Warszawa, dnia 17 kwietnia 2020

MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Znak sprawy:

Dyrektorzy
Instytutów badawczych
według rozdzielnika
Szanowni Państwo,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z innymi instytucjami prowadzi ogólnopolską kampanię
informacyjną Kupuj świadomie – Produkt Polski, której celem jest zwiększenie wiedzy Polaków
nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych. Podejmowane działania nabierają szczególnego znaczenia
w tak trudnym czasie jak pandemia wirusa SARS-CoV-2, która niewątpliwie odciśnie ogromne piętno
na sytuacji społecznej i gospodarczej w naszym kraju.
Dlatego też tak istotne jest, aby polskie społeczeństwo zrozumiało wagę i znaczenie własnych,
podejmowanych codziennie decyzji zakupowych dla funkcjonowania gospodarki i wspierania krajowego
rolnictwa. Wybieranie polskich produktów żywnościowych to wsparcie dla polskich rolników
i przedsiębiorców, to praca dla nas i dla bliskich, to przychody i zyski firm działających w Polsce
oraz podatki wspierające lokalne budżety.
W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie informacji
o prowadzonych działaniach wśród pracowników Państwa Instytutów. Ponadto proszę o przekazanie prośby
o zaangażowanie się w prowadzone kampanie do jednostek podległych oraz w szczególności do spółek,
w których Instytut wykonuje prawa właścicielskie, poprzez umieszczenie materiałów informacyjnopromocyjnych na ich stronach internetowych oraz w prowadzonych przez Państwa i spółki mediach
społecznościowych.
By wzmocnić siłę przekazu realizowanych działań zwracam się o przekazanie analogicznej prośby
również do podmiotów, z którymi Państwo współpracują. Materiały informacyjne i promocyjne do pobrania
i wykorzystania znajdują się na stronie www.polskasmakuje.pl w zakładce Produkt Polski
(https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/).
Jestem przekonany, że wspólnie prowadzone działania, pozwolą na zniwelowanie negatywnych
skutków aktualnej sytuacji.
Jan Białkowski
Podsekretarz Stanu

Rozdzielnik:
1. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
2. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Radzików
05-870 Błonie
3. Instytut Ogrodnictwa
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
4. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy
5. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
ul. Wojska Polskiego 71 b
60-630 Poznań
6. Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krakowska 1
32-083 Balice
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