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Stare i nowe GMO

• GMO to organizm roślinny lub zwierzęcy, w którym 
materiał genetyczny został zmieniony w sposób 
niezachodzący w warunkach naturalnych wskutek 
krzyżowania lub naturalnej rekombinacji. 

• Stare (dotychczasowe, transgeniczne) GMO to 
organizmy, do których genomu wprowadzono jeden lub 
więcej obcych genów.

• Nowe (uzyskane: metodami edycji genów/edycji 
genomu, nowymi technikami hodowli – NBT, new 
genomic techniques - NGT ) GMO (GMO 2.0) to 
organizmy, których genom zmieniono przekształcając go, 
np. poprzez wycięcie genu (genów), przeniesienie genu w 
inne miejsce, zmianę sekwencji DNA itd. 



  

Manipulacje nazwą GMO

• W USA termin GMO oznacza często wszystkie 
organizmy modyfikowane dowolnymi metodami 
(także występującymi w przyrodzie i od tysięcy lat 
stosowanymi w rolnictwie). 

• Pojęciu GMO w znaczeniu używanym w Europie, 
a więc i w Polsce odpowiada zaś w USA termin 
genetically engineered organism (GE 
organism). W pracach anglojęzycznych, głównie 
w USA, używa się więc obok skrótu GM skrótu GE 
(organism).



  

Dlaczego kwestia GMO jest ważna i aktualna
Zagrożenia „stare” i nowe

• Bo zagrożenia

A. Zdrowia (badania Seraliniego i in., 2012)

B. Środowiska

C. Egzystencji drobnych i średnich rolników

D. Suwerenności żywnościowej ludzi, 
regionów i całych krajów 



  

Faktyczne zagrożenia związane z GMO
 i żywnością transgeniczną

 (badania Seraliniego i in., 2012)
Dla zdrowia

     Ważniejsze z szokujących skutków spożywania GM kukurydzy odpornej na Roundup, jakie 
potwierdzono w długoterminowych badaniach na szczurach (zob. Séralini, G.-E., et al., 2012) 
to:

• 1. Do 50% samców i 70% samic żywionych GM kukurydzą umarło przedwcześnie w 
porównaniu ze śmiercią 30% samców i 20% samic w grupie kontrolnej (bez GM kukurydzy).

• 2. Szczury karmione kukurydzą GMO i śladowymi ilościami Roundup doznały poważnych 
obrażeń, w tym organiczne uszkodzenia wątroby i uszkodzenia nerek.

• 3. We wszystkich grupach u obu płci wystąpiło 2-3 razy więcej nowotworów i podobnie 2-3 razy 
więcej przypadków śmierci samic niż w grupie kontrolnej.

• 4. Do 24 miesiąca 50-80% samic rozwinęło nowotwór, z nawet trzema guzami na zwierzę, 
wobec 30% w grupie kontrolnej. Pierwsze duże nowotwory wykrywane były w czasie od 4. do 
7. miesiąca życia. Większość nowotworów wykrywana była po 18 miesiącach.

• 5. Szczury, szczególnie samice, które piły śladowe ilości Roundup (na poziomach prawnie 
dozwolonych w sieci wodociągowej) rozwinęło o 200% do 300% więcej dużych guzów niż te 
niepijące wody z Roundupem. 

Fakty te są tym bardziej niepokojące, że komórki szczura mają budowę biologiczną i morfologiczną 
bardzo podobną do ludzkich.



  
Źródło: Séralini, G.-E., et al. (2012) Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant 

genetically modified maize. „Food and Chem. Toxicol.” (IX.2012), s. 6 (bez większości zdjęć zdjęć 
mikroskopowych) (http://dx.doi.org/10.1016/j.fct.2012.08.005)



  

Sceptyk:
- Eee tam, to u zwierząt, a u ludzi 

może się nie sprawdzić…

====================

Odpowiedź biologa molekularnego – 
doświadczonego eksperymentatora: 

- Około 90% wyników badań na 
szczurach sprawdza się u ludzi.



  

Skażenia upraw nie-GMO 
i kwestia „koegzystencji”

• Przykłady skażeń upraw z różnych krajów 
daje Metera (2012), z przykładem utraty 
rynku zbytu i zaufania po wykryciu w 
dostawie polskiej kukurydzy aż 3,9% nasion 
GMO już w 2009 r. 

•    Inny przykład to panika od lipca 2016 na 
światowych rynkach pszenicy po wykryciu 
22 nielegalnych upraw GM pszenicy w 
stanie Washington w USA (Illegal GMO 
Wheat…).



  

Kwestia „koegzystencji” roślin GMO i nie-GMO

• Wiadomo z badań, że tzw. „koegzystencja” roślin GMO i nie-
GMO nie jest możliwa – co zresztą przyznała także sama 
firma Bayer w 2010 (Bayer przyznaje…) [ 1].

•     Potwierdza to opinia Centrum Badawczego Unii (Joint 
Research Centre) z 2002 r. na podstawie badań wykonanych 
na zlecenie Komisji Europejskiej, a także Europejski Komitet 
Społeczno - Ekonomiczny w „Opinii w sprawie koegzystencji 
upraw zmodyfikowanych genetycznie z uprawami 
tradycyjnymi i ekologicznymi ” CESE 165/2004.

•     Największe, w ujęciu procentowym, skażenia upraw 
ekologicznych, tradycyjnych i konwencjonalnych są, to 
oczywiste, w bezpośrednim sąsiedztwie upraw GMO.

•     Zaś jeden egzemplarz kukurydzy wytwarza w sezonie od 5 
mln do 50 mln pyłków [2]. 



  

Kwestia „koegzystencji” roślin GMO i nie-GMO

•     Pyłek roślin GM z silnym wiatrem może przenosić się na 
dziesiątki kilometrów, a nawet setki km. Np., zgodnie z 
badaniami przeprowadzonymi przez Central Science 
Laboratory w Anglii, pyłki rzepaku przemieszczają się na 
odległość 26 km (zob. np. J. Narkiewicz-Jodko, 2012) [3]. 

• Prof. J. Narkiewicz-Jodko podał też [4], że,  według Centrum 
Badawczego Unii (Joint Research Centre), obserwowano 
unoszenie się pyłku w powietrzu od 1. do 6. godzin, co w 
przypadku lekkiego pyłku rzepaku (a GM rzepak jest na etapie 
zatwierdzania w UE) może oznaczać przemieszczenie się z 
silnym wiatrem nawet o kilkaset km. 

• „Superchwasty”, które nabyły oporność na glifosat (Roundup), 
 rozprzestrzeniły się już w 2016 r. w USA na ponad 60 mln 
akrów (!) (“Superweeds” Resulting…).



  

by Brad Luttrell (www. bradluttrell.com)

Źródło: Impacts of Genetically Engineered Crops on Pesticide Use:   The First Thirteen Years,  November 2009, by Charles 
Benbrook

Herbicyd Roundup® już nie pomaga…  bo powstały superchwasty 

i pozostaje już tylko motyka (na ponad 60 mln (!)
akrów upraw

                                                              w USA…)                       RŚ



  

Kwestia „koegzystencji” roślin GMO i nie-GMO.
Źródła

[1] Bayer przyznaje, że niemożliwe jest kontrolowanie skażeń 
spowodowanych przez GMO « Transgeniczne Organizmy 
(http://transgeniczneorganizmy.wordpress.com/2010/04/27/bayer-
przyznaje-ze-niemozliwe-jest-kontrolowanie-skazen-
spowodowanych-przez-gmo/#comment-54).

[2] Hofmann F. et al., Maize pollen deposition in relation to distance 
from the nearest pollen source under common cultivation - results 
of 10 years of monitoring (2001 to 2010), “Environmental Sciences 
Europe », 2014, 26:24 
(https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-014-
0024-3).

