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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.

www.icppc.pl
34-146 Stryszów 156
Tel./fax. (033) 8797 114
E-mail: biuro@icppc.pl
www.gmo.icppc.pl
www.eko-cel.pl
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GMO – Genetycznie Modyfikowane GMO – Genetycznie Modyfikowane 
OrganizmyOrganizmy
Genetyczna modyfikacja oznacza sztuczne 
zmiany w materiale genetycznym organizmów 
polegające na przeniesieniu genu z jednego 
organizmu do drugiego przekraczając granice 
międzygatunkowe; np. geny zwierząt są 
przenoszone do roślin. 
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Nigdy w przyrodzie takie organizmy nie powstają w 
sposób naturalny np.:
• pomidor z genem ryby,
• ziemniak z genem meduzy,
•karp i ryŜ z genami człowieka,
• soja i kukurydza z genami bakterii, które zabijają 
owady i uodparniają je na środki chwastobójcze. 
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Źródło: „Fatal Harvest”
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Wprowadzeniu roślin GM na rynek towarzyszyły 
kampanie marketingowe wielkich korporacji, 
obiecujące: uzyskanie wyŜszych plonów, mniejsze 
zuŜycie herbicydów, rozwiązanie problemu głodu na 
świecie, moŜliwość koegzystencji/sąsiadowania 
roślin GM obok roślin niemodyfikowanych.
Po kilku latach od wprowadzania do normalnej 
produkcji roślin GM doświadczenia rolników 
rozmijają się jednak z obietnicami koncernów 
biotechnologicznych. Potwierdzają to równieŜ 
wyniki niezaleŜnych badań naukowych. 
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W czerwcu 2004 Międzynarodowa Koalicja 
dla Ochrony Polskiej Wsi włączyła się 
do ogólnoeuropejskiej inicjatywy „Europa 
wolna od GMO”  promując w Polsce „Strefy 
Wolne od GMO”
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www.gmo.icppc.pl



 6

uchwały/rezolucje/ 
stanowiska. Tym 
samym cała Polska 
ogłosiła się strefą 
wolną od GMO i 
dołączyła do tysięcy 
regionów, które juŜ 
wcześniej ogłosiły się 
wolnymi od GMO! 
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W latach 2005-2007 wszystkie sejmiki z 16 
województw ogłosiły wolę utworzenia stref 
wolnych od GMO na terenie całych województw 
podpisując odpowiednie 
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Niestety decyzje podjęte przez 
lokalne samorządy i władze nie nie 
mają mocy prawnej.mają mocy prawnej.  Dały jednak 
mocny sygnał Rządowi RP, 
Komisji Europejskiej, Parlamentowi 
Europejskiemu i innym krajom 
członkowskim, Ŝe Polacy nie chcą 
GMO.
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W ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o 
zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy 
o ochronie roślin obowiązującej od 2 lipca 
2006 czytamy: „Odmian genetycznie 
zmodyfikowanych nie wpisuje się do 
krajowego rejestru [...] Materiał siewny 
odmian genetycznie zmodyfikowanych nie 
moŜe być dopuszczony do obrotu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” [Dz.U. 
2006 nr 92 poz. 639] 

SYTUACJA 
PRAWNA

§
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Ustawa o paszach 

Ustawa o paszach z 22 lipca 2006 roku 
zakazywała wytwarzania, wprowadzania do obrotu 
i stosowania w Ŝywieniu zwierząt pasz genetycznie 
zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych przeznaczonych do uŜytku 
paszowego.
Niestety mocny nacisk ze strony producentów 
GMO oraz lobby paszowego spowodował, Ŝe w 
sierpniu 2008 ustawa o paszach została 
zmieniona. Wprowadzona zmiana dopuszcza 
stosowanie pasz z GMO do 2013 roku. 
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Obecnie Ministerstwo Środowiska 
zaproponowało zmiany do ustawy 
'Prawo o organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych'. Projekt ten otwiera 
Polskę na komercyjne uprawy GMO! 



 11

       © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

Przerzuca on odpowiedzialność  za 
konsekwencje wprowadzenia GMO do 
środowiska oraz wszystkie koszty związane z 
tworzeniem stref wolnych od GMO na władze 
lokalne podczas gdy procedura tworzenia stref 
wolnych od GMO jest niejasna, zbyt 
skomplikowana i kosztowna. 
W dodatku dopuszcza moŜliwość tylko 
wybiórczego tworzenia stref wolnych od 
GMO  w sytuacji gdy deklaracje sejmików 
wnoszą o tworzenie stref na obszarach całych 
województw.
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Projekt stoi równieŜ w sprzeczności:
z ustawą  z dnia 27.04.2006 r. 'o zmianie 
ustawy o nasiennictwie  oraz ustawy o 
ochronie roślin',
z wolą zdecydowanej większości obywateli,
którzy są przeciwni rozpowszechnianiu 
Ŝywności modyfikowanej genetycznie i 
wprowadzeniu GMO do środowiska (na co 
wskazują wszystkie badania opinii publicznej).
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Wprowadza w błąd Polaków 
sugerując, Ŝe jest moŜliwe 
sąsiadowanie upraw GM z 
uprawami tradycyjnymi. 
Tymczasem  nie istnieją 
Ŝadne moŜliwości 
zastosowania skutecznych 
stref buforowych oraz 
oddzielenia plantacji roślin 
GMO od gatunków 
konwencjonalnych

Źródło: „Fatal Harvest”
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Koegzystencja upraw GMO w 
środowisku upraw  

konwencjonalnych/tradycyjnych 
jest ideą absurdalną 

i niewykonalną!

