
www.icppc.pl
34-146 Stryszów 156
Tel./fax. (033) 8797 114
E-mail: biuro@icppc.pl
www.gmo.icppc

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony 
Polskiej Wsi – International Coalition 
to Protect the Polish Countryside – 
ICPPC powstała  w listopadzie 2000 r 
zainicjowana przez 41 organizacji z 18 
krajów.
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•Międzynarodowa
Kampania dla Ochrony
 Polskiej Wsi

Najważniejsze projekty ICPPC:
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• Ginące Zawody
Najważniejsze projekty ICPPC:
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•kampania „Stop dla GMO w Polsce”

Najważniejsze projekty ICPPC:



Nasiona są naszym wspólnym 
dziedzictwem. Są początkowym 

punktem w łańcuchu żywieniowym.
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Tymczasem coraz częściej odbiera 
się rolnikom ich podstawowe 
prawa jak:
–prawo do korzystania z własnych 
nasion,
–prawo do wymiany ich nasion z 
innymi rolnikami.
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Nasiona stają się własnością 
ponadnarodowych korporacji. 
Ogranicza się używanie tradycyjnych 
nasion poprzez dopuszczanie do 
obrotu tylko nasion 
zarejestrowanych w katalogach, 
przy czym rejestracje są większości 
przypadków  płatne.

Autor: Dominique Béroule
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Ponadnarodowe korporacje chcą 
kontrolować produkcję żywności na 
całym świecie (również w Polsce) co 
wiąże się z utratą naszej niezależności 
żywnościowej. 

Ten kto kontroluje produkcję 
żywności ten ma władzę.



9

Pasze są tego smutnym przykładem. 
Właśnie 12 maja Rada Ministrów  
przyjęła projekt zmian w ustawie o 
paszach.
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Proponowana nowelizacja przesuwa 
termin wejścia w życie zakazu 
wytwarzania,  wprowadzania do obrotu 
i stosowania w żywieniu zwierząt pasz 
genetycznie zmodyfikowanych oraz 
organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych przeznaczonych do 
użytku paszowego.

Zakaz będzie obowiązywać 
od 1 stycznia 2012 rod 1 stycznia 2012 r., a nie 
od 12 sierpnia 2008 r.12 sierpnia 2008 r.



11

Projekt nowelizacji ma zapobiec 
deficytowi pasz w Polsce, 
spowodowanemu niemożnością niemożnością 
zamiany pasz genetycznie zamiany pasz genetycznie 
modyfikowanychmodyfikowanych na inne substytuty 
pochodzenia krajowego...
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Zamiast odraczać zakaz należy 
natychmiast rozpocząć import soi bez 
GMO a przede wszystkim odbudowywać 
produkcję krajowych pasz.

Cała soja GM jest importowana; 
na rynku nie ma pasz bez GMO!
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"TRADYCYJNE  NASIONA -NASZE"TRADYCYJNE  NASIONA -NASZE
DZIEDZICTWO I SKARB DZIEDZICTWO I SKARB 

NARODOWY.NARODOWY.
Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo 

zamiast GMO.zamiast GMO.
Pilotażowy projekt w Małopolsce."Pilotażowy projekt w Małopolsce."

Od kwietnia 2008 rozpoczęliśmy 
realizację projektu 
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Ta konferencja jest też częścią tego projektu 
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W poszukiwaniu 
tradycyjnych nasion 
zamierzamy 
przeprowadzić 
wywiady z około stu 
rolnikami z Małopolski.
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Planujemy wydać książkę pt.
 "TRADYCYJNE  NASIONA – NASZE "TRADYCYJNE  NASIONA – NASZE 

DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. 
Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast 

GMO w Małopolsce."GMO w Małopolsce."
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Zorganizować serię spotkań 
informacyjno- organizacyjnych z 
rolnikami.
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A wszystko to aby odbudowywać 
wśród rolników tzw.

ŻYWY BANK NASION ŻYWY BANK NASION 
bowiem to tradycyjni i ekologiczni 
rolnicy są najlepszymi strażnikami 
nasion, produkcji dobrej jakości 
żywności i różnorodności 
biologicznej.
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Polskie prawo nie definiuje pojęcia “odmiany “odmiany 
tradycyjne”tradycyjne”.
Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie 
podaje tylko określenie na: 
odmiana miejscowa - zbiorowość roślin w obrębie 
gatunku roślin uprawnych powstałą w wyniku 
długotrwałego oddziaływania miejscowych 
czynników przyrodniczych i rolniczych, a nie w 
wyniku prac hodowlanych 
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Według wyżej wspomnianej ustawy:
3. Odmianę miejscową wpisuje się do krajowego 
rejestru, jeżeli ma znaczenie dla
zachowania różnorodności biologicznej, biorąc 
pod uwagę:
1) opis odmiany określający charakterystyczne 
właściwości odmiany, potwierdzający
jej przystosowanie do warunków miejscowych;
2) dostępne wyniki badań tej odmiany, 
potwierdzające jej znaczenie użytkowe;
3) informacje uzyskane w trakcie jej uprawy, 
reprodukcji lub innego jej wykorzystania.
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Na stronach internetowych 
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA 
ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH (
www.coboru.pl)  mamy dostęp do
 Krajowego Rejestru Odmian