[3] Narkiewicz-Jodko J., Zachować przezorność z GMO, Warszawa 
2011, w: „GMO – Zamach na naszą, polską żywność i rolnictwo 
oraz zdrowie”, Wyd. ICPPC i inne organizacje, Stryszów 2016 
(DVD)..

[4] Ostrożnie z GMO. Wywiad z prof. Janem Narkiewiczem-Jodko
           (http://www.ekologia.pl/wywiady/ostroznie-z-gmo-wywiad-z-

prof-janem-narkiewiczem-jodko,16589.html)



  

Czy możliwe jest wycofanie transgenów lub 
zmienionych sekwencji DNA ze środowiska?

• Pytanie takie rodzi możliwość „przeskakiwania” genów do 
nieoczekiwanych miejsc.

•     Oznacza to, że uwolnione do środowiska geny mogą przechodzić 
(nazywane jest to “ucieczką genów” – ang. “gene escape”) do genomów 
innych  organizmów tego samego lub innego gatunku. 

•     Takim rozpowszechnionym zagrożeniem jest przejście genu oporności 
na herbicyd z GM roślin na chwasty (zob. np. “Superweeds” Resulting…).

• Potwierdzono też już empirycznie u ludzi, że np. 
bakterie jelit potrafią wbudowywać w swój organizm materiał 
genetyczny z GM roślin 
(por. np. Żarski T., Czy pasze zawierające GMO stanowią zagrożenie dla 
zdrowia zwierząt i ludzi [w:] GMO – szansą rozwoju polskiego rolnictwa? 
Fakty i mity, Kancelaria Senatu, Warszawa 2007).



  

Czy możliwe jest wycofanie transgenów lub 
zmienionych sekwencji DNA ze środowiska?

• Odpowiedź specjalistów FAO jest jednoznaczna:
• Istnieje konsensus naukowy co do 

dalekosiężnej konsekwencji takiej „ucieczki 
genu”: otóż, gdy raz takie geny lub sekwencje 
DNA zostaną uwolnione do środowiska, to 
nie ma możliwości ich wycofania z niego.

•  (Weighing the GMO arguments- against, FAO, 
2003 )



  

W przypadku skażeń upraw i prawa patentowania GMO
rolnicy, jak i przedsiębiorcy sektora spożywczego oraz 

konsumenci bez  większych szans wobec korporacji 
chemiczno-biotechnologicznych

• 2011 - Pozew ponad 90 podmiotów, zarówno organizacji, 
jak i farmerów, reprezentujących ponad 270 000 osób, w 
tym w imieniu  około 70 tysięcy farmerów ekologicznych 

    i konwencjonalnych oraz drobnych przetwórców 
    i handlowców sektora spożywczego z USA i Kanady 

przeciwko Monsanto 
    (zob. OSGATA-v-Monsanto-Complaint ), 

• 2012 - decyzja sądu nowojorskiego oddalająca ten pozew
 
• 2013 - decyzja sądu apelacyjnego podtrzymująca decyzję 

sądu niższej instancji oddalającą ten pozew (zob. United 
States Court of Appeals, 12-1298.Opinion.6-6-2013.1).



  

Zawłaszczanie praw do nasion

- Skąd wzięła się ta różnorodność roślin uprawnych?
- Otóż ocenia się, że od ok. 10 000. lat rolnicy znajdowali dziko 

rosnące rośliny, selekcjonowali je lub krzyżowali ze sobą podczas 
ich upraw.  Tak powstały pierwsze rośliny uprawne. Potem zaczęli 
też krzyżować uprawiane już rośliny (z innymi uprawianymi lub z 
dziko rosnącymi). I w ten sposób, przez tysiące lat selekcjonowania 
i krzyżowania ze sobą różnych odmian i gatunków, czyli w trakcie 
hodowli przez rolników roślin, spowodowali oni powstanie roślin 
zawierających w swych genomach tysiące lub nawet dziesiątki 
tysięcy genów. Taki, np. jęczmień posiada ok. 60 000 genów, czyli 
dwa razy więcej niż człowiek…

   Ale poszczególnych genów nie stworzył człowiek… Powstały one w 
sposób naturalny, w przyrodzie. Człowiek jednak sprawił, że 
wskutek krzyżowania powstały ich oryginalne kompozycje.

 -  Czy ktokolwiek więc ma prawo do poszczególnych genów? 
- Na pewno nikt nie ma takiego prawa.
      



  

Zawłaszczanie praw do nasion

   Wiemy, że od dziesiątków lat genetycy potrafią zmieniać genomy 
wstawiając jeden lub kilka obcych genów do genomu danej rośliny 
uprawnej lub dzikiej.

   Zaś współcześnie potrafią oni zmieniać, wycinać z genomu lub 
przemieszczać w genomie już istniejące geny (tworząc tzw. Nowe GMO, 
GMO 2.0).

   I tacy genetycy, a raczej ich pracodawcy - organizacje naukowe lub firmy - 
roszczą już sobie wtedy prawo do dysponowania tak zmodyfikowaną 
rośliną, a zwłaszcza jej nasionami, no i do corocznych opłat licencyjnych.

    Jeśli jednak zastanowić się przez chwilę, kto powinien mieć przede 
wszystkim prawa do dysponowania materiałem siewnym roślin 
uprawnych, to oczywistym staje się, że przypaść powinno takie prawo tym 
lub spadkobiercom i następcom tych, którzy doprowadzili do utworzenia 
kompozycji większości genów w genomie danej rośliny… Czyli rolnikom, 
ich spadkobiercom i następcom…

 -  Czy jakakolwiek korporacja lub inna organizacja, także naukowo-
badawcza, zapłaciła kiedykolwiek opłatę licencyjną jakiemukolwiek 
rolnikowi lub jego spadkobiercy lub następcy?

 -  Nie znamy takiego faktu.
   



  

Zawłaszczanie praw do nasion

Warto więc wziąć pod uwagę następujące fakty:
  1. To przede wszystkim właśnie rolnicy, jako kontynuatorzy i spadkobiercy tysięcy przeszłych 

pokoleń rolników, którzy przystosowali lub wyhodowali odmiany roślin i rasy zwierzęce, z 
których każda zawiera genom obejmujący tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy genów, są w 
sposób naturalny uprawnieni do swobodnego dysponowania materiałem siewnym 
uprawianych roślin i materiałem zarodowym hodowanych ras zwierzęcych. To właśnie rolnicy 
zachowali ten materiał siewny i zarodowy do czasu, w którym został „pozyskany” czy to 
przez instytucje naukowe, czy banki nasion, czy firmy prywatne i państwowe w celu jego 
modyfikacji.

   2. Zmienione przez instytucje naukowe lub firmy genomy tych odmian i ras nadal zawierają w 
olbrzymiej większości geny, które pojawiły się tam wskutek pracy pokoleń rolników, a którzy 
nie zrzekli się praw do tych odmian i ras. Podobnie jak powstają ciągle w sposób naturalny w 
ogrodach i na polach rolników krzyżówki uprawianych przez nich roślin.

I te krzyżówki są w dyspozycji danego rolnika, ale do czasu, tj. dopóki nie okaże się, że licencję 
na takie same krzyżówki ma jakaś firma...
   Czy jest rzeczą sprawiedliwą, że jeśli takie krzyżówki jakaś firma/instytucja otrzyma 
laboratoryjnie, to będą ich...  Przecież ta firma/instytucja utworzyła te krzyżówki z 
tradycyjnych odmian uprawianych od pokoleń przez rolników...

   3. Dodane lub zmienione zaś geny zwłaszcza przez „klasyczne” techniki genetycznej 
modyfikacji, to nadal od 1. do kilku genów. Z kolei przy tzw. nowych technikach hodowli roślin 
(tzw. nowe GMO, GMO 2.0), zwłaszcza techniką CRISPR, poszczególne, już zawarte w 
genomie geny mogą być nie tylko zmienione, ale też przemieszczone lub usunięte – ale to 
nadal jeden do kilku genów wobec tysięcy, a np. w jęczmieniu wobec około 60 000 już 
istniejących genów…

   



  

Zawłaszczanie praw do nasion
I praw do tych tysięcy lub dziesiątków tysięcy genów w każdej odmianie 

czy rasie nie wykupiono od rolników, ani rolnicy się tych praw nie 
zrzekli.

