
CHRONIĄC ROŚLINY, CHRONISZ ŻYCIE

Konferencja: „Zdrowie roślin - priorytety, wyzwania i regulacje prawne”                                                 Mąkolno 14 lutego 2020 r.



DZIAŁANA PIORIN W MRZR 
2020:

Zgodnie  Rezolucją ONZ i wytycznymi FAO Państwowa 
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest 

zobowiązana do organizacji i koordynowania działań, 
które promują MRZR na terenie kraju

Opracowano na podstawie materiałów z GIORiN w Warszawie



Organizacja spotkań, szkoleń, konferencji, 
warsztatów itp. wydarzeń promujących MRZR 
2020.:

• Będziemy mówić i pisać o zagrożeniach dla zdrowia roślin oraz o ich 
przeciwdziałaniu, a także o organizmach pożytecznych i ich ochronie,

• Zastanawiać się na ile rośliny mogą pomóc ludziom w 
przeciwdziałaniu negatywnym skutkom zmian klimatu,

• Propagować i promować zrównoważone podejście do rolnictwa, by 
ograniczyć do minimum stosowanie chemicznych środków ochrony 
roślin



Co zawdzięczamy roślinom … ???
• Dzięki roślinom mamy tlen, którym oddychamy,

• Pochłaniają CO2

• Są podstawą naszego wyżywienia – w ponad 80%-ach,

• Są paszą dla zwierząt, które z kolei są pokarmem dla ludzi,

• Spełniają funkcje estetyczne w domach, ogrodach i miejscach pracy,

• Zmniejszają zanieczyszczenie środowiska, w którym żyjemy i hałas,

• Wykorzystujemy je do produkcji odzieży, domów, leków i wielu innych 
rzeczy niezbędnych nam do życia,

• Dla niemal połowy mieszkańców ziemi, rośliny stanowią główne 
źródło dochodów,

• Prawie każdy kraj prowadzi obrót handlowy roślinami i produktami 
roślinnymi wzbogacając się i wspierając rozwój gospodarczy.



Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin jest po to, by 
przypomnieć i uświadomić sobie, że rośliny:

są stale narażone na działanie chorób, szkodników, 
zmian klimatu, działalność człowieka i niekorzystne 
zjawiska pogodowe



Zapraszamy do odwiedzania naszej strony 
www.piorin.gov.pl, gdzie w zakładce:

http://www.piorin.gov.pl/


znajdziemy informacje na temat MRZR 2020, 
w tym:
• AKTUALNOŚCI

• ARTYKUŁY,

• MATERIAŁY DO POBRANIA

• KALENDARZ WYDARZEŃ

• QUIZY, KRZYŻÓWKI,

• CIEKAWOSTKI,

• GALERIĘ ZDJĘĆ



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



FILM MRZR

• https://www.dropbox.com/s/t0l2smy4jg6uyn8
/Final%20Polish_Draft_rev0.mp4?dl=0

https://www.dropbox.com/s/t0l2smy4jg6uyn8/Final Polish_Draft_rev0.mp4?dl=0


1. Geneza Rezolucji ONZ w sprawie MRZR 2020

2. Identyfikacja wizualna: zasady i przykłady wykorzystania 

www.piorin.gov.pl



Rosnące 
zagrożenie 

zdrowia 
roślin

www.piorin.gov.pl

Geneza Rezolucji ONZ



"Szkodniki i choroby nie posiadają paszportów ani nie spełniają wymogów
imigracyjnych, a zatem zapobieganie rozprzestrzenianiu się takich
organizmów jest niezwykle ważnym przedsięwzięciem międzynarodowym,
które wymaga współpracy wszystkich krajów.

W tym właśnie celu Finlandia zaproponowała ogłoszenie roku 2020
Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin”

– Jari Leppä, Minister Rolnictwa i Leśnictwa Finlandii.

Geneza Rezolucji ONZ

www.piorin.gov.pl

Inicjatywa 
Finlandii
2015 r. 

Dyskusja 
w gremiach 

międzynarodowych: 
CPM IPPC, FAO, KE

Rezolucja 
ONZ,

Nowy Jork
20 grudnia 2018 r.



