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W odpowiedzi na interpelację poseł Bożeny Kamińskiej w sprawie projektu ustawy 
o zmianie ustawy o GMO w Polsce  – K8INT12097, przekazaną według właściwości przez 
MRiRW, przedstawiam poniższe wyjaśnienia. 

Minister Środowiska opowiada się za całkowitym zakazem stosowania organizmów 
genetycznie zmodyfikowanych na terytorium Polski, w szczególności roślin genetycznie 
zmodyfikowanych w uprawach. Przedłożony przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy 
o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych 
ustaw (druk sejmowy nr 1424), zwany dalej projektem ustawy, reguluje kwestie zgłaszania, 
rejestracji oraz kontroli upraw GMO. Przepisy te zostały wprowadzone w celu wykonania 
wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C–478/13 (brak ustanowienia w krajowym 
porządku prawnym obowiązku powiadomienia właściwych władz polskich o lokalizacji 
upraw GMO, ustanowienia rejestru lokalizacji upraw GMO oraz brak podania do publicznej 
wiadomości informacji o lokalizacji upraw GMO, zgodnie z art. 31 ust. 3 lit. b) dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie 
zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów genetycznie zmodyfikowanych).

Dotychczasowe wyniki badań nad tzw. roślinami typu Bt (zawierającymi gen Bt 
uzyskany z bakterii glebowej Bacillus thuringensis, kodujący specyficzne białko Cry 
toksyczne dla owadów) wskazują na możliwość kumulacji tego białka w glebie i jego 
negatywny wpływ na organizmy glebowe. Mając na względzie m.in. te zagrożenia rząd RP 
wystąpił do Komisji Europejskiej o wyłączenie terytorium Polski z upraw roślin genetycznie 
zmodyfikowanych, które są obecnie dopuszczane do obrotu w celu ich uprawy w UE. Polskie 
wnioski w tej sprawie zostały zaakceptowane, Z tego powodu nie będzie w Polsce żadnych 
upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych typu Bt, a więc takich które mogłyby mieć 
jakikolwiek negatywny wpływ na właściwości i funkcje gleb. Nie będą prowadzone również 



uprawy roślin odpornych na herbicydy (m.in. na Roundup). Takie rośliny nie są bowiem 
dopuszczone do uprawy w państwach członkowskich UE. W uzasadnionych przypadkach 
podczas kontroli upraw konwencjonalnych i ekologicznych, w których mogłyby się 
znajdować rośliny genetycznie zmodyfikowane będą jednak pobierane próbki gleb, w celu ich 
zbadania pod kątem występowania substancji chemicznych mogących wywierać szkodliwy 
wpływ na organizmy glebowe występujące na obszarze prowadzenia uprawy.

Przepisy projektu ustawy były konsultowane m.in. z organizacjami pozarządowymi 
działającymi na rzecz środowiska, organizacjami konsumenckimi, a także związkami 
zawodowymi i rolniczymi. Pod uwagę wzięto również unikatową bioróżnorodność oraz status 
Polski jako kraju produkującego zdrową, ekologiczną żywność. Z otrzymanych opinii 
wynika, że polskie społeczeństwo nie akceptuje stosowania GMO w uprawach i żywności. 
Z tego powodu, w przeciwieństwie do analogicznych przepisów w innych państwach 
członkowskich UE opracowano przepisy ustanawiające w praktyce terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej strefą wolną od upraw GMO (art. 41a ust 1 projektu ustawy). 
Jednocześnie w celu wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C–478/13 
projekt ustawy nakłada na podmioty zamierzające w kontrolowany sposób pozyskiwać 
rośliny GMO z upraw wiele restrykcyjnych obowiązków wykluczających możliwość uprawy 
jakichkolwiek roślin genetycznie zmodyfikowanych, które mogłyby zagrozić środowisku i 
wywierać negatywny wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt.

Nie przewiduje się prowadzenia upraw GMO w Polsce. Art. 49a ust. 2 – 18 projektu 
ustawy reguluje kwestie zgłaszania upraw GMO ministrowi właściwemu do spraw 
środowiska, co spełnia wymagania art. 31 ust. 3 lit. b) dyrektywy /18/WE w zakresie 
powiadamiania organów państwa o uprawach GMO. Artykuł ten wprowadzono wyłącznie w 
celu wykonania wyroku  Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C–478/13. 
Ewentualne prowadzenie uprawy GMO, zgodnie z art. 49a projektu ustawy będzie wymagało 
utworzenia specjalnej strefy prowadzenia uprawy GMO. Strefa będzie mogła być utworzona 
po uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw środowiska, 
wydanego po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz opinii rady 
gminy, na terenie której jest planowana uprawa GMO. Podmiot planujący uprawę GMO 
musiałby przede wszystkim udowodnić brak negatywnego wpływu uprawy danej rośliny 
GMO na bezpieczeństwo środowiska. Jednak wymóg wykazania braku wpływu uprawy 
GMO na obniżenie występowania ilościowego osobników gatunków pasożytniczych 
i drapieżnych, mogących przyczynić się do regulacji występowania ilościowego organizmów 
szkodliwych dla produkcji roślinnej i zwierzęcej w warunkach naturalnych oznacza 
w praktyce obowiązek przedłożenia wyników badań w odniesieniu do tysięcy rodzimych 
gatunków roślin i zwierząt objętych m.in. ochroną ścisłą lub częściową. Wyników takich nie 
posiadają nawet największe koncerny biotechnologiczne specjalizujące się we wprowadzaniu 
GMO do obrotu w UE. Przepisy projektu ustawy przewidują ponadto konieczność 
przedłożenia pisemnych oświadczeń właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, 
a także pszczelarzy lub związków pszczelarzy, których nieruchomości lub odpowiednio 
pasieki są położone w odległości trzech kilometrów od gruntu rolnego, na którym planowana 
jest uprawa GMO, że nie wyrażają oni sprzeciwu w związku z zamiarem utworzenia takiej 
strefy. Zważywszy na negatywne nastawienie rolników, pszczelarzy i  konsumentów do 