Coraz większe poparcie dla GMO 
świadczy o tym, Ŝe Rząd RP 
najwyraźniej woli wspierać 

ponadnarodowe korporacje niŜ Polaków. 
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ICPPC od kilku lat nawołuje do 
wprowadzenia całkowitego zakazu na GMO 
w Polsce i w całej Unii Europejskie. Taki 
zakaz/moratorium obowiązywał w UE w 
latach 1998- 2004.
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Pierwszy raz propozycje wprowadzenia 
ponownego moratorium przedłoŜyliśmy 30 
czerwca 2005 w Brukseli na konferencji pt. 
„GMO, WPR, BioróŜnorodność – Solidarna 
Europa”.

Wtedy apel o moratorium podpisało około 
300 organizacji i specjalistów. Listę 
organizacji i osób publicznych, które 
podpisały 10- letnie Moratorium na GMO 
moŜna znaleźć na www.gmo.icppc.pl. .
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Powróciliśmy do tej propozycji 24 lutego 2006 w 
Krakowie podczas międzynarodowego 
seminarium 'SOLODARNE NIE DLA GMO'
gdzie wiodący przedstawiciele ruchu 'Europa 
Wolna od GMO' reprezentujący rolników, 

urzędników, 
polityków 
i działaczy 
z całej Europy 
(z 14 krajów) 
i podpisali 
DEKLARACJĘ 
KRAKOWSKĄ 
Ŝądając 
Europy Wolnej 
od GMO. 
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KRAKOWSKA 
DEKLARACJA DLA 

EUROPY WOLNEJ OD 
GMO

My, przedstawiciele rolników, władz lokalnych i 
REGIONALNYCH, polityków i działaczy społecznych 
będący uczestnikami konferencji "Solidarne Nie dla 
GMO", która odbyła się w Krakowie, 24 lutego 2006 
roku, wzywamy rządy państw europejskich oraz 
Komisję Europejską do uszanowania głosu obywateli i 
tym samym wstrzymania wszelkiego importu, 
sprzedaŜy i upraw genetycznie modyfikowanej 
Ŝywności i nasion.
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Aby to osiągnąć, popieramy wprowadzenie 
DZIESIĘCIOLETNIEGO MORATORIUM na wszelkie 
genetycznie modyfikowane organizmy na terenie 
Europy. Chcemy równieŜ, aby zarówno teraz, jak i w 
przyszłości, przeznaczano fundusze na badania i 
rozwój róŜnorodnych systemów zarządzania 
sprzyjających środowisku, które utrzymują i poprawiają 
długoterminową urodzajność, bioróŜnorodność i dobry 
stan naszej rodzimej ziemi, roślin i zwierząt.
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 Kraków, 24.02.2006roku

Zaaprobowane przez 120 uczestników z 14 
krajów Europy podczas Konferencji 'Solidarne Nie 
dla GMO' zorganizowanej przez ICPPC - 
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej 
Wsi (www.gmo.icppc.pl). 
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Wydaje się, Ŝe obecnie są coraz bardziej 
sprzyjające warunki na to aby wspólnie z innymi 
krajami UE wprowadzić zakaz stosowania GMO. 
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Zakazy i Ŝądania nałoŜone na GMO w UE 
tylko między majem 2007 a wrześniem 2008:

• Komisja Europejska  opóźniła decyzję zezwalająca 
rolnikom na uprawę kolejnej odmiany kukurydzy GM 
oraz zwróciła się do Europejskiego Urzędu do spraw 
Bezpieczeństwa śywności do ponownego rozpatrzenia 
wcześniejszej decyzji, która uznana została za 
niewystarczającą, jako Ŝe nie brała pod uwagę 
pośrednich oraz długoterminowych efektów

•Francja  wprowadza zakaz na uprawę kukurydzy 
MON810

•Niemcy  domagają się aby kaŜdy kraj UE mógł sam 
decydować o tym czy dopuszczać czy nie GMO
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• Austria domaga się Moratorium na GMO w całej UE
•Francja domaga się Moratorium na GMO w całej UE
•Rumunia  wprowadza zakaz na uprawy GM kukurydzy 
Mon 810. Wcześniej takie nakazy wprowadziły Węgry, 
Austria, Grecja 

