
FORUM ŻYWNOŚĆ 
I WOLNOŚĆ. BUDUJEMY 
POZYTYWNĄ PRZYSZŁOŚĆ.

- z okazji 
jubileuszu 21-lecia 
ICPPC Dobre i złe 
przemiany na 
polskiej wsi (na tle 
historii ICPPC) -
Jadwiga Łopata



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

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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EKOCENTRUM ICPPC

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

Najważniejsze projekty ICPPC:
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Listopad 2012



Polska wolna od GMO? 
Genetycznie zmodyfikowana moralność?

autor zdjęć: 
Agnieszka 
Łapińska
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„Toksycznie Zmodyfikowana Polityka i 
Wyborcze Nadzieje”
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„GINĄ PSZCZOŁY – STOP GMO –
CZERWONY AUTOBUS W DRODZE!”

Kwiecień 2010
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W Polsce już w latach  2004-2006 wszystkie sejmiki 
Wojewódzkie zadeklarowały się jako strefy wolne od GMO 
i zażądały od Rządu RP stworzenia prawa zabezpieczającego 
taki stan

July / Lipiec 2004 March / Marzec 2005
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Maj 2005 Listopad 2005
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Luty 2006
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W 2016:
UWAGA!  Projekt  ustawy  o  paszach  z 2016 - TO 
PROJEKT PiS! - przesuwa  na  dzień  1 stycznia 2021 r. 
termin wejścia w życie zakazu stosowania pasz z GMO, 
czyli o kolejne 4 lata!!!
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Obecna propozycja ustawy o paszach partii Prawo 
i Sprawiedliwość jest BARDZO kontrowersyjnym 
zwrotem od dotychczasowego ich stanowiska !

To wyraźny gest  POPARCIA DLA KORPORACJI KOSZTEM 
ZDROWIA, NIEZALEŻNOŚCI I WOLNOŚCI POLAKÓW.
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PRZYPOMINAMY JESZCZE RAZ ROK 2012:

.....Polska, sprowadzając ok. 2 mln ton soi rocznie, całkowicie 
uzależnia produkcję mięsa i jaj od importu pasz z niepewnych 
źródeł i to za duże pieniądze - argumentował Krzysztof 
Ardanowski (PiS), który zgłosił w czwartek poprawkę w sprawie 
skrócenia czasu stosowania moratorium na zakaz używania 
pasz GMO. Jego zdaniem zamiast wydawać 3-4 mld zł na zakup 
pasz, lepiej jest przeznaczyć środki na rozwój rodzimych upraw 
roślin motylkowatych i strączkowych. Dodał, że można też 
uprawiać ukraińską odmianę soi i w większym stopniu 
wykorzystywać śrutę rzepakową i makuchy...

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Opozycja-za-skroceniem-okresu-stosowania-pasz-GMO-2581445.html
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Wieloletnie

badania 

prof. Séraliniego

potwierdziły

szkodliwość dla zdrowia żywności z GMO;

szczury karmione GMO jak i pojone wodą 
z dodatkiem Roundupu wykazywały zaburzenia 

hormonalne, uszkodzenia wątroby, nerek 
i przysadki, zwiększoną zachorowalność na 
nowotwory gruczołu mlekowego oraz większą 
śmiertelność.

„Food and Chemical Toxicology”, konferencja prasowa w Londynie, 2012



© ICPPC 22



23

"TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO 
I SKARB NARODOWY.

Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo 
zamiast GMO".

Maj 2008
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Lipiec 2010
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Listopad 2011
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Dzięki  zaangażowaniu  WIELU  osób  z  całej  Polski i przez kilka lat 
WYGRALIŚMY  z korporacjami i politykami.
W  Polsce  obowiązuje  zakaz  upraw  GMO...niestety  nie jest 
to zakaz ustawowy, a więc nadal musimy być czujni.



36

2016
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2016
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Dzień otwarty w Ekocentrum ICPPC
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Dzień otwarty w gospodarstwie Ohanadal
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UDAŁO się!! Od 2017 r rolnicy mogą LEGALNIE 
sprzedawać żywność wytworzoną
w swoim gospodarstwie np. w kuchni
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UWAGA! ROK 2021 POLSKI ŁAD dla 
rolników
W październiku posłowie przegłosowali poprawki do 
ustawy mającej „ułatwić” rolnikom RHD (rolniczy 
handel detaliczny – druk nr 1516). Zawiera ona 
przepisy, które w praktyce uniemożliwią w ogóle 
działanie na tym polu wielu (większości!) rolnikom.

