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Zaproszenie  na   konferencję prasową,

która 

odbędzie się w Centrum Prasowym PAP w Warszawie

ul. Bracka nr 6/8  

w  dniu  8 lutego 2010 r. o godz. 11.00

nt.  GMO  –  USTAWOWE OSZUSTWO 

Projekt ustawy „Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych”  

sprzeczny z Konstytucją RP 

oraz normami prawa międzynarodowego

 regulującego zasady upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych. 

Po części oficjalnej zapraszamy na ekologiczny poczęstunek zorganizowany przez rolników 

z Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO”.

http://www.polska-wolna-od-gmo.org/


W przeddzień wysłuchania  publicznego w sprawie przedłożonego przez Rząd projektu ustawy „Prawo 
o  organizmach  genetycznie  zmodyfikowanych”  zapraszamy  na  konferencję  prasową,  podczas  której 
naukowcy, eksperci i rolnicy Koalicji wykażą zasadnicze wady ustawy świadczące o braku respektowania 
przez  autorów  projektu  podstawowych  praw  obywateli  RP  w  zakresie  ochrony  zdrowia,  środowiska 
i własności osobistej. 

Nasze zarzuty do ustawy, oparte  na najnowszej wiedzy naukowej i  przepisach obowiązującego w Polsce 
prawa, kwalifikują  proponowane rozwiązanie  legislacyjne  do odrzucenia  w całości,  a  w przypadku jego 
uchwalenia przez Parlament - będą stanowić podstawę do zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego. 

Projekt ustawy błędnie zakłada możliwość stworzenia rzekomych warunków do współistnienia upraw 
roślin  transgenicznych  w  sąsiedztwie  produkcji  ekologicznej  i  konwencjonalnej  na  podstawie  wątłych 
przepisów  administracyjnych.  Najnowsze  badania  naukowe  wykluczają  jednak  możliwość  takiej 
„koegzystencji”  bez  szkodliwych  skutków  środowiskowych  i  zdrowotnych,  spowodowanych 
niekontrolowanym przenikaniem GMO do naturalnej biosfery i łańcucha żywieniowego.

Przedłożenie  rządowe  zawiera  wiele  luk  prawnych  zapewniających  bezkarność  operatorom,  którzy 
dopuszczą  się  uprawiania  roślin  transgenicznych  bez  zezwolenia  (np.  powołanie  się  na  „siłę  wyższą”). 
Sankcje karne za nieautoryzowane użycie GMO zawarte w aktualnie obowiązującej „Ustawie o organizmach 
genetycznie  zmodyfikowanych”   z  2001  r.  zostały  zniesione  i  zastąpione  symbolicznymi  karami 
pieniężnymi,  niewspółmiernie  niskimi  w  stosunku  do  potencjalnych  i  nieodwracalnych  zniszczeń. 
Obowiązek uzyskania zgody na uprawy roślin transgenicznych wydanej  przez Ministra zastąpiony został 
jedynie wymogiem powiadomienia lokalnych organów administracji publicznej. 

Ustawa nie zawiera żadnych zapisów gwarantujących odszkodowania dla rolników konwencjonalnych 
i ekologicznych z tytułu skażenia przez GMO należących do nich  łąk, pól uprawnych i plonów.

Budżet przewidziany na kontrolę realizacji przepisów projektowanej ustawy jest niewspółmiernie niski 
w porównaniu z nakładami innych krajów europejskich, które bezskutecznie usiłowały wprowadzić podobne 
przepisy. To właśnie brak możliwości właściwej kontroli oraz nowe dowody naukowe na szkodliwość GMO 
skłoniły  rządy  7  krajów  Wspólnoty  do  wprowadzenia  zakazów  upraw  roślin  transgenicznych  na  ich 
terytoriach.

Należy z całą mocą podkreślić, iż - wbrew oficjalnym oświadczeniom autorów przedmiotowego projektu 
-  mamy w   Polsce  prawo  obowiązujące  w  zakresie  kontroli  i  rejestracji  upraw  roślin  genetycznie 
zmodyfikowanych.  Jest  ono  dokładnie  opisane  w  rozdziale  4  (Zamierzone  uwolnienie  do  środowiska) 
„Ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych” z 22 czerwca 2001 r. (Dz. U. 2001.76.811 z dnia 25  
lipca 2001 r.) 

Jednak  implementacja tego aktu prawnego nigdy nie została dokonana !  

Brak  systemu  bezpieczeństwa  biologicznego  nakreślonego  przez  tę  ustawę  w  połączeniu 
z  agresywnym marketingiem jednej  z  ponadnarodowych korporacji  biotechnologicznych  skutkuje lawiną 
nielegalnych  upraw  roślin  genetycznie  zmodyfikowanych.  Może  to   doprowadzić  nie  tylko 
do  nieodwracalnych  zniszczeń  środowiskowych  i  zdrowotnych,  lecz  również  do  daleko  idących, 
negatywnych  konsekwencji  społecznych,  poprzez  całkowite  wyeliminowanie  polskiego sektora rolnictwa 
konwencjonalnego i ekologicznego.

