Minister Środowiska
Dr hab. inż. Andrzej Kraszewski,
tel.: (+48 22) 57 92 400, 57 92 222
fax: (+48 22) 57 92 224
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
Szanowny Panie Ministrze,
biorąc pod uwagę, że:
1) uprawy roślin GMO stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, zdrowia ludzi i
zwierząt oraz dla rolnictwa i polskiej wsi. Jest to udokumentowane w raportach licznych badań
naukowych oraz rolników, którzy stosowali GMO;
2) wszystkie badania opinii publicznej pokazują, że średnio 70 % Polaków (podobnie jak inni
Europejczycy) nie chce GMO w żywności, paszach i na polach uprawnych;
3) zadeklarował Pan publicznie, że jest Pan jako Minister przeciw GMO, i że podejmie Pan działania
na rzecz zmiany prawodawstwa unijnego dla spełnienia obietnicy Rządu RP. (Ramowe Stanowisko
Rady Ministrów dotyczące organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) z 18 listopada 2008
r. mówi, że Rząd Polski dąży do tego, aby być krajem wolnym od GMO.) NAJWYŻSZY CZAS
PRZEJŚĆ DO CZYNÓW;
4) brak jasnego zakazu upraw GMO w Polsce prowadzi do omijania istniejącego prawa, stanowi
zagrożenie dla dobrej opinii polskiej żywności i może doprowadzić do załamania się jej eksportu (np.
w chwili nagłośnienia faktu, że w Polsce są prowadzone uprawy GMO, oraz wykrycia
zanieczyszczeń podczas coraz ostrzejszych kontroli żywności i nasion pod kątem zawartości GMO);
5) powierzchnia upraw roślin GMO w UE stanowi mniej niż 0,02 % całej powierzchni rolnej;
6) istnieją dokumenty i praktyczne przykłady innych krajów UE (Austria, Francja, Grecja,
Luksemburg, Niemcy, Węgry, Włochy), które skutecznie wprowadziły zakazy obrotu i upraw
kukurydzy MON810 i ziemniaków Amflora;
7) istnieją w UE podstawy prawne do wprowadzania zakazów np. dyrektywa 2001/18
i rozporządzenie 1829/2003 (w połączeniu z zasadami procesowymi rozporządzenia 178/2002);
8) żaden z krajów, który wprowadził zakazy GMO nie płacił kar, bo ich służby dyplomatyczne
skutecznie interweniują w Brukseli;
9) Rząd RP może wprowadzić zakaz upraw GMO w drodze rozporządzenia Ministra
Środowiska lub Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - domagamy się od Pana natychmiastowego wydania rozporządzeń:
1. w sprawie pełnego zakazu wprowadzania do obrotu, sprowadzania na własny użytek
i wysiewu kukurydzy MON810,
2. w sprawie pełnego zakazu wprowadzania do obrotu, sprowadzania na własny użytek
i sadzenia ziemniaków Amflora.

Domagamy się, aby Pan rozpoczął proces przekształcania Europy w kontynent wolny od GMO od
własnego podwórka - od POLSKI, a nie przerzucał gestem Piłata odpowiedzialności za nasz kraj na
błędną politykę Unii Europejskiej.
Domagamy się również, aby Pan wspierał na forum UE te grupy, które dążą do całkowitego zakazu
upraw GMO w UE jak i sprzedaży nasion roślin GMO, a nie popierał tych grup, które dążą do
rozbicia jedności i oddania decyzji w tych sprawach w ręce poszczególnych rządów, bowiem rośliny
genetycznie zmodyfikowane nie znają granic i będą przenosić się z kraju do kraju, zanieczyszczając
tradycyjne uprawy.
Informujemy Pana, że 4 października br. przyjdziemy do Pana biura, aby przekazać Panu
statuetkę „OBROŃCA POLSKIEJ ŻYWNOŚCI” lub statuetkę „DOSYĆ OBIETNIC, CZAS
NA CZYNY". Byłoby nam bardzo miło, gdyby Pan osobiście ją odebrał.
Z poważaniem,
w imieniu setek organizacji i tysięcy osób, które podpisały PETYCJĘ w sprawie wprowadzenia
rozporządzeń zakazujących GMO:
Anna Szmelcer, prezes Stowarzyszenia "Polska Wolna od GMO"
Anna Bednarek, prezes Stowarzyszenia BEST-PROEKO
dr Dorota Staszewska, koordynator Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC
Edyta Jaroszewska-Nowak, wiceprezes Stowarzyszenia EKOLAND o/Zachodniopomorski
Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel) odznaczona Złotym Krzyżem
Zasługi
Joanna Miś, koordynatorka kampanii Stop GMO, Fundacja Greenpeace Polska
Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
Prof zw. dr hab inż. Stanisław Wiąckowski autor wielu publikacji m. i. "Genetycznie Modyfikowane
Organizmy. Obietnice i Fakty"
Maciej Muskat, dyrektor Fundacji Greenpeace Polska
Olaf Swolkień, Wiceprezes Instytutu Spraw Obywatelskich
Paweł Połanecki, niezależny ekspert Koalicji "POLSKA WOLNA OD GMO", do której należy
ponad 400 podmiotów
dr Roman Andrzej Śniady, sekretarz Komisji Sterującej Koalicji "POLSKA WOLNA OD GMO"
ADRES DO KORESPONDENCJI:
ICPPC - International Coalition to Protect the Polish Countryside,
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
34-146 Stryszów 156, tel./fax +48 33 8797114, biuro@icppc.pl