  4. Przez całe tysiąclecia, dzięki swobodnej wymianie materiału 
siewnego wzmacniało się bezpieczeństwo żywnościowe i następował 
rozwój hodowli różnych odmian roślin w poszczególnych krajach.

   5. Być może, np. w genomie pewnej tradycyjnej (regionalnej) 
odmiany, np. owsa (który ma dwa razy więcej genów niż człowiek) 
drzemią rozwiązania przyszłych, a może już istniejących problemów?

(Źródło: Petycja – list otwarty do Prezydenta RP i Ministra Rolnictwa nt.: 
Dotyczy: Pilnej zmiany ustawy o nasiennictwie i/lub wydanie rozporz
ądzenia w celu ochrony polskich tradycyjnych nasion w związku z dzi
ałaniami rządowych agentur/instytucji, które swoimi decyzjami niszcz
ą resztki producentów tradycyjnych nasion
, 

http://renesans21.pl/category/stanowiska/ )

http://renesans21.pl/stanowiska/dotyczy-pilnej-zmiany-ustawy-o-nasiennictwie-i-lub-wydanie-rozporzadzenia-w-celu-ochrony-polskich-tradycyjnych-nasion-w-zwiazku-z-dzialaniami-rzadowych-agentur-instytucji-ktore-swoimi-decyzjami-nisz/
http://renesans21.pl/stanowiska/dotyczy-pilnej-zmiany-ustawy-o-nasiennictwie-i-lub-wydanie-rozporzadzenia-w-celu-ochrony-polskich-tradycyjnych-nasion-w-zwiazku-z-dzialaniami-rzadowych-agentur-instytucji-ktore-swoimi-decyzjami-nisz/
http://renesans21.pl/stanowiska/dotyczy-pilnej-zmiany-ustawy-o-nasiennictwie-i-lub-wydanie-rozporzadzenia-w-celu-ochrony-polskich-tradycyjnych-nasion-w-zwiazku-z-dzialaniami-rzadowych-agentur-instytucji-ktore-swoimi-decyzjami-nisz/
http://renesans21.pl/stanowiska/dotyczy-pilnej-zmiany-ustawy-o-nasiennictwie-i-lub-wydanie-rozporzadzenia-w-celu-ochrony-polskich-tradycyjnych-nasion-w-zwiazku-z-dzialaniami-rzadowych-agentur-instytucji-ktore-swoimi-decyzjami-nisz/


  

Zawłaszczanie praw do nasion

Cytat z odpowiedzi Ministra Rolnictwa z 7 czerwca 2022 na naszą 
Petycję – list otwarty do Prezydenta RP i Ministra Rolnictwa nt.: 
Pilnej zmiany ustawy o nasiennictwie…:



  

Zawłaszczanie praw do nasion

• CO W INTERNECIE PISZCZY?…. CZYLI 
SPRZEDAŻ MATERIAŁU SIEWNEGO W SIECI 
– PIORIN

(http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/co-w-internecie-
piszczy-czyli-sprzedaz-materialu-siewnego-w-
sieci,570.html)

• Poniżej fragment powyższej publikacji PIORIN:
 - „Niestety, z dużą dozą prawdopodobieństwa 

można założyć, że część z nich to oferty 
nielegalne, naruszające wyłączne prawo do 
odmian roślin oraz przepisy ustawy 
o nasiennictwie.”



  

Wzrost zużycia herbicydów i kosztów

• Zużycie herbicydów ogółem przy 
uprawach GMO zwiększyło się 
istotnie, w stosunku do konwencjonalnych 
upraw, przy czym towarzyszy temu stałe 
rozprzestrzenianie się odpornych na 
herbicydy superchwastów i wzrost 
kosztów wskutek konieczności ręcznego 
(sic!) ich usuwania (Benbrook, 2012; US 
GMO Soybean…, 2016).



  

Skutki chemizacji upraw GMO

Reprezentacyjne są tu wszechstronne zagrożenia zdrowia i 
środowiska ze strony herbicydów zawierających glifosat (jak 
np. Roundup) przedstawione zwłaszcza w raportach:

1. Glyphosate Monograph, Pesticide Action Network (PAN) 
2016 (http://pan-international.org/wp-content/uploads/
Glyphosate-monograph.pdf )

2. Zagrożenia ze strony glifosatu i Roundupu, 
najszerzej używanych w uprawach GMO – raport, ICPPC 

2016 (
www.icppc.pl/antygmo/2016/10/zagrozenia-ze-strony-glifosatu
-i-roundupu-najszerzej-uzywanych-w-uprawach-gmo-raport/
 )

3. Dr hab. inż. P. Sanecki, List otwarty do Ministra Środowiska 
i Ministra Rolnictwa w sprawie bezprawnego stosowania 
Roundupu/Glifosatu do tzw. Desykacji, z dnia 3.02.2017

http://pan-international.org/wp-content/uploads/Glyphosate-monograph.pdf
http://pan-international.org/wp-content/uploads/Glyphosate-monograph.pdf
http://pan-international.org/wp-content/uploads/Glyphosate-monograph.pdf
http://pan-international.org/wp-content/uploads/Glyphosate-monograph.pdf
http://pan-international.org/wp-content/uploads/Glyphosate-monograph.pdf
http://pan-international.org/wp-content/uploads/Glyphosate-monograph.pdf
http://pan-international.org/wp-content/uploads/Glyphosate-monograph.pdf
http://pan-international.org/wp-content/uploads/Glyphosate-monograph.pdf
http://www.icppc.pl/antygmo/2016/10/zagrozenia-ze-strony-glifosatu-i-roundupu-najszerzej-uzywanych-w-uprawach-gmo-raport/
http://www.icppc.pl/antygmo/2016/10/zagrozenia-ze-strony-glifosatu-i-roundupu-najszerzej-uzywanych-w-uprawach-gmo-raport/


  

A. Wybrane wyniki badań wpływu glifosatu na ludzi        
                                                                na podstawie 

publikacji naukowych

 I. Glifosat, aktywny składnik najpopularniejszych 
herbicydów, zwłaszcza Roundupu:

• jest prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi (1), według 
klasyfikacji IARC (Międzynarodowej Agencji Badań nad 
Rakiem WHO) od 2015 r. zaliczany do grupy 2A 

• jest kojarzony z 2. rodzajami raka:

   a) nieziarniczymi chłoniakami złośliwymi 
       (ang. non-Hodgkin lymphoma)

   b) i rakiem piersi (2), (3), (9), (22)

(Źródło: Zagrożenia ze strony glifosatu i Roundupu…)



  

W skrócie efekty działania Glifosatu/Roundupu to:

• 1. Nowotwory typu estrogenowego poprzez 
receptory estrogenowe już przy skrajnie małym

   stężeniu c=1ppt (jedna część na trylion). (…)

• 2. W małych stężenia działa jak hormon typu 
estrogenu powodując feminizację mężczyzn.

• 3. Epidemia chorób nerek i uszkodzenie wątroby.

• 4. Choroba rybia łuska (…).

(Źródło: Dr hab. inż. P. Sanecki, List otwarty do Ministra Środowiska…)



  

W skrócie efekty działania Glifosatu/Roundupu to :

5. Zniszczenie pożytecznych a wzrost szkodliwych bakterii w 
glebie i przewodzie pokarmowym człowieka.

6. Neurotoksyna dla mózgu, działa synergetycznie z glutenem. 
Pestycydy fosforoorganiczne mają działanie neurotoksyczne 
podobne do gazu bojowego sarinu.