http://www.coboru.pl/
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Krajowy rejestr (KR) jest urzędowym wykazem 
odmian roślin rolniczych, warzywnych i 
sadowniczych, których materiał siewny może być 
wytwarzany i znajdować się w obrocie w Polsce, 
jak i na obszarze Wspólnoty Europejskiej, po ich 
wpisaniu do Wspólnotowego Katalogu.
Obecnie do krajowego rejestru mogą być 
wpisywane odmiany 149 gatunków roślin 
uprawnych, w tym 66 gatunków roślin rolniczych, 
55 gatunków roślin warzywnych i 28 gatunków 
roślin sadowniczych.

Odmiany genetycznie zmodyfikowane nie są 
wpisywane do krajowego rejestru.
 
źródło: http://www.coboru.pl/Polska/pindex.htm
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STAWKI OPŁAT REJESTROWYCH
Za złożenie wniosku o dokonanie wpisu odmiany 
do krajowego rejestru (KR) -500 zł
Za każdy sezon wegetacyjny badania odrębności, 
wyrównania i trwałości (OWT) odmiany przed 
wpisaniem do krajowego rejestru - od 500 zł do 
700 zł
Za  każdy sezon wegetacyjny badania wartości 
gospodarczej (WGO) odmiany przed wpisaniem do 
krajowego rejestru -  od 1300 zł do 2000 zł

źródło: http://www.coboru.pl/Polska/pindex.htm
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STAWKI OPŁAT REJESTROWYCH
Za wpis odmiany do krajowego rejestru – 200 zł
Za każdy rok utrzymania odmiany w krajowym 
rejestrze 
- przez okres pierwszych 5 lat – 200 zł
- w następnych latach – 400
Za złożenie wniosku o przedłużenie okresu wpisu 
odmiany w krajowym rejestrze – 500 zł
Za udostępnienie raportu końcowego z badania 
odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) -240 
euro

źródło: http://www.coboru.pl/Polska/pindex.htm
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Sprawdziliśmy kilka odmian zawartych w 
krajowym rejestrze pod względem 
pochodzenia hodowcy który daną odmianę 
wytworzył

Tylko 18% z 85 odmian rzepaku w KR jest 
wyhodowany przez polskie jednostki naukowe 
/ firmy (Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. 
Grupa IHAR , Hodowla Roślin Smolice )

Na osiem odmian soi – 2 odmiany 
zostały wprowadzone przez białoruską 
firmę - Soya-North Co. Ltd.
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Z 84 odmian opszenicy w KR – 
56 odmian pochodzi od 
polskich hodowców co stanowi 
67%. 
Zagraniczne firmy które 
zarejestrowały pszenice to;

–SW Seed Hadmersleben GmbH 
–Saatzucht Hans Schweiger and Co. oHG 
–B.V. Landbouwbureau Wiersum
–Secobra RecherchesR2n SAS 
–Saatzucht Donau Ges.m.b.H. and CoKG 
–Limagrain Verneuil Holding 
–RAGT Seeds Ltd. The Maris Centre
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Z 29 odmian owsa wpisanego 
do KR – 25 odmian pochodzi od 
polskich hodowców co stanowi 
86%. 
Zagraniczne firmy które 
zarejestrowały owies to;
–Lochow-Petkus GmbH 
–Nordsaat 
Saatzuchtgesellschaft mbH 
Saatzucht Langenstein 
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Z 38 odmian żyta wpisanego 
do KR – 28 odmian pochodzi 
od polskich hodowców co 
stanowi 74%. 
Zagraniczne firmy które 
zarejestrowały żyto to;
–Lochow-Petkus GmbH 
–P.H. Petersen Saatzucht 
Lundsgaard GmbH & Co. KG
–Saatzucht Dieckmann 
GmbH & Co. KG 
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Z 179 odmian kukurydzy 
wpisaneej do KR – tylko 42 
odmiany pochodzą od polskich 
hodowców co stanowi 23%. 
Zagraniczne firmy które 
zarejestrowały owies to;
–Syngenta Crop Protection AG 
–Euralis Semences 
–Limagrain Verneuil Holding
–KWS Saat AG DE
–Pioneer Hi-Bred International, 
Inc
–Südwestdeutsche Saatzucht 
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Cebula
- z 69 odmian 49 od polskich 
hodowców

Marchew
- z 61 odmian 40 od polskich 
hodowców

Kapusta głowiasta biała
- z 32 odmian 14 od polskch hodowców

Burak cukrowy
- z 79 odmian tylko 23 od polskich 
hodowców (29 %)


