co dzień lvspółpracują.

W t}m trudnym czasie bądźmy solidarni z naszynri przedsiębiorcami i rolnikami, wspierając krajolvą

gospodarkę i jednocząc się rve rvspólnych działaniach.

Resort rolnictwa jest również otwaTty na inne propozycje, które mogłyby rvesprzeć realizacje

tej kampanii, W §m przypadku ploszę o kontakt z Depańamenten Rozwoju Rynku Krajowego

ośrodka Wsparcia Rolnictwa sekretarialdrr@kowr.gov.p| , te|.22 376 70 50, Zachęcam również do

odrviedzenia strony httos://wlłrv.gov.p|/rveb/produktpolski, gdzie rórvnież majdują się pliki

nultimedialne do pobrania i rrrykorzystania,

Jan Krzysźof Arclanolvski

lv[inister Rolnichra i Rozrvoju Wsi
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