7. Autyzm pośrednio jako synergia ze szczepieniami i 
paracetamolem.

8. Celiakia i nietolerancja glutenu, która rozszerza się 
błyskawicznie. Gluten, w nieobecności glifosatu, na ogół nie 
jest groźny.

9. Bezpłodność ludzi i zwierząt.

(Źródło: Dr hab. inż. P. Sanecki, List otwarty do Ministra Środowiska…)



  

Naukowy consensus nt. 
zagrożeń ze strony glifosatu

•  „Istnieje od dłuższego czasu naukowy 
consensus, że glifosat może mieć negatywny 
wpływ na ludzkie zdrowie przy znacznie 
niższych dawkach niż dopuszczalne przez 
MRL (maximum residue level – maksymalny 
poziom pozostałości) 

• i że może on wpływać dezorganizująco na 
działanie hormonów 

• oraz, że z tego powodu jest niemożliwe 
określenie poziomu, na którym glifosat może być 
bezpiecznie spożywany w chlebie.” 

• (Źródło: Bread and glyphosate…)



  

Zagrożenia ze strony nowego GMO (GMO 2.0)

•  Istnieją dowody naukowe, że organizmy tworzone 
metodami edycji genów (nowymi metodami hodowli, 
NBTs, NGTs), czyli tzw. nowe GMO lub GMO 2.0, nie są 
tak bezpieczne dla zdrowia i środowiska, jak to się 
często deklaruje. 

• Co więcej, dotychczas nie przeprowadzono żadnych 
badań dotyczących bezpieczeństwa produktów edycji 
genów. 

•    Ponieważ najczęściej realizowane cele edycji genów to 
uzyskanie oporności roślin na wybrane środki 
chemiczne, to zagrożenia dla zdrowia i środowiska ze 
strony tak tworzonych nowych GMO są analogiczne, jak 
znane już zagrożenia ze strony „starych” 
(transgenicznych) GMO.



  

Zagrożenia ze strony nowego GMO (GMO 2.0)

• Ponadto poniżej kilka specyficznych zagrożeń 
ze strony edycji genów:

1. rozpoznano rozpowszechnione, a 
niezamierzone uszkodzenia DNA (off-target 
mutations),

2. niezamierzone efekty mutacji w zamierzonych 
miejscach edycji genów (on-target mutations),

3. off-target i on-target mutations mogą 
powodować zmianę funkcji wielu genów 
prowadząc do zmienionej biochemii rośliny, 
włączając w to produkcję toksyn i alergenów.    



  

Zagrożenia ze strony nowego GMO (GMO 2.0)

• Te i inne zagrożenia są tym groźniejsze, 
gdyż w świetle ostatnio opublikowanego 
badania (Barbour M.A. et al., 2022, https://
www.science.org
/doi/10.1126/science.abf2232) 

• zmiany w pojedynczych genach (tzw. 
„keystone genes” – „genach kluczowych”) 
mogą zagrozić całym ekosystemom 

• oraz że istnieje niepewność, które geny, w 
jakich warunkach można uznać za „geny 
kluczowe”.

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abf2232
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abf2232
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abf2232


  



  

Zagrożenia ze strony nowego GMO (GMO 2.0)

• “Edycja genów jest ryzykownym i drogim 
odejściem od udowodnionych, udanych 

   rozwiązań problemów żywnościowych i 
rolniczych” 

(„Gene Editing - Myths and Reality”, 
www.greens-efa.eu/en/article/document
/gene-editing-myths-and-reality). 

http://www.greens-efa.eu/en/article/document/gene-editing-myths-and-reality
http://www.greens-efa.eu/en/article/document/gene-editing-myths-and-reality
http://www.greens-efa.eu/en/article/document/gene-editing-myths-and-reality
http://www.greens-efa.eu/en/article/document/gene-editing-myths-and-reality
http://www.greens-efa.eu/en/article/document/gene-editing-myths-and-reality
http://www.greens-efa.eu/en/article/document/gene-editing-myths-and-reality
http://www.greens-efa.eu/en/article/document/gene-editing-myths-and-reality


  

„Gene Editing - Myths and Reality”



  

Inne zagrożenia związane z 
nowym GMO

• „Firma biotechnologiczna Revivicor została 
uwikłana w skandal związany ze śmiercią pacjenta 
po przeszczepie po tym, jak otrzymał on świńskie 
serce (po edycji genów), które okazało się być 
zakażone wirusem świńskim.”

• (Biotech firm embroiled in scandal after
• gene-edited pig heart infected with virus, 

https://gmwatch.org/en/106-news/latestnews/
• 20025)



  

Zagrożenia ze strony nowego GMO (GMO 2.0)

• Więcej informacji o zagrożeniach w: 

• Scientific Critique of Leopoldina and 
Easac Statements on Genome Edited 
Plants in The EU, April 2021 

• (
https://ensser.org/wp-content/uploads/202
1/04/Greens-EFA-GMO-Study-1.pdf
).          

https://ensser.org/wp-content/uploads/2021/04/Greens-EFA-GMO-Study-1.pdf
https://ensser.org/wp-content/uploads/2021/04/Greens-EFA-GMO-Study-1.pdf


  



  

Potencjalne zagrożenia ekonomiczno-
społeczne po upowszechnieniu upraw 

GM roślin:

→ możliwość zawładnięcia ziemiami 
rolniczymi,

→ możliwość zawładnięcia zasobami słodkiej 
wody, a stąd

→ możliwość opanowania produkcji i rynków 
żywności przez wielkie koncerny 
biotechnologiczne,

• po wprowadzeniu na wielkich obszarach 
upraw transgenicznych (Chorąży, 2007).



  

Inne zagrożenia

1. W Polsce kontrola upraw kukurydzy obejmuje do 
3% ją uprawiających rolników.

2.  DuPont, Monsanto i Cargill wykupiły ostatnio 17 mln 
ha najlepszych ziem rolniczych na Ukrainie.

3. Zmiana polityki władz wobec GMO
- już dzieje się na poziomie KE.

4. Oceniano, że już w 2004 r. ok. 95% kompetentnych 
naukowców pracowało dla przemysłu, czyli 
niezależnych naukowców było ok. 5% i udział tych 
niezależnych zmniejszał się… (prof. Terje Traavic).



  

      Pytania nt. korzyści z GMO
   (Union of Concerned Scientists)

W każdym z kolei z przypadków korzyści z GMO 
warto jednak zadać kilka pytań, jak zwłaszcza:

   1. Czy chodzi w danym przypadku o 
rzeczywiste korzyści pro publico bono, czy 
głównie o korzyści finansowe podmiotów 
zainteresowanych upowszechnianiem lub 

wykorzystywaniem GMO?



  

 New York Times, October 25, 1998 
"Monsanto should not have to vouchsafe the safety of 
biotech food. Our interest is in selling as  much of it as 
possible. Assuring its safety is the FDA's job."
Phil Angell
Monsanto's director of corporate communications 

Koncern   Monsanto nie powinien być zmuszany do 
łaskawego udzielania gwarancji bezpieczeństwa dla żywności 
opartej o biotechnologię. 
Naszym interesem jest sprzedawać jej tak dużo jak tylko to 
możliwe. Zapewnianie jej bezpieczeństwa to zajęcie dla 
Urzędu do spraw Żywności i Leków.” 

(cyt. za Hałat, Świadomość konsumentów…)

 GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS



  

2. Czy korzyści uzyskiwane z GMO 
przeważają nad kosztami 

   i zagrożeniami?

   3. Czy wobec zagrożeń związanych z 
uwalnianiem GMO do środowiska nie 

istnieją alternatywne a bezpieczniejsze 
sposoby osiągania danych celów?



  

Na pewno warto skorzystać z zaleceń w samym 
Monsanto…

Ogłoszenie na stołówce Monsanto 
w Wielkiej Brytanii, w High Wycombe

• „W odpowiedzi na niepokoje naszych klientów 
(…) postanowiliśmy usunąć ze wszystkich 
naszych dań kukurydzę i soję genetycznie 
modyfikowaną.   

