
  

„Polska Smakuje” 

Celem strony www.polskasmakuje.pl i aplikacji „Polska Smakuje” jest 

promowanie polskiej żywności, w szczególności produktów certyfikowanych oraz 

wyrobów regionalnych, wytworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego 

czy też sprzedaży bezpośredniej. Strona i aplikacja „Polska smakuje”: 

1) umożliwia wystawcom promowanie ich produktów, natomiast 

konsumentom – uzyskanie informacji o nich,  

2) są one narzędziami, które gromadzą informacje o regionalnych 

producentach żywności i oferowanych przez nich produktach oraz 

miejscach sprzedaży.  

3) podpowiadają konsumentom, jakie produkty spełniają najwyższe 

standardy jakości i gdzie mogą je kupić.  

Mając na uwadze coraz większe zainteresowanie konsumentów polskimi 

produktami rolno-spożywczymi i obierając sobie za cel zwiększenie 

rozpoznawalności i zbudowanie silnej marki polskich produktów żywnościowych, 

wszystkie działania promocyjnie prowadzone zarówno przez Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jak i inne 

instytucje i organizacje odpowiedzialne za promocję polskiej żywności, 

realizowane są w ramach spójnej i jednolitej strategii komunikacji. Ma ona 

zwiększyć siłę i efektywność realizowanych przez sektor rolno-spożywczy działań 

informacyjnych i promocyjnych. Opracowana przez MRiRW „Strategia 

Promocji Żywności” określa jako główną ideę promowanie polskiej 

żywności pod wspólną marką „Polska smakuje”. Jest to odpowiedź na 

konieczność zbudowania silnej i rozpoznawalnej marki polskiej żywności. Marki, 

która w świadomości konsumentów będzie utrwalana poprzez znak graficzny i 

hasło słowne „Polska smakuje”. Marki, która będzie gwarantem najwyższej 

jakości produktów spożywczych. Głównym komunikatem „Polska smakuje” 

jest jasny i czytelny przekaz, że żywność wytwarzana w ramach 

systemów jakości żywności i posiadająca stosowne, uznawane przez 

MRiRW certyfikaty, spełnia najwyższe parametry jakościowe, sanitarne, 

a także smakowe. 

 



Jakie znaki trzeba posiadać do rejestracji? 

1)  CERTYFIKOWANE PRODUKTY REGIONALNE: Żywność wytwarzaną w ramach opisanych 

poniżej czterech systemów cechuje wyjątkowa jakość dzięki miejscu i wieloletniej tradycji 

wyrobu. Produkty z tymi znakami  powstały zgodnie z regionalną recepturą, a ich jakość 

nawiązuje do tradycji i historii danego regionu. Dzięki temu, że producenci wytwarzający 

żywność w ramach tego systemu spełniają określone normy produkcyjne, a ich praca jest na 

bieżąco kontrolowana, jakość oferowanych przez nich produktów jest powtarzalna i na 

najwyższym poziomie. 

- Jakość Tradycja 

- Chroniona Nazwa Pochodzenia 

- Chronione oznaczenie Geograficzne 

- Gwarantowana Tradycyjna Specjalność 

    

2) CERTYFIKOWANE PRODUKTY EKOLOGICZNE: Zamieszczany na etykietach znak jakości wraz  

z numerem certyfikatu potwierdza, że produkt jest wolny od zanieczyszczeń, chemii i GMO oraz 

wytworzony z dbałością o środowisko naturalne ze szczególnym uwzględnieniem łączenia 

przyjaznych środowisku praktyk gospodarowania, wspomagania wysokiego stopnia różnorodności 

biologicznej, wykorzystywaniu naturalnych procesów oraz zapewnianiu właściwego dobrostanu 

zwierząt. Wytwórcy żywności ekologicznej spełniają bardzo restrykcyjne normy produkcyjne, a ich 

praca jest na bieżąco kontrolowana, dzięki czemu ich produkty cechują się najwyższą na rynku 

jakością. 

- Rolnictwo ekologiczne 

 

 

3) CERTYFIKOWANE PRODUKTY SPOŻYWCZE: Żywność oznaczona poniższymi znakami daje 

gwarancję jakości dzięki stosowaniu określonych, rygorystycznych metodyk i zasad produkcji, ze 

szczególnym uwzględnieniem jakości i pochodzenia surowca, z którego jest produkowana. Udział 

producentów w tych systemach przekłada się również na nadzorowanie kolejnych etapów procesu 

produkcji i zapewnienie zawsze tej samej jakości. 

- Integrowana Produkcja 

- QAFP (kurczak, indyk, gęś owsiana, wieprzowina, wędliny) 

-QMP (jakościowa wołowina) 

- PQS  (jakościowa wieprzowina) 



   

4) PRODUKTY SPOŻYWCZE Z OZNACZENIAMI:  Sygnowane poniższymi znakami produkty spożywcze 

nie powstają w ramach systemów jakości, ale posiadają konkretne cechy, które je wyróżniają. Są to 

takie walory jak pochodzenie surowców użytych do produkcji czy tradycyjne metody wytwarzania. 