stosowania GMO można przyjąć, że uzyskanie takich oświadczeń będzie w praktyce 
niemożliwe. W praktyce przepisy projektowanej ustawy będą martwe ponieważ wykazanie 
przez podmiot planujący uprawę GMO braku wpływu tej uprawy na bezpieczeństwo 
środowiska, a tym samym uzyskanie zezwolenia na prowadzenie uprawy GMO będzie 
niemożliwe. Dodatkowo należy podkreślić, że wszystkie rośliny genetycznie zmodyfikowane 
przeznaczone do uprawy w Unii Europejskiej są zakazane do uprawy w Polsce, a zgodnie z 
art. 49b projektu ustawy na wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie uprawy rośliny 
GMO, której uprawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest zakazana nie zostanie 
wydane zezwolenie.

Nie planuje się w najbliższym czasie rozpoczęcia badań dotyczących długofalowych 
skutków wpływu upraw GMO na środowisko i zdrowie ludzkie. W Polsce nie prowadzi się 
obecnie i nie będzie się prowadzić w przyszłości upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych. 
Nowe przepisy nie zmienią tej sytuacji. Przewiduje się, że rejestr upraw GMO pozostanie 
pusty. Z tego powodu niecelowym byłoby wydatkowanie dużych środków finansowych na 
takie projekty, tym bardziej, że wiązałoby się to z prowadzeniem na dużą skalę i w długim 
okresie czasu upraw eksperymentalnych, które same mogłyby negatywnie oddziaływać na 
środowisko. Jednak wyniki badań wpływu określonych GMO na poszczególne elementy 
środowiska i wybrane organizmy, prowadzonych na przestrzeni kilkunastu lat w innych 
krajach już wskazują na konkretne zagrożenia związane z ich stosowaniem. Minister 
Środowiska w każdym przypadku przed wydaniem zezwolenia na utworzenie strefy 
prowadzenia uprawy GMO będzie brać pod uwagę te zidentyfikowane zagrożenia.

Wszystkie produkty genetycznie zmodyfikowane znajdujące się na rynku 
w państwach członkowskich UE muszą być znakowane. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia 
(WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie 
genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, na etykiecie produktu spożywczego, który 
zawiera lub składa się z GMO, jest wyprodukowany lub zawiera składniki wyprodukowane 
z GMO powinna być umieszczona jedna z następujących  informacji: 

• „genetycznie zmodyfikowany”, 
• „wyprodukowany z genetycznie zmodyfikowanej (nazwa organizmu np. 
soi)”, 
• „zawiera genetycznie zmodyfikowany (nazwa organizmu np. rzepak)”, 
• „zawiera (nazwa składnika  np. olej) wyprodukowany z genetycznie 

zmodyfikowanej (nazwa organizmu np. rzepak)”. 

Wszystkie produkty w opakowaniach jednostkowych, zawierające lub składające się z GMO, 
muszą zawierać na etykiecie następującą informację: „ten produkt zawiera genetycznie 
zmodyfikowany organizm” lub „ten produkt zawiera genetycznie zmodyfikowany (nazwa 
organizmu)”. Dla nieopakowanych jednostkowo produktów oferowanych konsumentowi 
końcowemu lub w miejscach zbiorowego żywienia (restauracjach, szpitalach, stołówkach 
itp.), taka informacja musi pojawić się przy produkcie w widocznym dla konsumenta miejscu. 
Nałożono również obowiązek znakowania żywności/pasz oraz produktów, które nie zawierają 
w swoim składzie materiału zmodyfikowanego genetycznie, ale zostały wyprodukowane ze 
składników genetycznie zmodyfikowanych. Dotyczy to np. oleju jadalnego. Jeżeli olej został 