•    Będziemy współpracowali z naszymi 
dostawcami nad wymianą tych produktów na ich 
odpowiedniki wolne od GMO. (…) 

•    Podjęliśmy już środki mające na celu 
zapewnienie Państwa zaufania wobec naszych 
produktów.”

• (Cyt. za J.M. Smith, Nasiona kłamstwa, czyli o łgarstwach przemysłu i rządów na 
temat żywności modyfikowanej genetycznie, Oficyna Wydawnicza 3.49, Poznań 
2007, s. 247)



  

Przeciwdziałania uwalnianiu GMO 
do środowiska w 2022

• Sprawdzenie kompletności listy odmian kukurydzy GMO, 
których stosowanie w Polsce jest zakazane – Załącznik do 
corocznego Rozporządzenia Rady Ministrów aktualizującego 
tę listę

• STOP nowe GMO – Propozycje odpowiedzi (opinia) w ramach 
konsultacji publicznych Komisji Europejskiej

(https://www.icppc.pl/antygmo/2022/07/stop-nowe-gmo/ )
• Uwaga! Powrót GMO. Ważny Apel do Prezydenta. – Jadwiga 

Łopata – Niezależna Telewizja (NTV)
• Petycja – list otwarty nt.: potencjalnego zagrożenia 

biologicznego ze strony nasion wprowadzanych na terytorium 
Polski z Ukrainy.

(http://renesans21.pl/category/stanowiska/ )
• Pytania zadane przedstawicielom rządu na konferencji w 

Toruniu
• Podpisywanie międzynarodowej petycji WeMoveEurope

https://www.icppc.pl/antygmo/2022/07/stop-nowe-gmo/


  

Opinia dla konsultacji publicznych KE
Ja, obywatel kraju członkowskiego Unii Europejskiej, oczekuję jednoznacznej deklaracji oraz 

działalności potwierdzającej, że organizmy tworzone metodami i technikami edycji genów (tj. 
tzw. new genomic techniques włączając w to ukierunkowaną mutagenezę i cisgenezę) są GMO 
(genetycznie modyfikowanymi organizmami), a stąd  powinny ściśle podlegać prawu o GMO.

Moje powyższe oświadczenie (opinia) jest uzasadnione następującymi argumentami:
1. Regulacje nie powinny odrzucać ważnych zabezpieczeń.
2. Regulacje winny uwzględniać wszystkie fakty.
3. Deregulacja dotycząca nowych technologii genetycznych modyfikacji stwarza zagrożenie dla 

gospodarstw rolnych i przemysłu spożywczego.
4. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 25 lipca 2018 (sprawa C-528/16) wyjaśnił, że 

organizmy tworzone nowymi technikami mutagenezy podlegają w pełni przepisom unijnego prawa o 
GMO.

5. Ostatnio opublikowane badanie podkreśliło, że zmiany w pojedynczych genach (tzw. „keystone genes” – 
„genach kluczowych”) mogą zagrozić całym ekosystemom oraz że istnieje niepewność, które geny, w 
jakich warunkach można uznać za „geny kluczowe” oraz że nauka „wie niewiele o tym, czy geny 
jednego gatunku wpływają na trwałość gatunku, z którym wchodzi w interakcje w społeczności 
ekologicznej” (Barbour M.A. et al (2022). A keystone gene underlies the persistence of an 
experimental food web. Science 376(6588):70–73, https://www.science.org
/doi/10.1126/science.abf2232),

6. Istnieją dowody naukowe, że organizmy tworzone metodami edycji genów nie są tak bezpieczne dla 
zdrowia i środowiska, jak to się często deklaruje. Dotychczas nie przeprowadzono żadnych badań 
dotyczących zagrożeń, ani żadnych badań dotyczących bezpieczeństwa produktów edycji genów. 
Stąd też deklaracje bezpieczeństwa są tylko hipotetyczne.

   Poniżej kilka specyficznych zagrożeń ze strony edycji genów:
 - rozpoznano rozpowszechnione, a niezamierzone uszkodzenia DNA (off-target mutations),
 - niezamierzone efekty mutacji w zamierzonych miejscach edycji genów (on-target mutations),
 - off-target and on-target mutations mogą powodować zmianę funkcji wielu genów prowadząc do 

zmienionej biochemii rośliny, włączając w to produkcję toksyn i alergenów.
   

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abf2232
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abf2232
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abf2232


  

Opinia dla konsultacji publicznych KE

   Poniżej wybrane publikacje, które zawierają zestawy naukowych faktów o zagrożeniach ze strony procesu i 
produktów edycji genów:

- Boards of the European Network of Scientists for Social and Envi ronmental Responsibility (ENSSER) and of 
Critical Scientists Switzerland (CSS), April 2021, Scientific Critique of Leopoldina and Easac Statements 
on Genome Edited Plants in The EU, April 2021  (
https://ensser.org/wp-content/uploads/2021/04/Greens-EFA-GMO-Study-1.pdf )

- Xu Tang et al., 2018, A large-scale whole-genome sequencing reveals highly specific genome editing both by 
CAS9 and CPF1 (CAS12a) nucleases in rice, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29973285/

- Gene editing: Unexpected outcomes and risks (
https://gmwatch.org/en/19499-gene-editing-unexpected-outcomes-and-risks  ) 

- Science supports need to subject gene-edited plants to strict safety assessments
(https://gmwatch.org/en/news/archive/2019/19223 )
- GeneWatch UK, 2021, On-target effects of genome editing techniques:  (Un)repaired DNA damage, a 

hinderance to safety and development? (
http://www.genewatch.org/uploads/f03c6d66a9b354535738483c1c3d49e4/genome-editing-techniques-fin.
pdf
).

7. Co do mnie jako konsumenta, ja, jak większość obywateli i wyborców krajów członkowskich UE, nie chcę 
żadnej żywności genetycznie modyfikowanej, a więc nie chcę żadnej żywności zawierającej rośliny lub 
zwierzęta zmodyfikowane metodami edycji genów.

8. Żywność dla zdrowia i zrównoważone rolnictwo – co jest głównym celem – tworzone jest z pomocą 
ekologicznego i tradycyjnego rolnictwa, a nie z pomocą GMO, w tym również z pomocą organizmów 
modyfikowanych metodami edycji genów lub z pomocą rolnictwa konwencjonalnego z syntetycznymi 
pestycydami i nawozami.

9. Co więcej, w ramach obecnego prawa UE o GMO można ocenić, że GMO są zagrożeniem dla 
„zrównoważonego rozwoju” zdefiniowanego w Konwencji z Rio de Janeiro z 1992 (Szczyt Ziemi) jako 
„oddziaływanie aktywności ludzi na globalne zasoby biofizyczne w taki sposób, aby postęp ludzkości i 
zachowanie równowagi biofizycznej świata osiągane były na równi”, ponieważ interes korporacji 
biotechnologicznych („postęp ludzkości”) jest nadrzędny i narusza „równowagę biofizyczną” świata. Nie 
ma żadnych powodów, aby sądzić, że naukowcy będą w stanie dostarczyć dowody na pozytywne 
oddziaływanie odmian nowych GMO na ww. zdefiniowany „zrównoważony rozwój”.

