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       Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

   Koalicja Polska Wolna od GMO

Pan Jan Krzysztof Ardanowski,

Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 

przy Prezydencie RP

Petycja – list otwarty

Dotyczy: potencjalnego zagrożenia biologicznego ze strony nasion wprowadzanych na 
terytorium Polski z Ukrainy.

Szanowny Panie Przewodniczący,

Wojna na Ukrainie powoduje nieuchronne przenikanie materiału siewnego roślin uprawnych z
terenu tego kraju na terytorium Polski. 

W warunkach, gdy miliony Ukraińców przekraczają w „trybie uproszczonym” granice naszego 
Kraju, a polskie media i rząd Stanów Zjednoczonych zapowiadają przepływy i składowanie w 
Polsce milionów ton zbóż produkowanych na terenie tego kraju, do rangi zasadniczej,   
odpowiadającej racji stanu Rzeczypospolitej Polskiej,   urasta sprawa zapewnienia 
bezpieczeństwa biologicznego poprzez zakaz wwozu, tranzytu i składowania wszelkich nasion 
pochodzących z upraw odmian genetycznie zmodyfikowanych. 

Według danych zasięgniętych z neutralnych źródeł oraz informacji polskich producentów  
uprawy soi i kukurydzy GMO na Ukrainie obejmują od 50 do 90% areału ( 
https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/aktualnosci_/ukraina-wobec-gmo/. Ponadto na 
Ukrainie uprawia się bez żadnej kontroli setki tysięcy hektarów pszenicy i rzepaku GMO. Taki 
stan spowodowany jest korupcyjną ofensywą światowych korporacji biotechnologicznych, a 
właściwie całkowitym przejęciem rolnictwa ukraińskiego.   Uprawy GMO prowadzone są na 
Ukrainie przez prywatne przedsiębiorstwa należące do oligarchów, które nie respektują 
prawa. W praktyce nie działają tam żadne przepisy ograniczające uprawy GMO. Można więc z 
dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że całość „depozytu” zboża, ziarna 
konsumpcyjnego i paszowego jaki ma przyjąć Polska będzie stanowić materiał biologicznie 
skażony. 
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 Wobec powyższego prosimy o odpowiedź na następujące pytania: 

1. Czy Rząd RP i odpowiedzialne za bezpieczeństwo służby państwowe jest świadomy, że 
pomimo tego, iż na Ukrainie komercyjne uprawy GMO są zakazane i nielegalne to areał
upraw tych roślin obejmuje miliony hektarów. Cała Ukraina jest w praktyce skażona 
uprawami GMO, a materiał skażony genetycznie jest/będzie w Polsce przedmiotem 
obrotu ( transportu, składowania, przeładunków) w ilościach milionów ton?

2. Czy w związku z zamierzonym transportem i składowaniem na terytorium Polski  
ukraińskiego ziarna GMO przewidziano środki zabezpieczające przed przenikaniem 
skażonego materiału do łańcucha żywieniowego ludzi i zwierząt oraz zasiewów?

3. Jeśli tak, to jakie środki techniczne i formalno-prawne zamierza podjąć  Rząd w celu 
monitorowania dostaw GMO z Ukrainy oraz odseparowania, kontroli przepływu i 
składowania ziarna GMO na terenie RP?

4. Jakie służby zostały do tego celu powołane i jakie przepisy określające ich obowiązki 
zostaną wydane oraz, konkretnie, jakie dyspozycje posiadają obecnie Państwowa 
Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Służba 
Weterynaryjna i Służba Celna.

5. Jakie środki i z jakiej puli budżetowej zostaną przeznaczone na ten cel inaczej rzecz 
ujmując jaki będzie koszt finansowy i kto zapłaci za tę usługę?