wyprodukowany np. z rzepaku genetycznie zmodyfikowanego, informacja ta powinna znaleźć 
się na etykiecie produktu. Oznakowanie powinno zawierać informacje wskazujące, że 
żywność lub pasza składa się z GMO, zawiera je lub została z nich wytworzona niezależnie 
od wykrywalności DNA lub białek wynikających z modyfikacji genetycznej w końcowym 
produkcie. Nie ma obowiązku znakowania produktów żywnościowych, w których skład 
wchodzi materiał zawierający GMO, składający się z GMO lub wytworzony z GMO, jeżeli 
udział GMO nie przekracza 0,9% składników żywności rozważanych osobno albo żywności 
składającej się z jednego składnika, pod warunkiem, że jego występowanie jest przypadkowe 
lub nieuniknione ze względów technicznych. Jednocześnie prawo unijne nie przewiduje 
znakowania produktów pochodzenia zwierzęcego od zwierząt karmionych paszami 
genetycznie zmodyfikowanymi. W najbliższym czasie nie przewiduje się zmian w tym 
zakresie.

Projekt ustawy zawiera przepisy dotyczące kontroli wszystkich upraw w Polsce pod 
kątem występowania w nich roślin genetycznie zmodyfikowanych (art. 49f – 49i projektu 
ustawy). Organem właściwym w sprawach kontroli będzie Państwowa Inspekcja Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa. Inspekcja ta posiada duże doświadczenie w prowadzeniu kontroli 
stosowania materiału siewnego w zakresie wykrywania odmian genetycznie zmodyfikowanej 
kukurydzy MON810. Kontrola upraw będzie obejmować kontrolę polową w 16 
województwach, nadzór merytoryczny i koordynację zadań w województwach, w tym 
prowadzenie postępowań w sprawie decyzji administracyjnych (kary pieniężne za naruszenia 
przepisów o uprawach GMO). Badanie prób będzie prowadzone w Centralnym Laboratorium 
Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Toruniu. Planuje się ok. 3 240 
kontroli rocznie dla wszystkich gatunków roślin uprawnych. Z wykonanej liczby 3 240 
kontroli do analiz laboratoryjnych będzie przekazywanych 3 240 prób rocznie. Poza 
kontrolami pól uprawnych będą prowadzone kontrole materiału siewnego pod kątem 
wykrywania GMO. Kontroli będą podlegały wszystkie uprawy prowadzone na terytorium 
Polski, w szczególności te, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są 
nielegalnymi uprawami GMO. Kontrole będą dotyczyły zarówno dokumentów np. 
weryfikacji dowodów zakupu kwalifikowanego materiału siewnego, jak i pobierania próbek z 
pola – roślin lub produktów roślinnych, do ich laboratoryjnej analizy w zakresie wykrywania 
modyfikacji genetycznych. Częstotliwość kontroli będzie ustalana indywidualnie 
w odniesieniu do konkretnego gatunku i modyfikacji genetycznej. W przypadku wykrycia 
roślin genetycznie zmodyfikowanych na określonym obszarze inspekcja zwiększy ilość 
kontroli na tym obszarze w celu wykrycia wszystkich nielegalnych upraw i źródeł 
pochodzenia materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych.

Dane dotyczące ewentualnej uprawy GMO, zawarte w zezwoleniu na utworzenie 
strefy prowadzenia uprawy GMO, takie jak m.in. nazwa rośliny GMO ze wskazaniem jej 
odmiany i modyfikacji genetycznej, cel i sposób prowadzenia uprawy GMO, nazwa 
miejscowości, w której ma być prowadzona uprawa GMO, planowana powierzchnia uprawy 
GMO, numer działki ewidencyjnej, będą umieszczane w publicznie dostępnym rejestrze 
upraw GMO, prowadzonym na podstawie art. 50 projektu ustawy przez ministra właściwego 
do spraw środowiska w postaci elektronicznej. Niemniej jednak przewiduje się, że rejestr ten 



ze względu na restrykcyjne przepisy regulujące wydawanie zezwoleń na prowadzenie upraw 
GMO pozostanie pusty.

Wprowadzanie do obrotu żywności genetycznie zmodyfikowanej (GM) i ocena takich 
produktów pod kątem zdrowia ludzkiego odbywa się na podstawie rozporządzenia (WE) nr 
1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie 
genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, a organem właściwym w sprawach 
dotyczących żywności GM jest Główny Inspektor Sanitarny. W Polsce nie produkuje się 
żywności genetycznie zmodyfikowanej i sytuacji tej nie zmieni wejście w życie projektu 
ustawy regulującej kwestie upraw GMO. Wszystkie produkty spożywcze zawierające lub 
składające się z GMO, dopuszczone do obrotu w UE, mogą się jednak znajdować w obrocie 
na terytorium RP. W przypadku dodatkowych pytań w tym zakresie proszę się zwrócić 
bezpośrednio do Ministra Zdrowia, sprawującego nadzór nad Głównym Inspektorem 
Sanitarnym.

Z poważaniem

Andrzej Szweda-Lewandowski
Podsekretarz Stanu - Główny Konserwator 
Przyrody
Ministerstwo Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/
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