(Opracował zespół ICPPC)

https://ensser.org/wp-content/uploads/2021/04/Greens-EFA-GMO-Study-1.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29973285/
https://gmwatch.org/en/19499-gene-editing-unexpected-outcomes-and-risks
https://gmwatch.org/en/news/archive/2019/19223
http://www.genewatch.org/uploads/f03c6d66a9b354535738483c1c3d49e4/genome-editing-techniques-fin.pdf
http://www.genewatch.org/uploads/f03c6d66a9b354535738483c1c3d49e4/genome-editing-techniques-fin.pdf


  

Moje pytania zadane na konferencji nt. „Bezpieczeństwo 
gospodarcze Polski”, w AKSiM w Toruniu 25 czerwca 

2022
1. Jak rząd zamierza:
 - przywrócić bezpieczeństwo żywnościowe w zakresie odejścia od 

uzależnienia od olbrzymiego importu genetycznie modyfikowanej śruty 
sojowej (2,4 mln ton rocznie) i wycieku za granicę pieniądza o wartości 4 
miliardów zł rocznie,

 - przywrócić polskim rolnikom możliwość zarabiania tych 4 miliardów 
rocznie na produkcji pasz białkowych i to nie-GMO, a stąd

 - przywrócić znacznej większości konsumentów-wyborców żywność 
produkowaną na paszach nie-GMO?

2. Jak władze zamierzają chronić bogactwo rodzimych odmian uprawianych 
roślin – podstawę bezpieczeństwa żywnościowego Polski - przed 
uwolnieniem do środowiska tzw. nowych GMO, tj. roślin sztucznie 
zmienionych technikami edycji genów, w sytuacji, gdy

 - Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że takie organizmy są GMO, 
 - a mimo to Komisja Europejska dąży do wyłączenia co najmniej części 

nowych GMO spod działania prawa o GMO, pomimo istnienia faktów 
naukowych o zagrożeniach ze strony nowych GMO?



  

Moje pytania zadane na konferencji nt. „Bezpieczeństwo 
gospodarcze Polski”, w AKSiM w Toruniu 25 czerwca 

2022

3. Jak władze zamierzają chronić praw do najważniejszego dla 
bezpieczeństwa każdego kraju – poza ludźmi – kapitału, jakim są prawa 
do rodzimych odmian uprawianych roślin, nie wyradzających się 
i dostosowanych do warunków glebowo-klimatycznych Polski – w 
sytuacji, gdy coraz więcej przedsiębiorstw nasiennych jest 
wykupywanych przez obcy kapitał, a rodzinne gospodarstwa nasienne 
upadają?

4. Jak władze zamierzają powstrzymać zmniejszanie się najważniejszego 
dla bezpieczeństwa i suwerenności żywnościowej Polski kapitału, czyli 
kapitału ludzkiego – liczby rolników, poprzez upadek rodzinnych 
gospodarstw rolnych i odpływ ludzi z rolnictwa, w sytuacji gdy wiadomo, 
że bezpieczeństwo strategiczne kraju zwiększa się, gdy zwiększa się 
liczba rozproszonych, niekorporacyjnych źródeł produkcji 
i zaopatrzenia…, zaś produkcji i zaopatrzenia w żywność w 
szczególności… - co nasi rolnicy udowodnili podczas II wojny światowej 
i okresu budowy komunizmu?



  

Moje pytania zadane na konferencji nt. 
„Bezpieczeństwo gospodarcze Polski”, w AKSiM 

w Toruniu 25 czerwca 2022

Do dziś – 21 sierpnia 2022 – nie otrzymałem 
odpowiedzi na żadne z wyżej postawionych 
pytań w Toruniu…



  

Proponowane przeciwdziałania

1. Kontynuowanie dorocznych kontroli 
działań władz, jak sprawdzanie 
kompletności listy zakazanych GMO.

2. Petycje – listy otwarte do władz z 
sygnalizacją zagrożeń i propozycjami 
rozwiązań.

3. Uświadamianie posłów, senatorów, 
członków władz samorządowych 
i kandydatów w wyborach nt. zagrożeń 
ze strony GMO i propozycjach rozwiązań.



  

Proponowane przeciwdziałania

4. Domaganie się znakowania produktów 
zawierających GMO oraz wytworzonych z 
użyciem GMO (pasze GMO) – to ważniejsze 
niż znakowanie „Wolne od GMO”.

5. Działania na rzecz odejścia od pasz GMO.

6. Kupowania żywności nie-GMO od polskich 
rolników ekologicznych 

i tradycyjnych.



  

Proponowane przeciwdziałania

7. Działania dla utrzymania praw do ziemi, nasion, 
wody oraz dystrybucji własnych nasion, a także 
wytworzonej żywności.

8. Uczestniczenia w akcjach anty-GMO, jak np. 
podpisywanie petycji, krajowych i 
międzynarodowych, organizowanych, np. przez 
WeMoveEurope, Rainforest Rescue (przeciw 
uwolnieniu do środowiska GM eukaliptusów).

9. Upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach ze 
strony GMO i sposobach przeciwdziałania im.



  

Proponowane przeciwdziałania

10. Wszelkie działania na rzecz utrzymania jak 
najliczniejszych drobnych i średnich, 
rodzinnych gospodarstw rolnych, 
ekologicznych i tradycyjnych. 

To one głównie chronią nas przed GMO, 
wytwarzając zarazem żywność dobrą dla 
zdrowia oraz chroniąc glebę i bioróżnorodność.

W skali światowej zaś właśnie drobni rolnicy 
wytwarzają co najmniej 70% żywności dla ludzi. 
Ci drobni rolnicy czynią to dysponując tylko 
niecałymi 33% użytków rolnych w świecie...!!! 
(GRAIN _ Peasants still feed the world…). 



  

Kto będzie/jest właścicielem ludzkiego DNA? 
Obecna genetyczna modyfikacja ludzi

• Dr Chinda Brandolino, czerwiec 2021:

• - „… w 2013 r. Sąd Najwyższy USA orzekł, że ludzkiego DNA 
nie można opatentować, gdyż jest dziełem natury. Lecz jeśli 
zostanie genetycznie zmodyfikowane, staje się patentowalne.

•    Po przyjęciu szczepionki na Covid modyfikującej ludzki 
genom, zaszczepiona osoba staje się istotą transgeniczną, 
transludzką.

•    I zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym staje 
się własnością posiadacza patentu... (…)

• (Źródło: https://pl1.tv/title/kto-jest-wlascicielem-ludzkiego-dna-
czy-wolno-je-modyfikowac-i-opatentowac/)



  



  

Kto będzie/jest właścicielem ludzkiego 
DNA?

• Orzeczenie Sądu Najwyższego USA z 13 
czerwca 2013 r. w sprawie Association for 
Molecular Pathology et al. v Myriad 
Genetica Inc. et al. (nr 12-398) 

• https://www.supremecourt.gov/opinions
/12pdf/12-398_1b7d.pdf

https://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-398_1b7d.pdf
https://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-398_1b7d.pdf
https://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-398_1b7d.pdf
https://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-398_1b7d.pdf
https://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-398_1b7d.pdf


  

Kto będzie/jest właścicielem ludzkiego DNA? 
Obecna genetyczna modyfikacja ludzi

• W swym orzeczeniu Sąd dopuścił patentowanie 
tzw. komplementarnego DNA (cDNA).

• To syntetyczne DNA jest produkowane z 
cząsteczki służącej jako instrukcja do tworzenia 
białek, zwanej mRNA.

•     (…)
• ... O wiele ważniejsze z punktu widzenia prawa 

patentowego jest to, że dzięki tym zastrzykom w 
organizmach niezliczonej liczby ludzi znajduje 
się teraz opatentowane syntetyczne cDNA...



