Warszawa, Koszalin, Kołobrzeg, Wrocław, Stryszów, Kluczkowo, Jeleśnia, ...
dnia 15 lipca 2016
Minister Środowiska
Prof. Jan Szyszko
Dotyczy: konsultacja projektu „ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i
organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29
czerwca 2016 „
Projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach
genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 czerwca
2016 sugeruje, że możliwa jest koegzystencja/współistnienie/sąsiadowanie upraw
tradycyjnych i GMO.
Tymczasem współistnienie rolnictwa wolnego od GMO z tym stosującym GMO jest
NIEMOŻLIWE i zostało to wielokrotnie udowodnione. Skażenie genetyczne będzie
nieuniknione i nieodwracalne. Potwierdza to opinia Centrum Badawczego Unii (Joint
Research Centre) z 2002 r. wykonana 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.
Żadne regulacje czy ustawy nie będą w stanie zapobiec ciągłemu skażeniu pól, środowiska
i nasion... Rozpylanie przez wiatr, przenoszenie przez bakterie w glebie, insekty, ptaki czy
też inne zwierzęta - to tylko jedne z wielu możliwych dróg rozprzestrzeniania się
transgenicznych roślin. Silosy, środki transportu, placówki przemysłu agrospożywczego - to
jedne z wielu możliwych miejsc, gdzie żywność wolna od GMO może zostać skażona. Jasno
więc z tego wynika, że współistnienie rolnictwa wolnego od GMO z tym stosującym GMO
jest FIKCJĄ. Skażenie genetyczne będzie nieuniknione i nieodwracalne. Ministerstwo
Środowiska proponując powyższą ustawę wprowadza opinię publiczną w błąd... Stwarza
pozory regulacji, których celem jest narzucenie GMO wbrew woli większości obywateli.
Kiedy prawda wyjdzie na jaw, nie będzie już możliwości zmiany biegu wydarzeń i
naprawienia szkód ...
Jest to szokujący brak respektu dla żądań zdecydowanej większości Polaków, którzy chcą
Polski wolnej od GMO. Powagę sytuacji obrazują m. in. wyniki badań przeprowadzonych
we Francji przez profesora Seraliniego nad wpływem spożywania genetycznie
modyfikowanych organizmów
(''GMO, Alarm dla świata.'' http://www.youtube.com/watch?v=pdvxdC9NPB8
''Przełomowe badania zachodnich naukowców jasno pokazują szkodliwość GMO!''
http://www.youtube.com/watch?v=nMiVq5LFSmM ).
Całkowity ustawowy zakaz upraw GMO oraz wycofywanie produktów zawierających GMO

to sprawa pierwszoplanowa dla zdrowia i dobra Polaków, dla stanu rolnictwa i
niezależności kraju.
Przypominamy, że około 75% obywateli polskich (wyborców!) deklaruje wolę, aby Polska
była wolna od GMO (bez stref, w których dopuszcza się uprawy GMO, jak to proponuje
omawiany projekt ustawy!). Przypominamy, że przeciw uprawom GMO są również
wszystkie (!) SEJMIKI WOJEWÓDZKIE, Komitet Ochrony Przyrody PAN, będący szeroką
reprezentacją środowisk akademickich kraju, ZDECYDOWANA WIĘKSZOŚĆ POLAKÓW wyborców i EUROPEJCZYKÓW.
W tym nowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i
organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw z
dnia 29 czerwca 2016 są m.in. zapisy:
Art. 49a 1. Ustanawia się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej strefą wolną od GMO,

z zastrzeżeniem ust. 2 :
Uprawę GMO prowadzi się wyłącznie w strefie wskazanej do jej
prowadzenia na określonym obszarze położonym na terenie gminy ,
zwanej dalej „strefą wskazaną do prowadzenia upraw GMO”… itd.
Podkreślić trzeba, że tym razem już nie mówi się zupełnie o uprawach eksperymentalnych
– nie ma takiego pojęcia - są uprawy, a więc wszystkie uprawy łącznie i na czele z
uprawami komercyjnymi!
Taki przepis dokładnie przeczy obietnicom PIS - u, który w osobie Pana Ministra
niejednokrotnie deklarował wprowadzenie bezwarunkowego zakazu upraw GMO. Powyższa
propozycja ustawy jest również niezgodna z Ramowym Stanowiskiem Rządu RP, które
mówi, że Polska ma być krajem wolnym od GMO.
W dodatku dzieje się to wszystko w czasie, kiedy Komisja Europejska pozwala krajom na
wprowadzanie ZAKAZÓW upraw GMO!
Projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach
genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 czerwca
2016 narusza:
- art.39 Konstytucji RP, ponieważ uprawa GMO w warunkach otwartych może narazić
zdrowie i życie ludzi na niebezpieczeństwo (znane są już udokumentowane przypadki
szkodliwego oddziaływania pyłków roślin GMO na ludzi)
- art.64 Konstytucji RP, ponieważ wprowadzenie zezwoleń na uprawy GMO spowoduje
realne straty dla producentów żywności i pasz bez GMO
- art.74 i 86 Konstytucji RP, ponieważ uwolnienie GMO może spowodować pogorszenie
stanu środowiska i zagrozić utratą bezpieczeństwa ekologicznego
- Zasadę Zrównoważonego Rozwoju i Zasadę Przezorności, ponieważ na wszystkich
państwach ciąży obowiązek dołożenia należytej staranności w ocenie skutków, jakie dla
środowiska może przynieść nowo podejmowana decyzja lub uruchomiana działalność.
Odpowiednie działania powinny być podejmowane z wyprzedzeniem, tzn. już wtedy, gdy
zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo, że powstanie problem ekologiczny,
wymagający rozwiązania, a nie dopiero wtedy, gdy praktyka lub nauka potwierdza jego
istnienie.

