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Dotyczy: żywności genetycznie modyfikowanej oraz upraw roślin transgenicznych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Szanowny Panie Doktorze,
Zwracam się do Pana w sprawie o fundamentalnym znaczeniu dla zdrowia Polaków oraz dla 
przyszłości polskiego rolnictwa.

1. W roku 2007 rozpoczęto nielegalne uprawy transgenicznej odmiany kukurydzy MON 810, 
która podczas całego cyklu wegetacji zdolna jest do wytwarzania białka trującego dla 
owadów oraz niebezpiecznego dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.

2. Od szeregu lat na teren Polski napływają szerokim strumieniem produkty żywnościowe oraz 
pasze wyprodukowane z roślin genetycznie modyfikowanych, których spożywanie niesie za 
sobą poważne ryzyko dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Wbrew obowiązującym przepisom żywność GMO nie jest w Polsce znakowana.
Wprowadzenie żywności i upraw roślin GMO, po cichu, bez informowania społeczeństwa 
polskiego, dokonywane jest na drodze intensywnego lobbingu koncernów biotechnologicznych 
oraz powiązanych z nimi naukowców.
Działania te pozostają w skrajnej sprzeczności z obowiązującym prawem przy całkowitej bierności 
administracji rządowej i służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności i pasz 
oraz ochronę środowiska naturalnego.
Pomimo wielu interwencji do władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie kroków w kierunku 
wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania organizmów genetycznie modyfikowanych na 
terytorium Polski, dopóki nie zostanie osiągnięty stan pełnej pewności naukowej, co do 
bezwarunkowego bezpieczeństwa GMO stosowanych w żywności i paszach oraz uwalnianych do 
środowiska naturalnego, nie zostały podjęte żadne działania.
W związku z brakiem właściwej reakcji na dotychczasowe wystąpienia, mając na uwadze skalę 
negatywnych skutków spowodowanych ww. zaniechaniem, zwracam się do Pana o niezwłoczne 
podjęcie w ramach kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich następujących działań:
1. W odniesieniu do nielegalnych upraw roślin GMO:
1.1. Wystąpienie do Prokuratora Generalnego o ściganie, a do Premiera rządu RP z wnioskiem o 
wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Marka 
Sawickiego za dopuszczenie do skażenia biologicznego Kraju spowodowanego nierejestrowanymi 
uprawami kukurydzy GMO.
1.2. Wystąpienie do Prokuratora Generalnego o podjęcie interwencji nadzwyczajnej w sprawie 
umorzenia postępowania przez Prokuraturę Rejonową dla Warszawy-Śródmieście w związku z 
zawiadomieniem o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa przez członków Komitetu 
Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk polegającego na braku zgłoszenia nielegalnych upraw 
kukurydzy GMO w roku 2007.



2. W odniesieniu do żywności i pasz z GMO
2.1. Wystąpienie do Premiera rządu RP o niezwłoczne wyegzekwowanie od podległych mu 
ministerstw obowiązku znakowania żywności zawierającej lub wyprodukowanej przy zastosowaniu 
organizmów genetycznie modyfikowanych.
2.2. Wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją Ustawy o 
paszach z dnia 22 lipca 2006 r. (Dz.U. 2006 Nr 144 poz. 1045 z późn. zm.).
2.3. Wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP 
obowiązującej Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych 
(Dz.U. 2001 Nr 76 poz. 811, z późn. zm.) oraz „a priori” projektu rządowego nowej ustawy „Prawo 
o organizmach genetycznie zmodyfikowanych”.
2.4. Wystąpienie do Premiera RP w sprawie podjęcia interwencji na szczeblu Komisji Europejskiej 
w sprawie dostosowania aktualnie obowiązującego prawa wspólnotowego dotyczącego 
organizmów genetycznie zmodyfikowanych do wymogów konwencji międzynarodowych oraz 
zapisów Traktatu Europejskiego.
2.5. Wystąpienie do Premiera Rządu RP w sprawie przestrzegania zapisów Ramowego Stanowiska 
Polski w sprawie organizmów genetycznie zmodyfikowanych przyjętego w dniu 3 kwietnia 2006 r.
Tym samym w pełni popieram wniosek Koalicji "POLSKA WOLNA OD GMO" w tej 
sprawie.
Społeczeństwo polskie oczekuje od władz, po pierwsze, respektowania prawa ustanowionego w 
Polsce przez Polaków. 
W moim głębokim przekonaniu nie istnieją żadne przesłanki dla konieczności 
podporządkowywania się instrukcjom Komisji Europejskiej oraz naciskom przemysłu 
biotechnologicznemu i kolaborantom z polskich instytucji naukowych kosztem rezygnacji, z 
istniejącego już, prawnego systemu ochrony terytorium Polski przed skażeniem materiałem 
transgenicznym.
Ufam, że podjęcie właściwych działań przez Rzecznika Praw Obywatelskich doprowadzi do 
przykładnego ukarania winnych nielegalnego rozprzestrzeniania GMO w środowisku naturalnym 
oraz przerwie proces cichej inwazji żywności GMO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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