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"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.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, która dba 
o zdrowie roślin w Polsce, zaprasza do wspólnych obchodów Międzynarodowego Roku 
Zdrowia Roślin pamiętając, że rośliny nas żywią, leczą i chronią, a nasze zdrowie jest 

uzależnione od ich zdrowia.

www.rokroślin.pl



Gadżety promocyjne:

• kalendarze
• banery
• roll –upy
• puzzle
• odblaski
• kredki
• zakładki do książek
• naklejki 



„PROMO – BUS” 

„Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie,
wzrastanie, ryzykowanie, łamanie zasad,
Popełnianie błędów i dobra zabawa” 

Mary Lou Cook 

W ramach akcji promowania i propagowania 
informacji o Międzynarodowym Roku Zdrowia 
Roślin okleiliśmy samochód, który wraz z 
inspektorami „na pokładzie” przemierzał drogi  
województwa małopolskiego.



„PROMO – BUS”
Nasze przenośne biuro 



„PROMO – BUS”
Nasze przenośne biuro  - monitoring terenów leśnych



WIORiN w Krakowie w związku z organizacją imprez i wydarzeń przeznaczonych 
dla różnych odbiorców (od przedszkolaków po seniorów) przygotowywał na 
bieżąco program dostosowany do odpowiedniej grupy wiekowej.
I tak dla najmłodszych powstał wierszyk: 

„Co to, co to za nowina?
MRZR się zaczyna

MRZR? Cóż to znaczy?
Dziadek Ci to wytłumaczy!
Popatrz wnusiu za okienko!

Słonko świeci, ptaszek śpiewa, szumią 
dookoła drzewa!

Wnusiu!
Kiedyś to inaczej było

Rankiem w pole się chodziło
Przyrodę obserwowało, organizmy 

wprowadzało…
Organizmy, kiedy? jakie? na co? po 

co? i dlaczego?
Ja nic nie rozumiem z tego
Cicho, cicho nie tak szybko

Dziadek Ci opowie wszystko…” Plakat wykonany przez inspektorów WIORiN Oświęcim. 



Spotkania w 
przedszkolach.



Wizyty w szkołach podstawowych 
i 

prelekcje dla studentów uczelni wyższych.



Promocja 
Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 
podczas szkoleń dla rolników i przedsiębiorców.



Szerzenie idei MRZR wśród seniorów oraz 
podczas imprez plenerowych.

http://piorin.gov.pl/gfx/piorin/_thumbs/pl/piorinaktualnosci/722/205/1/img-20200726-wa0001,klOWfqWibGpC785HlXs.jpg


Akcje promocyjne organizowane 
w siedzibie WIORiN w Krakowie.



Promowanie MRZR podczas konferencji, spotkań   
oraz imprez plenerowych. 



„Beastie the bug w Krakowie”



„Bestyjka” w 
Oddziałach WIORiN Kraków.



#Gaszyn challenge” naszą wisienką na torcie  

WIORiN w Krakowie podjął wyzwanie WIORiN w Poznaniu i wykonał 
#Gaszyn Challenge.
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=3veQxc9ETjg
Pracownicy naszej Inspekcji wykonali 10 przysiadów (panowie po 10 
pompek) w ramach pomocy dla 10 miesięcznej Sandry Wolniak, która 
choruje na rdzeniowy zanik mięśni.
Zachęcamy wszystkich do pomocy w jej dalszym 
leczeniu. https://www.siepomaga.pl/sandra?ts=adw-
dynamic&gclid=EAIaIQobChMItMm0ldyz7AIV1YjVCh27FwVfEAAYASAAEgIipv
D_BwE

Pamiętajmy, że dobre uczynki maja większą moc niż słowa, bo mówić 
może każdy, ale niewielu wykona to, co powie…

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=3veQxc9ETjg
https://www.siepomaga.pl/sandra?ts=adw-dynamic&gclid=EAIaIQobChMItMm0ldyz7AIV1YjVCh27FwVfEAAYASAAEgIipvD_BwE
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