Art. 44a. 1. Produkcja i zbywanie żywności w ramach 
rolniczego handlu detalicznego: 
(...)
3) podlegają NADZOROWI organów odpowiednio 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo Inspekcji 
Weterynaryjnej. 
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PROPONOWANE niekorzystne dla rolników ZMIANY:
Art. 44a. 1. Produkcja i zbywanie żywności 
w ramach rolniczego handlu detalicznego:
(...)
2) podlegają URZĘDOWEJ KONTROLI -
w zakresie bezpieczeństwa żywności - sprawowanej 
przez organy odpowiednio Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej albo Inspekcji Weterynaryjnej;
3) podlegają przepisom prawa żywnościowego, 
w szczególności rozporządzenia nr 178/2002 
i rozporządzenia nr 852/2004, oraz przepisom Unii 
Europejskiej wydanym w trybie tych rozporządzeń.
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v

Konferencja PRAWDZIWA ŻYWNOŚĆ OD PRAWDZIWYCH ROLNIKÓW; BELWEDER 2017 
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Konferencja PRAWDZIWA ŻYWNOŚĆ OD PRAWDZIWYCH ROLNIKÓW; BELWEDER 2017 
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"Warszawa, Sejm RP  2016, Podkomisja nadzwyczajna dotyczy RHD
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Warszaw, Sejm, posiedzenie Komisji Rolnictwa 2017



47KOSZYK NIELEGALNEJ ŻYWNOŚCI DLA PANI PREMIER
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Protest Rolników, Zielone Miasteczko
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WARSZTATY SEROWARSTWA, marzec 2015
"Akademia Umiejętności z inicjatywy ICPPC" w Zielonym Miasteczku Rolników
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Anglia- AKCJE SOLIDARNOŚCI z polskimi rolnikami i konsumentami



51

Anglia- AKCJE SOLIDARNOŚCI z polskimi rolnikami i konsumentami
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Anglia- AKCJE SOLIDARNOŚCI z polskimi rolnikami i konsumentami
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Anglia- AKCJE SOLIDARNOŚCI z polskimi rolnikami i konsumentami
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Bazujemy na trzech filarach:

1. Połączenie tradycji z nowoczesnością

2. Różnorodność naturalna, technologiczna i kulturowa

3. Dążenie do samowystarczalności żywnościowej, 
energetycznej i socjalnej.

EKOCENTRUM ICPPC
Powstało z pasji i determinacji
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Ekodom z gliny i słomy zasilany energią słoneczną 
przetwarzaną przez moduły fotowoltaiczne o mocy 2,5 

KW
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Tracker fotowoltaiczny 1,5 KW
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Świetliki rurowe
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Wiatrak i moduł 
produkujący 
energię do 
oświetlenia 
ogrodu
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Półkolista szklana weranda, która umożliwia pasywne 
wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania 

pomieszczeń
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Pasywna energia
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Sferyczna szklarnia, która oszczędza o 20% energii więcej 
niż tradycyjna
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Tradycyjny, drewniano-kamienny dom z 1900 roku 
w połączeniu z technologią XXI w – kolektory słoneczne 

służące do ogrzewania wody oraz świetlik
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Pompa ciepła w EKOCENTRUM ICPPC
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Hodujemy zwierzęta
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Hodujemy zwierzęta
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Po przystąpieniu Polski do UE nastąpił dramatyczny 
spadek jakości żywności. W Polsce zagościło 
14 największych międzynarodowych korporacji 
spożywczych – miliardy zł wyjeżdża z Polski.
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Prywatyzacja zakładów przemysłu spożywczego, jednego 
z głównych odbiorców surowców rolnych. Od 1990 r. 
(przystosowywanie się do warunków akcesji Polski do UE) 
do 2009 r. (prawie 5 lat po akcesji) sprywatyzowano 346 
państwowych przedsiębiorstw spożywczych...Z tej grupy 
podmiotów do roku 2009 aż 256 firm przejęły zagraniczne 
podmioty.
• https://polska-jutra.eu/polityka-rolna-polski-cz-2-diagnoza/

Efektem zachodzących procesów prywatyzacyjnych jest dyktat 
cenowy sieci handlowych i dużego przetwórstwa w stosunku 
do rolników. Kolejni ministrowie rolnictwa nie radzą sobie 
z tym problemem.
• https://polska-jutra.eu/polityka-rolna-polski-cz-2-diagnoza/
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• Smithfield Polska należy do Grupy Smithfield Foods, Inc. (USA), której 
głównym udziałowcem jest WH Group notowana na giełdzie w 
Hongkongu. Firmy te tworzą grupę będącą największym producentem 
wieprzowiny na świecie.