Przedstawiając powyższe zapytania, pragniemy przypomnieć, że dzięki konsekwentnej 
akcji Koalicji Polska Wolna od GMO w latach 2003 – 2016, społeczeństwo polskie zostało 
uświadomione  i przyjęło do wiadomości fakty dot.  zagrożeń zdrowotnych, środowiskowych i 
ekonomicznych jakie niesie za sobą rozpowszechnianie GMO w uprawach i żywności. Według 
badań Eurostatu ponad 90 % Polaków żąda, aby Polska była krajem wolnym od GMO. Takie 
stanowisko, w dużej mierze będące rezultatem nacisku na szczeblu międzynarodowym 
wywieranego ze strony Koalicji Polska Wolna od GMO,  zostało przyjęte i zaakceptowane przez
władze Unii Europejskiej i wyartykułowane m.in. w uzasadnieniu do wyroku TSUE w sprawie C-
165/08 w następującym brzmieniu : 

„ Rzeczpospolita Polska opiera się na tym, że powszechnie wiadomo, iż społeczeństwo polskie 
przywiązuje dużą wagę do wartości chrześcijańskich i rzymskokatolickich. Co się tyczy w 
szczególności uzasadnienia opartego na ochronie moralności publicznej, na którą powołuje się 
Rzeczpospolita Polska w niniejszej sprawie.[...] polegające na odwoływaniu się do obaw o 
środowisko i zdrowie publiczne oraz do silnego sprzeciwu wobec GMO manifestowanego 
przez Polaków, a nawet do faktu, że wszystkie samorządowe  Sejmiki Wojewódzkie przyjęły 
uchwały stwierdzające, że regiony administracyjne mają być wolne od kultur 
modyfikowanych genetycznie i GMO... (wyrok z dnia 16 lipca 2008 Trybunału Sprawiedliwości
UE, sprawa C-165/08 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Polsce)

Wobec powyższego, doceniając starania Rządu RP w kwestii pomocy Ukrainie,  domagamy się 
równocześnie powstrzymania się od podejmowania kroków, które jak w omawianym 
przypadku,  spowodują nieodwracalne zniszczenia środowiskowe, zdrowotne i ekonomiczne, 
jak również pozbawią Polskę wizerunku kraju Wolnego od GMO. Polska pomoc Ukrainie nie 
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może być pomocą za wszelką cenę, gdyż obowiązkiem rządu jest zadbanie w pierwszej 
kolejności o bezpieczeństwo i zdrowie własnego narodu.

 W świetle znanych powszechnie faktów całość zboża i materiału siewnego napływająca z 
Ukrainy powinna być traktowana jako skażona genetycznie, dlatego obowiązkiem władz RP 
jest zapewnienie warunków ścisłej segregacji materiału GMO z Ukrainy oraz jego kontroli na 
każdym stopniu logistyki i dystrybucji,  w trakcie przyjmowania, składowania, transportu i 
wysyłki. 

Podmioty wnoszące niniejszą petycję–list otwarty zgadzają się 
na publiczne udostępnianie treści tej petycji-listu otwartego oraz 
danych tele-adresowych Stowarzyszenia i ICPPC.

Z poważaniem,

dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, doradca ICPPC - Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony
      Polskiej Wsi
Paweł Połanecki - ekspert niezależny  - były Wiceprzewodniczący Komisji ds. GMO przy 

Ministrze  Środowiska, Członek założyciel Koalicji Polska Wolna od GMO
Anna Szmelcer, przewodnicząca Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO
mgr inż. Anna Bednarek, prezes Stowarzyszenia Best Proeko
sir Julian Rose, rolnik, pisarz, dyrektor ICPPC - Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony  
    Polskiej Wsi
mgr Jadwiga Łopata, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), odznaczona
    Złotym  Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dyrektorka  
    EKOCENTRUM ICPPC
  Z upoważnienia

Dr Jacek Nowak, em. prof. SW

Adresy do Korespondencji:

Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO
Anna Szmelcer, Przewodnicząca
ul. Jagiellońska 21
44-100 Gliwice

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
Sir Julian Rose, Dyrektor
34-146 Stryszów 156, 
tel./fax +48 33 8797114  
e-mail: biuro@icppc.pl, jacek.nowak3@wp.pl
www.icppc.pl
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