- Poznaj Dobrą Żywność, 

- Produkt Polski, 

- Produkt Tradycyjny, 

- Produkt Górski, 

- Nasze Kulinarne Dziedzictwo. 

 

    

5) PRODUKTY OD ROLNIKA: Od początku 2017 roku rolnicy mają możliwość sprzedawania 

produkowanej przez siebie żywności bezpośrednio konsumentom, czyli nie w sklepach czy przez 

pośredników, ale wprost klientom końcowym. I chociaż produkowana w ten sposób żywność nie 

musi posiadać oznaczeń, to w rzeczywistości odróżnić ją można poprzez bezpośrednią formę 

zakupów. 

- Bezpośrednio od Polskiego Rolnika. 

 

 
 

Kto może być wystawcą? 

Wystawcy na Polska Smakuje zostali podzieleni na dwie grupy:  

- producentów  

- rolników. 

Pierwsza z nich to producenci certyfikowanej w ramach krajowych i unijnych 
systemów jakości żywności, wytwórcy produktów posiadających oznaczenia 
uznawane przez MRiRW. 



Druga grupa to producenci rolni prowadzący: 

a) sprzedaż bezpośrednią w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2016 r.  

o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1961), 

b) rolniczy handel detaliczny (Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie 

niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz.U. z 
2016 r. poz. 1961)), 

c) dostawy bezpośrednie (art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225), Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich 
środków spożywczych (Dz.U.2007r. Nr 112, poz. 774)), 

d) MOL – sprzedaż marginalną, lokalną i ograniczoną (art. 13 ustawy z dnia 16 
grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1577, z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 

marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności 
marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. poz. 451). 

W przypadku producentów rolnych posiadanie certyfikatów potwierdzających 

udział w systemach jakości nie jest obligatoryjne, ale zachęcamy do ich 
uzyskiwania. 

Dlaczego warto się zarejestrować? 

Współczesny konsument coraz częściej i chętniej szuka produktów dobrej 

jakości. Wraz ze zmieniającym się stylem życia Polaków – uprawianiem sportu, 
turystyką weekendową, modą na bycie fit – zmieniają się zwyczaje i nawyki 
żywieniowe. Konsumenci zaczynają świadomie kupować żywność wysokiej 

jakości, dlatego w odpowiedzi na ich oczekiwania rośnie liczba regionalnych 
producentów certyfikowanej żywności oraz gospodarstw i produktów 

ekologicznych. 

Strona internetowa i aplikacja mobilna Polska Smakuje są narzędziami, które 
gromadzą informacje o regionalnych producentach żywności i oferowanych przez 

nich produktach oraz miejscach sprzedaży. Podpowiadają konsumentom, jakie 
produkty spełniają najwyższe standardy jakości i gdzie mogą je kupić. 

Ponadto wystawca ma prawo do używania logotypu „JESTEM WYSTAWCĄ 

POLSKA SMAKUJE”, w prowadzonych przez siebie działaniach promocyjnych, a 

także na materiałach reklamowych, elementach wyposażenia stoisk, w tym 

namiotach, roll up’ach, oraz podczas warsztatów i pokazów kulinarnych, 

wydarzeń poświęconych edukacji w zakresie zdrowego odżywiania, wykładów, 

konkursów, prezentacji, szkoleń, seminariów, targów, konferencji, działań o 

charakterze public relations, bez możliwości oznaczania nim produktów 

spożywczych 



Im większa liczba producentów zarejestruje się w serwisie i aplikacji, tym więcej 

konsumentów będzie przyciągać, a Polska Smakuje stanie się popularnym 
narzędziem wspierającym codzienne wybory zakupowe Polaków. 

Wystawca dokonuje rejestracji samodzielnie, poprzez formularz rejestracyjny lub 

konto Facebooka albo Google. Rejestracja wymaga podania w ramach formularza 

rejestracyjnego danych oznaczonych jako obowiązkowe i potwierdzenia przez 

Wystawcę, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego 

postanowienia.  

 

Gdzie nas spotkasz? 

W ciągu roku angażujemy się w wiele imprez dedykowanych promocji polskiej 

żywności, na których jesteśmy obecni. Sami również jesteśmy organizatorami 
wielu wydarzeń pod znakiem „Polska smakuje”. Na większości tych wydarzeń 
spotkacie producentów, którzy produkują żywność w ramach systemów jakości,  

a także rolników, u których będziecie mogli degustować, a także kupić najlepsze, 
najwyższej jakości produkty spożywcze. 

O najważniejszych, najciekawszych wydarzeniach informujemy w zakładce 

Kalendarz, na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz naszych profilach w mediach 

społecznościowych. 

 

Link do Strony Polska Smakuje: https://www.polskasmakuje.pl/.  

W załączeniu prezentacja: Jak w 5 krokach założyć profil wystawcy na Polska 

Smakuje. 

 

W przypadku pytań oraz pomocy przy rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny 

pod nr: 694 407 372, 660 730 891. 

https://www.polskasmakuje.pl/