➢ Zwiększenie świadomości społeczeństwa i decydentów na temat
znaczenia zdrowych roślin i konieczności ich ochrony,
w celu osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju;

➢ Kluczowa inicjatywa mająca na celu podkreślenie znaczenia
zdrowia roślin dla zwiększenia bezpieczeństwa żywności, ochrony
środowiska i różnorodności biologicznej oraz pobudzenia rozwoju
gospodarczego;

Przesłanie rezolucji ONZ 
w sprawie MRZR 2020 

www.piorin.gov.pl



Identyfikacja wizualna MRZR

ZIELONE LIŚCIE 
symbolizują zdrowe rośliny, jako źródło tlenu, którym 
oddychamy, żywność, którą spożywamy oraz całe życie na 
Ziemi. 
Ten pozytywny obraz liści chronionych przed śmiertelnie 
niebezpiecznymi szkodnikami i chorobami przedstawiono 
w FORMIE OKRĘGU, 
który symbolizuje ŚWIAT i podkreśla, że zdrowie roślin 
i ich ochrona są problemem światowym. 

KOŁO KOLORÓW  obrazujące 
CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
Przypomina to, że zdrowie roślin jest kluczem do 
zakończenia klęski głodu, zmniejszania ubóstwa, ochrony 
środowiska i pobudzenia rozwoju gospodarczego -
wszystkich tych zagadnień, które mają kluczowe znaczenie 
dla osiągnięcia Celów Programu Działań na rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju do 2030 roku.

www.piorin.gov.pl



www.piorin.gov.pl

http://www.un.org.pl/czr
http://www.un.org.pl/cel2
http://www.un.org.pl/cel3
http://www.un.org.pl/cel4
http://www.un.org.pl/cel5
http://www.un.org.pl/cel6
http://www.un.org.pl/cel7
http://www.un.org.pl/cel8
http://www.un.org.pl/cel9
http://www.un.org.pl/cel10
http://www.un.org.pl/cel11
http://www.un.org.pl/cel12
http://www.un.org.pl/cel13
http://www.un.org.pl/cel14
http://www.un.org.pl/cel15
http://www.un.org.pl/cel17
http://www.un.org.pl/cel16


Hasło przewodnie: 
„Chroniąc rośliny - chronisz życie”

Oficjalne hasło Międzynarodowego Roku 
Zdrowia Roślin to:

„Chroniąc rośliny - chronisz życie” 

jest dostępne w sześciu oficjalnych językach ONZ:
▪ arabskim
▪ chińskim
▪ angielskim
▪ francuskim
▪ rosyjskim
▪ hiszpańskim.

Gdziekolwiek to hasło jest używane,
w tym samym dokumencie lub materiale
powinna się znajdować identyfikacja
wizualna.

www.piorin.gov.pl



➢ Identyfikacja wizualna IYPH 2020 jest własnością Organizacji Narodów 
Zjednoczonych.

➢ Identyfikacja wizualna IYPH 2020 jest przeznaczona głównie do celów 
informacyjnych.

➢ Logo może być wykorzystywane tylko w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., 
z zachowaniem zasad określonych przez FAO w: 

1. „Przewodniku stosowania identyfikacji wizualnej (logo) Międzynarodowego Roku 
Zdrowia Roślin 2020 i klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności” (ang. International 
Year of Plant Health 2020 Guidelines for the use of the IYPH 2020 Visual Identity 
and Waiver of Liability) oraz

2. „Wytycznych dotyczących identyfikacji wizualnej Międzynarodowego Roku Zdrowia 
Roślin 2020 dla projektantów graficznych” (ang. International Year of Plant Health 
2020 Visual Identity Guidelines for Graphic Designers);

www.piorin.gov.pl

IDENTYFIKACJA WIZUALNA (logo) 

Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 
– zasady stosowania 



IDENTYFIKACJA WIZUALNA (logo) 

Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 
– zasady stosowania 

➢ Wykorzystanie logo przez: 

1. Biura Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), fundusze i programy, inne 
organy pomocnicze  i organizacje Systemu ONZ oraz krajowe organizacje ochrony 
roślin (NPPO) i regionalne organizacje ochrony roślin (RPPO) - bez uzyskania 
wcześniejszej zgody Sekretariatu IYPH 2020, który jest złożony 
z członków z FAO i IPPC – z obowiązkiem informowania Sekretariatu IYPH 2020 o 
wydarzeniach, materiałach informacyjnych i przedmiotach, dla których
wykorzystywana jest identyfikacja wizualna IYPH 2020;

2. Podmioty spoza Systemu ONZ, w tym rządy, organizacje międzyrządowe, 
organizacje nienastawione na zysk i podmioty sektora prywatnego, mogą 
wykorzystywać identyfikację wizualną IYPH 2020 tylko po uzyskaniu zgody 
Sekretariatu IYPH 2020. 

www.piorin.gov.pl