  

Kto będzie/jest właścicielem ludzkiego DNA? 
Obecna genetyczna modyfikacja ludzi

• ...To cDNA, będące własnością korporacji, 
daje im podstawę do roszczenia sobie 
prawa własności do każdego, w kim ten 
produkt się znajduje…”

• Źródło: https://pl1.tv/title/
kto-jest-wlascicielem-ludzkiego-dna-czy-w
olno-je-modyfikowac-i-opatentowac
/ 

https://pl1.tv/title/kto-jest-wlascicielem-ludzkiego-dna-czy-wolno-je-modyfikowac-i-opatentowac/
https://pl1.tv/title/kto-jest-wlascicielem-ludzkiego-dna-czy-wolno-je-modyfikowac-i-opatentowac/
https://pl1.tv/title/kto-jest-wlascicielem-ludzkiego-dna-czy-wolno-je-modyfikowac-i-opatentowac/
https://pl1.tv/title/kto-jest-wlascicielem-ludzkiego-dna-czy-wolno-je-modyfikowac-i-opatentowac/
https://pl1.tv/title/kto-jest-wlascicielem-ludzkiego-dna-czy-wolno-je-modyfikowac-i-opatentowac/
https://pl1.tv/title/kto-jest-wlascicielem-ludzkiego-dna-czy-wolno-je-modyfikowac-i-opatentowac/


  

Czy prawo UE chroni nasze DNA?
• Analiza prawna w „Rzeczpospolitej”, fragment:

• „. Art. 5 dyrektywy (nr 98/44/WE PE i Rady – JN) uściśla, że 
struktura elementu (w tym sekwencja genu) może być 
przedmiotem wynalazku podlegającego opatentowaniu, 
nawet jeżeli jest identyczna ze strukturą elementu 
naturalnego, o ile zostanie wyizolowana z ciała ludzkiego lub lub 
wytworzona sposobem technicznymwytworzona sposobem technicznym. Oznacza to, iż na 
gruncie prawa europejskiego wyizolowanie DNA może być 
uznane za wynalazek i być przedmiotem patentu.” 

•  (W. Tokaj, Patentowanie DNA_ konserwatywne Stany 
Zjednoczone, liberalna Europa, „Rzeczpospolita” 09.03.2014, 
e-wydanie )



  

Kto będzie/jest właścicielem ludzkiego DNA? 
Obecna genetyczna modyfikacja ludzi

• UWAGA! 
• 25 lutego 2022 szwedzcy naukowcy z 

Uniwersytetu w Lund opublikowali w Current 
Issues in Molecular Biology 2022, 44(3), 1115-
1126 (https://doi.org/10.3390/cimb44030073) 
dowody, że mRNA, zawarty w tzw. 
szczepionce przeciw Covid-19, przekształca 
się w komórkach ludzkiej wątroby w nowy, 
syntetyczny DNA… 

https://doi.org/10.3390/cimb44030073
https://doi.org/10.3390/cimb44030073
https://doi.org/10.3390/cimb44030073


  



  

Patenty, korporacje, konsolidacja rynku 
nasionSeeds and Patents on Life

  

Monsanto dominates global seed market

  

                             

                                   
     

Large international companies dominate 
the seed market

  

http://www.globalagriculture.org/typo3temp/pics/9ce55c670e.jpg
http://www.globalagriculture.org/typo3temp/pics/2a361790a6.jpg
http://www.globalagriculture.org/typo3temp/pics/9ce55c670e.jpg
http://www.globalagriculture.org/typo3temp/pics/2a361790a6.jpg


  

• Źródło slajdu: Patenty, korporacje…:

Prof. T. Żarski, 2016, GMO Obietnice i 
Rzeczywistość

Dziękuję za uwagę
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GMO – Zamach na naszą, polską żywność i rolnictwo oraz zdrowie. 
Wydawcy: 

Stowarzyszenie „Polska Wolna od GMO”, Gliwice
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC, Stryszów

Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi – Ekoland, Świdwin
Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT, Warszawa,

Listopad  2016
© Copyright - można kopiować i rozpowszechniać tylko dla celów niekomercyjnych

Forma wydania: DVD

Spis treści

I. O co chodzi z tym GMO
50 POWODÓW dlaczego natychmiast należy WPROWADZIĆ ZAKAZ GMO.pdf
Cytaty wypowiedzi nt. zagrożeń ze strony GMO z debaty u prezydenta RP dnia 8 lutego 2012.doc
J. Łopata, 2014, Konieczność współpracy - Skarb polskiej żywności a chemia i GMO.pdf
Kto potrzebuje GMO - Niewygodne fakty.avi
List 57 mln Amerykanów do obywateli UE - pol..htm
List otwarty naukowców nt. GMO.pdf
Prof. T. Żarski, Bezpieczeństwo żywnościowe -  możliwość czy konieczność.doc
Świat według Monsanto - recenzja i streszczenie.pdf

   Materiały w języku angielskim
Do We Need GM to Feed the World.htm
GMO-Myths-and-Truths-edition2.pdf
New Report Shows GMO Crops are Destroying the Food System.htm
No scientific consensus on GMO safety.pdf
ICPPC 2016 - Zagrożenia ze strony glifosatu i Roundupu.doc
Raport IFOAM, 2012, Ekonomiczne-skutki_zanieczyszczenie-nasion-przez-GMO.pdf
Święcicki W., Raport pszczelarski 2014 – Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO.htm
Linki, ważne strony internetowe.doc
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• II. Zagrożenia – Filmy
•    Satyra - Ministerstwo ryżu - film 2 minuty
• Ważny Film Archiwalny - Konferencja prasowa PAP 2010
• Zagrożenia zdrowia ukryte w posiłkach dla dzieci
• „Ziarna prawdy” – farmerzy z USA i Kanady o GMO.VOB
• Filmy1 nt. zagrożeń ze strony GMO.doc
• GMO - szokujące fakty. Sofia Gatica ostrzega Polaków.mp4
• GMO, Alarm dla świata. OGM, le moment de vérité_ GMOs moment of truth - Polish version_(480p).avi
• I Konferencja Polskiej Akademii Zdrowia - prof. Leszek Woźniak.mp4
• Protest w Anglii - w solidarności z polskimi rolnikami.mp4
• Przełomowe badania zachodnich naukowców jasno pokazują szkodliwość GMO !!!.mp4
• Siejemy Przyszłość 2012 - Stop GMO!.mp4
• Zachodnie korporacje kradną ziemię polskich rolników na uprawy GMO.mp4
• Źródła filmów.doc
• Życie.wymyka.się.spod.kontroli.avi

•     Wywiady
•  Dr Arpad Pusztai - “Niezależne badania naukowe zwracają uwagę na zagrożenia zdrowia przez GMO.mp4
• GMO  fakty i mity ( część 1 ). Prof. Tadeusz Żarski odpowiada na pytania.mp4
• GMO  fakty i mity ( część 2). Prof. Tadeusz Żarski odpowiada na pytania.mp4
• GMO TO ŚMIERĆ - Prof. dr hab. Jan Narkiewicz - Jodko.mp4
• Percy Schmeiser - ”Zagrożone prawa rolników” - GMO.mp4
• Prof. Ewa Rembiałkowska - Rozmowy o GMO.VOB
• Prof. Leszek Woźniak_ Czy Polska jest wolna od GMO.mp4



  

GMO – Zamach na naszą, polską żywność i rolnictwo oraz zdrowie. 
Spis treści c.d.
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Prof. Narkiewicz-Jodko, 2011 - Zachować zasadę przezorności z GMO
Benbrook, 2012, Zmodyfikowane genetycznie uprawy odporne na opryski chemiczne – 

prognoza dla Europy.pdf
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Nowak, 2016 - GMO zagrożeniem dla polskiego rolnictwa i bezp. żywnościowego 
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Święcicki W., Raport pszczelarski 2014 – Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska 