• Smithfield Polska tworzą:

⚫ Animex Foods sp. z o.o. – producent mięsa wieprzowego, 
drobiowego oraz wysokiej jakości przetworów mięsnych pod tak 
znanymi markami jak: Krakus, Morliny, Morlinki, Berlinki, czy Mazury. 

⚫ Agri Plus sp. z o.o. – prowadząca działalność w zakresie hodowli 
trzody chlewnej. 

⚫ Agri Plus sp. z o.o. Oddział Paszowy – zajmująca się produkcją pasz. 

• Żródło: http://www.smithfield.pl/o-nas/o-firmie/
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Wzrastające zadłużenie rolników i firm rolniczych. W czerwcu 
2019 r. zadłużenie rolników indywidualnych ok. 529 mln...To 
oficjalne zadłużenie. Rzeczywiste z pewnością jest dużo 
wyższe. Niektórzy rolnicy mają także problemy z 
uregulowaniem opłat za prąd, telefon czy RTV. Głównymi 
powodami zadłużenia są straty spowodowane anomaliami 
pogodowymi, niskie ceny zbytu, długie okresy oczekiwania na 
zapłatę, choroby zwierząt (np. afrykański pomór świnń – ASF). 
Otrzymywane rekompensaty nie niwelują tych strat. 
• https://polska-jutra.eu/polityka-rolna-polski-cz-2-diagnoza/
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do siewu należy 
wykorzystywać wyłącznie kwalifikowany materiał w cenie 
którego jest uwzględniona opłata za prawo własności dla 
licencjonowanych producentów materiału siewnego. 
Oferowanie i sprzedaż do siewu niekwalifikowanego materiału 
odmiany chronionej wyłącznym prawem, jak i siew tak 
nabytego materiału stanowią naruszenia prawa i podlegają 
sankcjom prawnym.

Tylko 4 korporacje nasienne posiadają 
70% wszystkich komercyjnych nasion na 
świecie!!!

Monokulturowe uprawy doprowadzają do degradacji
gleby, która w zatrważającym tempie traci próchnicę
i pustynnieje.
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Unijne wymagania, nadmierna biurokracja i nękanie 
kontrolami i sankcjami spowodowały, że duża część 
gospodarstw zrezygnowała z hodowli zwierząt i produkcji 
rynkowej.

Liczba gospodarstw rolnych:
Rok 2000 – 1 821 000
Rok 2021 – 1 317 000
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Globalny indeks cen żywności w październiku 2021 r. 
ponownie wzrósł, tym razem nominalnie do 
najwyższego poziomu od 10 lat – poinformowała 
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw 
Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). G

KTO MA 
W RĘKACH 
ŻYWNOŚĆ TEN 
MA WŁADZĘ!
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Polski Ład/Nowy Zielony Ład
Strategia OD POLA DO STOŁU
AGENDA 2030
Radykalne przekształcenie metod produkcji żywności 
z wykorzystaniem nowych technologii smart, cyfryzacji, 
robotów…”rolnictwo” bez rolników, sztuczna żywność -
wędliny bez mięsa, ser bez mleka, a masło bez tłuszczu 
zwierzęcego, nowe GMO/CRISPR, drożyzna, 
niewolnictwo…

A CO NOWEGO dla rolników i 
konsumentów proponują UE, WTO, 
ONZ, WEF, BŚ, politycy i tzw. elity?
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NWO puka do naszych drzwi!
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Głównym problemem obecnego 
społeczeństwa jest podwójna a nawet 
potrójna moralność.

Myślisz co innego, mówisz co innego, robisz 
jeszcze coś innego. Dosyć! 

Trzeba odbudować moralność, współpracę 
i odważnie podążać za prawdą i sercem. 
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Nie można dokonać zmian bez bycia żywym 
przykładem tego, o czym się mówi i co 
proponuje innym…
Pozytywna zmiana na zewnątrz jest efektem 
wcześniejszego dokonania pozytywnej 
zmiany wewnątrz…
Wolność wymaga bardzo realnego 
poziomu samodyscypliny i 
odpowiedzialności... Tylko mądrzy i wolni 
ludzie mogą pokonać ciemne siły, które 
w tej chwili trzymają ten świat w uścisku.
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Polska wieś to ciągle niedoceniane 
bogactwo; stanowi fundament, na którym 
Polacy muszą się oprzeć, bowiem od niego 
zależy nasze bezpieczeństwo żywnościowe, 
zdrowie Polaków, pobudzenie lokalnej 
ekonomii, stan naturalnego środowisko 
i WOLNOŚĆ.
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Niech poniższe hasła staną się codziennością każdego 
mieszkańca Polski!

WSPÓŁPRACA MIASTO WIEŚ!
BEZPOŚREDNIO OD ROLNIKA
MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ/KUPUJ LOKALNIE!