Powyższy stan skutkuje naruszeniem podstawowych praw obywateli RP zagwarantowanych w Ustawie 
Zasadniczej i opisanych w Zasadzie Przezorności, która weszła do polskiego porządku prawnego w 2004 r., 
wraz z ratyfikowaniem Protokołu Kartageńskiego.  

To właśnie próba łamania tych  podstawowych norm prawnych skłania  członków Koalicji  „POLSKA 
WOLNA OD GMO” do zwrócenia  uwagi  opinii  publicznej  oraz Parlamentarzystów  na argumenty wagi 
zasadniczej,  w  świetle  których  dyskusja  o  szczegółach  zapisów  wadliwego  projektu  ustawy  „Prawo 
o  organizmach genetycznie zmodyfikowanych”  staje się bezprzedmiotowa. 
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Podczas naszej konferencji prasowej:

1.  Zarzut  sprzeczności  projektu  ustawy  z  Zasadą   Przezorności  uzasadni  doc.  dr  hab.  Katarzyna 
Lisowska,  biolog  molekularny,  pracownik  działu  badawczego  Instytutu  Onkologii  w  Gliwicach. 
Przedstawione zostaną fakty naukowe świadczące o ryzyku, jakie towarzyszy otwartemu użyciu organizmów 
genetycznie  zmodyfikowanych,  oraz  niefrasobliwości  naukowców  propagujących  te  uprawy,  w  sytuacji 
braku realnych  barier  ochronnych  i  zabezpieczeń  chroniących  przed niekontrolowanym uwolnieniem ich 
do środowiska.

2. Próbę naruszenia art.  39 Konstytucji  RP omówi   prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska  SGGW - 
kierownik Zakładu Żywności Ekologicznej Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji oraz 
prof. dr hab. Tadeusz Żarski - kierownik Zakładu Higieny Zwierząt i Środowiska na SGGW, którzy 
udowodnią  eksperymentalny  i  nieprzewidywalny  charakter  zastosowań  GMO  w  żywności  dla  ludzi 
i  zwierząt  oraz  brak  należytej  informacji  o  zagrożeniach  i  ryzyku  związanym  ze  stosowaniem  GMO 
w żywności i paszach.

3. Naruszenie art. 74 w związku z art.  86  Konstytucji uzasadni  prof. zw. dr hab. Ludwik Tomiałojć, 
wykładowca podstaw ochrony przyrody i  zasady rozwoju zrównoważonego, Uniwersytet Wrocławski, 
który przedstawi stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, zawierające wniosek o 
wprowadzenie natychmiastowego moratorium na stosowanie GMO w tzw. użyciu otwartym tzn. w uprawach 
komercyjnych i eksperymentalnych. 

4. Zarzut naruszenia art.   64  Konstytucji  przedstawi i  uzasadni  dr inż.  Roman  Andrzej  Śniady, 
Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO”   przedstawiając potencjalne zagrożenia i straty ekonomiczno-
społeczne, jakich z powodu niekontrolowanego rozpowszechniania GMO doświadczają rolnicy prowadzący 
konwencjonalne,  ekologiczne oraz agroturystyczne  gospodarstwa rolne. 

5. Janusz Wojciechowski, wiceprzewodniczący Komisji d/s Rolnictwa w Parlamencie Europejskim, 
skomentuje nielegalne uprawy kukurydzy MON 810 na terenie Polski, przedstawiając odpowiedź Stavrosa 
Dimasa, komisarza ds. środowiska w UE, na swoje zapytania w sprawie GMO.

6.  Anna  Bednarek  i  Urszula  Wyrwicka,  rolniczki  reprezentujące  tradycyjne  i  ekologiczne 
gospodarstwa, omówią  temat:  "Dlaczego  nie  chcemy  GMO”  oraz  rezultaty  ogólnopolskiej  akcji 
pt.  „Tradycyjne  i  ekologiczne  gospodarstwa  zapraszają  Posłów  i  Senatorów".  Przedstawią  także  swoje 
uzasadnione  obawy  wywołane  groźbą  potencjalnego  wprowadzenia  w  życie  nieodpowiedzialnego  aktu 
prawnego legalizującego niekontrolowane rozpowszechnianie GMO na polskich ziemiach.

Prowadzenie i moderacja konferencji:

Paweł Połanecki - Koalicja „POLSKA WOLNA OD  GMO” -  tel. 601 258 789

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Miejsce i kontakt: Centrum Prasowe PAP 
tel.(+48 22 509 24 56) tel. kom.(+48) 0609 663 706 
Adres: Polska Agencja Prasowa S.A., 00-502 Warszawa, ul. Bracka 6/8

Pełny tekst stanowiska Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO”: http://polska-wolna-od-
gmo.org/doc/Stanowisko_Koalicji_POLSKA_WOLNA_OD_GMO_w_sprawie_Projektu_ustawy_Pra
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