Wolna od GMO.htm
Linki, ważne strony internetowe.doc
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Dokumenty w jęz. angielskim
Another Vaccine _Bombshell_ Glyphosate – Think Monsanto's Roundup – Confirmed in Most Vaccines.html
Anthony Samsel on Vaccines contaminated with Glyphosate - YouTube.html
Antoniou et al., 2011, Roundup and Birth Defects, report v5.pdf
Benbrook, 2012, Glyphosate-tolerant crops in the EU.pdf
Benbrook, 2012, Impacts of Genetically Engineered Crops on Pesticide Use - The First Sixteen Years.pdf
Benbrook, C., 2016, Trends in glyphosate herbicide use in the United States and globally.pdf
Don Huber, 2013, The Failed Promises and Flawed Science  - Interview-DrHuber.pdf
Dr. Don Huber, 2015, The Latest Science on GMOs, Glyphosate and Infertility.htm
Gasnier et al., 2009, Glyphosate-based herbicides are toxic and endocrine disruptors in human cell lines.pdf
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Glyphosate Found in Childhood Vaccines.html
GMO-Myths-and-Truths-edition2.pdf
Heinemann, 2009, Potential human health risks from Bt plants.pdf
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Samsel, Seneff, 2015, Glyphosate_pathways_to_modern_diseases_IV_cancer_and_related_pathologies.pdf
Seralini et al., 2009, How Subchronic and Chronic Health Effects can be Neglected for GMOs.pdf
Seralini et al., 2011, Genetically modified crops safety assessments.pdf
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Seralini et al., 2014, Republished study  long-term toxicity of a Roundup herbicide and.pdf
Studies that Indicate Adverse Effects of GM Crops on Numerous Fronts - Lista publikacji naukowych.pdf
Swanson et al., 2014, Genetically engineered crops, glyphosate and the deterioration of health.pdf
Transgenes in Mexican maize_ molecular evidence and methodological considerations for GMO detection.pdf
Velimirov A. et al., 2008, Biological effects of transgenic maize NK603xMON810.pdf
Źródła.doc
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Inne dokumenty i informacje

Doc. dr hab. K. Lisowska, 2011, Modyfikacje genetyczne w rolnictwie, Centrum Onkologii.pdf
koszty-upraw-gmo-raportGP.pdf
Książka „Nasiona kłamstwa”.htm
Lisowska, 28 V 2011, Żywność GMO  pestycydy we krwi ciężarnych i noworodków.htm
List otwarty profesora Dona Hubera w sprawie nowego patogenu.doc
Ponad 270,000 farmerów z USA złożyło zbiorowy pozew przeciwko Monsanto. GMO, 1 sie 2011, Sekrety Ameryki.htm
Ponad 270,000 farmerów z USA złożyło zbiorowy pozew przeciwko Monsanto..htm
Pozew 270 000 OSGATA-v-Monsanto-Complaint.pdf
Przykłady negatywnego wpływu karmy zawierającej dodatki GM na płodność zwierząt.pdf
Publikacje książkowe.htm
Społeczne konsekwencje wykorzystywania biotechnologii w rolnictwie.pdf
synopsis_nasiona_klamstwa.pdf
Szokująca zmiana polityki wobec GMO w Polsce – Kampania 'Stop dla GMO w Polsce'.htm
Świat według Monsanto - recenzja i streszczenie.pdf
Toxicity studies of genetically modified plants a review of the published literature.pdf
Źródła (Artykuły naukowe, raporty...).doc
   Artykuły
      Argentina  Public health crisis from pesticide spraying on GM crops worsens.htm
Prof. S. Wiąckowski, 2010, Czy GMO mogą uratować świat przed głodem.pdf
The Magnitude and Impacts of the Biotech and Organic Seed Price.pdf
W. Święcicki, 2015, Czy świat się obudził po GMO.pdf
W. Święcicki, 2016, Globalna batalia o przetrwanie owadów zapylających i pszczelarstwa.pdf
Prace popularnonaukowe
   4 Colony Colapse Disorder and Genetically Modified Crops.pdf
Don Huber, 2013, The Failed Promises and Flawed Science  - Interview-DrHuber.pdf
Genetically Modified Soy Linked to Sterility, Infant Mortality.pdf
Nasiona kłamstwa - światowy....pdf
Raport ISO, 2010, GMO.pdf
Szanuję dobrych rolników Pasze GMO.pdf
Ulotka_sebastiana_kostkowskiego.pdf
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Prace popularnonaukowe
   4 Colony Colapse Disorder and Genetically Modified Crops.pdf
Don Huber, 2013, The Failed Promises and Flawed Science  - Interview-DrHuber.pdf
Genetically Modified Soy Linked to Sterility, Infant Mortality.pdf
Nasiona kłamstwa - światowy....pdf
Raport ISO, 2010, GMO.pdf
Szanuję dobrych rolników Pasze GMO.pdf
Ulotka_sebastiana_kostkowskiego.pdf 

Materiały archiwalne
   Biała księga GMO (PL)
   Inne dokumenty
   17 Comission Recommendation  2003 Brussels.pdf
2 EFSA Event_ EFSA-'s 8th Tabiano.pdf
22 Wniosek Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO do Rzecznika Praw Obywatelskich.pdf
26 stanowisko_konwent_marszalkow.pdf
27 Commitee of the Regions COM 2006 104 finalCdr 1492006.pdf
Petycja GM FOOD_ FACTS NOT CROPS.pdf
Publikacje popularnonaukowe
      Batalia o Polskę wolną od GMO.pdf
Broszura.pdf
Czy_Polska_moze_obronic_sie_przed_inwazja_GMO.pdf
GMOvsEKO rolnictwo.pdf
Na_wiejskiej_pod_czerwona_latarnia..pdf
STATE OF THE SCIENCE ON THE HEALTH RISKS OF GM FOODS.pdf
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IV. Zagrożenia - Prezentacje specjalistów

1 Prof. K. Lisowska, 2015, GMO w rolnictwie -  zagrożenia zdrowotne, 
środowiskowe i społeczno-ekonomiczne.ppt

2 Prof. T. Żarski, 2016, GMO Obietnice i Rzeczywistość.ppt
3 Prof. T. Żarski, H. Żarska i T. Majdecka, 2015, Pozostałości w roślinach GM 

(genetycznie modyfikowanych), IOŚ 2015.ppt
4 Prof. T. Żarski i H. Żarska, 2011, Rośliny GM jako żywność.ppt
5 Prof. M. Jaworska, 2009, Dlaczego nie dla GMO w środowisku rolniczym.PDF
Dr Anthony Samsel, 2016, Glyphosate Herbicide Pathways To Modern Diseases - 

prezentacja w Kongresie USA.pdf
Dr J. Nowak , em. prof. SW, 2016, GMO zagrożeniem dla polskiego rolnictwa i 

bezp. żywnościowego kraju.ppt
Dr med. Z. Hałat 2008 - GMO - broń masowego rażenia.ppt
Dr S. Seneff, 2014, Glyphosate - the Elephant in the Room - TuftsGlyphosate 

May19, 2014.pdf
Dr Stephanie Seneff, 2016, Glyphosate Correlations with Disease - prezentacja w 

Kongresie1 USA.ppt
Lek. med. P. Sznelewski, 2008 - GMO a zdrowie.pdf
Prof. T. Żarski, 2016, Nowe techniki hodowli roślin (THR).ppt
Źródła prezentacji.doc
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V. Do jakiej Polski rolniczej warto dążyć – dla utrzymania zdrowia, 
miejsc pracy i kultury

      Alternatywy
Dyrektor ICPPC_ Konsumenci wolą kupować od lokalnych rolników.html
Dyrektorka ICPPC_ Szkoły i szpitale powinny być zobowiązane do zakupu 

żywności.html
EKOCENTRUM ICPPC – Kampania 'Stop dla GMO w Polsce'.htm
Ekoturystyka w gospodarstwach wiejskich – Kampania _Stop dla GMO w 

Polsce_.html
Rolnictwo ekologiczne – Kampania 'Stop dla GMO w Polsce'.htm
Sprzedaż bezpośrednia – Kampania 'Stop dla GMO w Polsce'.htm
Forum ''Polska wieś, problemy i''
O budowaniu arki
Słoneczna Polska
Alternatywy – Kampania 'Stop dla GMO w Polsce'.htm
EKOCENTRUM  ICPPPC (1). Lokalna, tradycyjna i ekologiczna 

żywność.mp4
Rosnące ceny żywności - oto rozwiązanie.mp4
Zdrowa Polska Żywność - Fundacja ICPPC - Stryszów 11.05.2016.mp4
Cel opracowania.doc
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