•Włochy domagają się Moratorium na GMO w całej UE
•Grecja  odnawia swój zakaz wprowadzania i 
stosowania nasion genetycznie zmodyfikowanej 
kukurydzy 

•Niemcy  narzucają znacznie ostrzejsze regulacje 
dotyczące genetycznie modyfikowanej kukurydzy 
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•Szkocja  popiera zakaz GMO 
w Europie 

•Szkocja i Irlandia
przygotowuje się do 
wprowadzenia zakazu upraw 
GMO

•Walia  przygotowuje się do 
wprowadzenia zakazu upraw 
GMO 

•Komisarz Europejski  do 
spraw Środowiska Stavros 
Dimas wyraził powaŜne 
zastrzeŜenia wobec GMO.
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Ponad 230 regionów, ponad 4 000 okręgów 
miejskich i innych lokalnych jednostek oraz 
dziesiątki tysięcy rolników i producentów 
Ŝywności w całej Europie do tej pory 
zadeklarowało swoje uprawy Wolnymi od 
GMO. 

(źródło: dr Mae-Wan Ho, „Zakaz upraw GMO – 
konieczny natychmiast„) 
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24 kwietnia 2008 odbyło się na Jasnej Górze 
spotkanie modlitewne połączone z konferencją pt. 
„Polska wolna od GMO - Etyczny Aspekt 
Wprowadzania GMO do Polskiego Rolnictwa”.
Organizatorem była Koalicja „POLSKA WOLNA OD 
GMO” a przewodniczył mu Ojciec Stanisław Jaromi, 
dr filozofii, franciszkanin, Przewodniczący Ruchu 
Ekologicznego św. Franciszka z AsyŜu (REFA). 
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Koalicję „POLSKA WOLNA OD GMO” zawiązało w 
grudniu 2007 kilkadziesiąt stowarzyszeń i osób, którym 
zaleŜy na ochronie zdrowia mieszkańców kraju, piękna 
polskiej wsi, zachowaniu krajobrazu i środowiska 
naturalnego dla przyszłych pokoleń. 

Obecnie naleŜy do niej 
około 250 podmiotów. 
Członkami są organizacje, 
instytucje, rolnicy, politycy, 
samorządowcy, 
profesorowie, nauczyciele, 
przedsiębiorcy, studenci, 
lekarze, całe gminy. To juŜ 
tysiące Polaków.

www.polska-wolna-od-
gmo.org/doc/
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“Korporacje chcą zupełnie uzaleŜnić rolników od 
siebie i zrobić z nich niewolników swoich nasion i 
swoich produktów” – mówił Sir Julian Rose, rolnik, 
ekolog, prezes ICPPC, ekspert Brytyjskiej Agencji 
Rozwoju Wsi
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„MoŜemy wygrać z tymi korporacjami 
tylko wtedy, gdy połączymy siły 
rolników i konsumentów i będziemy 
się wszyscy domagać kompletnego 
zakazu na GMO w całej Unii 
Europejskiej i w całej Europie  - 
podkreślił sir Julian Rose - Myślę, Ŝe 
tutaj pozycja Polski i polskich rolników 
jest szczególnie waŜna, poniewaŜ 
macie półtora miliona tradycyjnych 
rolników, którzy po prostu będą 
zniszczeni, jeśli zostanie 
wprowadzone GMO. I cała Europa i 
inne kraje UE patrzą w stronę Polski 
czy zdoła odeprzeć ten opór i bardzo 
was wspierają”. 
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Na zakończenie spotkania 
uczestnicy zgodnie przyjęli 

DEKLARACĘ DLA POLSKI 
I EUROPY WOLNEJ OD 

GMO. 
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Chcemy zebrać milion podpisów pod 
DEKLARACJĄ DLA POLSKI I EUROPY 
WOLNEJ OD GMO aby politycy poczuli 
wagę tego Ŝądania i w końcu usłyszeli głos 
obywateli UE, którzy mówią wyraźnie: nie 
chcemy GMO!

Domagajmy się od rządu rządu RP, 
Parlamentu Europejskiego i KOMISJI 
EUROPEJSKIEJ wprowadzenia całkowitego 
zakazu na GMO w Polsce i innych krajach 
UE. Zapraszamy do współpracy.
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Taki mały Cypr 
a taki duŜy duch walki 

CYPR ZEBRAŁ JUś 78 TYS. PODPISÓW POD 
ZAKAZEM DLA GMO!

Związek Ekologicznych i Społecznych Organizacji 
Cypru (Federation of Environmental and Ecological 
Organizations of Cyprus – FEEO) zebrał ponad 78 
tysięcy podpisów pod petycją wzywająca do 
wprowadzenia zakazu GMO na Cyprze, w UE i na 
całym świecie. Cypryjczycy piszą: 

'Wzywamy Komisję Europejską by uszanowała wolę 
Cypryjczyków aby wprowadzić zakaz na GMO. 
Popieramy poprawkę ustawodawstwa EU, aby 
pozwalać państwom członkowskim zabronić GMO na 
ich terenie.' 