Rząd Polski powinien wprowadzić natychmiastowy ustawowy zakaz upraw roślin GMO i
hodowli zwierząt GMO, a nie stwarzać pozory, że to robi!
W związku z powyższym domagamy się wprowadzenia do projektu ustawy o zmianie
ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych
innych ustaw z dnia 29 czerwca 2016 jasnego zakazu upraw GMO (kukurydzy MON810,
ziemniaka AMFLORA oraz wszystkich innych, które będą dopuszczane w przyszłości).
Projektowany Art. 49a ma mieć jedynie zapis następujący:
Art. 49a: Ustanawia się zakaz uwalniania GMO do środowiska na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Do powyższej zmiany należy dostosować inne artykuły, np. usunąć artykuły
49b do 49d.
PRZYPOMINAMY 50 POWODÓW, dlaczego należy WPROWADZIĆ natychmiastowy
ustawowy ZAKAZ UWALNIANIA GMO DO ŚRODOWISKA:
http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2012/11/50powodowniedlagmo.pdf
Z poważaniem
PODPISALI:
1. Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC, Sir Julian Rose,
prezes, rolnik, pisarz
2. Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO - Anna Szmelcer, prezes, specjalista
biolog
3. Stowarzyszenie PRZY GRANICY, Jolanta Dal, prezes, rolniczka i radna
4. Stowarzyszenie BEST PROEKO, Anna Bednarek, prezes
5. Stowarzyszenie EKOLAND o/Zachodniopomorski, Edyta Jaroszewska - Nowak, prezes,
rolniczka
6. Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT, Lena
Huppert – prezes
7. Stowarzyszenie Towarzystwo na rzecz Ziemi, Piotr Rymarowicz, prezes
8. Fundacja Pro Scientiae, Przemysław Ilukowicz, prezes
10. Stowarzyszenie ,,Nadzieja'', Sebastian Matejczuk, prezes
9. Gospodarstwo „Brzozowy Gaj”, Paweł Kobielus, rolnik, woj. małopolskie
10. Gospodarstwo BIOEDEN, Józef Nowak, rolnik, woj, zachodniopomorskie
11. Gospodarstwo „Ekorab”, Bogdan Chara, rolnik, woj. świętokrzyskie
13. Gospodarstwo edukacyjne EKOCENTRUM ICPPC, Jadwiga Łopata, laureatka
ekologicznego Nobla, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
14. Dorota Staszewska, lekarz, członek Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO
15.Jurata Bogna Serafińska [mgr w obszarze nauk humanistycznych na kierunku Filozofia,
obecnie doktorantka w Instytucie Filozofii na UKSW w Warszawie: pisarka, poetka,

członek m.in. ZLP, ZAIKS, POLART i SAP.
16. Andrzej Ruszlewicz, członek zarządu Stowarzyszenia LGD Kraina Łęgów
Odrzańskich
17. Dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, doradca Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony
Polskiej Wsi – ICPPC
18. JANINA SOKOŁOWSKA, członkini Centrum Inicjatyw Społecznych, Gliwice
19. lek.med. Artur Mnich z Krakowa
Adres do korespondencji:
Sir Julian Rose, prezes
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC
34-146 Stryszów 156, Poland, tel./fax +48 33 8797114, biuro@icppc.pl
Art. 39 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej brzmi : „Nikt nie może być
poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie
wyrażonej zgody.”
Art. 74 Konstytucji RP brzmi : „Władze publiczne prowadzą politykę
zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym
pokoleniom. 1. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.”
Art. 86 Konstytucji stwierdza : „ Każdy jest zobowiązany do dbałości o stan środowiska i
ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej
odpowiedzialności określa ustawa.”
Art. 64 Konstytucji RP brzmi :
„ 1. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz
prawo dziedziczenia.
2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia
podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej.
3. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko
w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności.”

