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Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO” 

ul. Chłodna 48/153 

00-872 Warszawa 

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

 

  Warszawa, Stryszów, Wrocław, Gliwice, 07.08.2012 r. 

 

 

Pan                                                                                                                                                                        

Bronisław Komorowski                                                                                                                                   

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Kancelaria Prezydenta RP 

ul. Wiejska 10                                                                                                                                                           

00-902 Warszawa 

 

APEL W SPRAWIE USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PASZACH 

 

Szanowny Panie Prezydencie,  

reprezentując stanowisko członków Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO”, w tym 

naukowców, członków organizacji rolniczych, społecznych, zawodowych                                 

oraz  konsumentów,  którzy  domagają się  utrzymania zakazu stosowania pasz GMO                 

na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,  

apelujemy do Pana Prezydenta  o  odmówienie  podpisania  Ustawy o zmianie ustawy                    

o paszach  i  niedopuszczenie do przyjęcia przedłożonych w  projekcie poselskim (z dnia  

27.04.2012 r.), a przyjętych przez Sejm RP i Senat RP zmian do  Ustawy   paszach z dnia 22 

lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1045,  z późn. zm.),  zmierzających do dalszego odsunięcia 

w czasie terminu wejścia w życie zakazu stosowania genetycznie  zmodyfikowanych 

surowców paszowych (Art. 15, ust.1, pkt 4 przedmiotowej  ustawy). 

 

http://www.polska-wolna-od-gmo.org/
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U Z A S A D N I E N I E 

W dniu 1 lutego 2012 r.  w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłoszono konsultacje 

społeczne trwające  do dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy          

o paszach.  

Wkrótce  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wycofało z konsultacji społecznych projekt 

ustawy o zmianie ustawy o paszach.  

Z tego  powodu  18 kwietnia 2012 r. zaprotestowały  organizacje drobiarskie reprezentowane 

przez: Krajową Radę Drobiarstwa-Izbę Gospodarczą; Krajową Izbę Producentów Drobiu i 

Pasz ; Krajowy Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu Krajową Federację 

Hodowców Drobiu i Producentów Jaj; Ogólnopolski Związek Producentów Drobiu 

„POLDRÓB” oraz  Izby Zbożowo-Paszowe (Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców 

Zbóż i Producentów Pasz).  

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza w Warszawie  wystąpiła w dniu 4 maja 

2012 r.   z pismem do Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PO w Sejmie RP                

z prośbą o podjęcie poselskiej  inicjatywy w tej sprawie. W tym trybie grupa posłów PO 

zgłosiła typowo branżową ustawę z pominięciem konsultacji społecznych. Społeczeństwo 

polskie, przeciwne stosowaniu GMO potraktowano przedmiotowo. 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach wpłynął oficjalnie 27 kwietnia 2012 r.   

do Sejmu RP.   W dniu 13 lipca 2012 r. Sejm RP uchwalił Ustawę o zmianie ustawy                     

o paszach,  a Senat RP w dniu 3 sierpnia 2012 r.  przyjął  tekst  tej ustawy bez poprawek. 

Interes monopolistów  stanowi dla posłów PO nadrzędny cel w sprawowaniu ich 

mandatów. W trakcie przyspieszonej debaty nad projektem ustawy całkowicie 

pominięto interwencje Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” zgłaszane w trybie 

ustawy lobbingowej (w załączeniu  interwencje do Marszałków Sejmu RP i Senatu RP).  

W pośpiechu uchwalono bubel ustawowy formalnie sprzeczny wewnętrznie                            

i  naruszający prawa Obywateli RP do uczestnictwa w procesie stanowienia prawa.   

Panie Prezydencie, 

istnieją niezbite dowody naukowe świadczące ponad wszelką wątpliwość, że obecna 

generacja roślin genetycznie modyfikowanych niesie za sobą poważne ryzyko zagrożenia dla 

zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego. 

Wbrew oświadczeniom Rządu nie ma obecnie gwarancji na całkowite bezpieczeństwo 

żywności i pasz GMO, zwłaszcza że często zawierają one rakotwórcze  pozostałości 

herbicydu Roundup Ready. 

Przedłużenie terminu wejścia zakazu stosowania pasz GMO stanowi w istocie przyznanie 

„licencji” na dalsze podtruwanie Polaków. Należy przy tym podkreślić, że brak właściwego 

oznakowania żywności GMO uniemożliwia dokonanie wyboru konsumentom. 

W Polsce, samorządy wszystkich województw opowiedziały się przeciwko GMO. Większość 

Obywateli RP nie akceptuje stosowania GMO w żywności i żywieniu zwierząt. Jednak na 

skutek braku ustawowej ochrony i informacji, społeczeństwo poddawane jest bezwiednie 
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eksperymentowi poprzez niekontrolowany import oraz powszechne stosowanie paszy, 

żywności i dodatków spożywczych zawierających GMO. 

Stanowi to drastyczne naruszenie art. 39 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej                     

w brzmieniu: 

“Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym,                     

bez dobrowolnie wyrażonej zgody”. 

Panie Prezydencie, 

uzasadniając konieczność podjęcia decyzji dotyczącej  wprowadzenia zmian do ustawy,  

posługiwano się  wyłącznie argumentacją zawartą w materiałach sporządzonych na zlecenie  

firm rolniczych , a  opracowanymi przez naukowców i ekspertów związanych z lobby firm 

biotechnologicznych żywotnie zainteresowanych rozpowszechnianiem technologii 

transgenicznych w polskim rolnictwie. 

Całkowicie pominięto, reprezentowane przez Koalicję „POLSKA WOLNA OD GMO” 

stanowisko większości Obywateli RP – konsumentów, którzy są przeciwni 

rozpowszechnianiu przemysłowego tuczu zwierząt oraz stosowaniu komponentów 

GMO w żywności i paszach. 

 

Zignorowano również interes większości polskich rolników, właścicieli drobnych 

gospodarstw rolnych oczekujących pomocy Państwa w wysiłkach podejmowanych przez nich 

na rzecz rozwoju produkcji bezpiecznej żywności wykluczającej stosowanie GMO. 

Sytuacja zmonopolizowanego rynku zaopatrzenia w wysokobiałkowe komponenty pasz,             

w świetle przedstawionej przez lobby paszowe argumentacji jest skrajnie patologiczna.  

W trakcie dyskusji o zakazie importu pasz GMO ujawniono ukrytą dotychczas 

przed społeczeństwem prawdę, że stan zaopatrzenia w mięso oraz jego ceny zależą głównie 

od importu 2,5 mln ton śruty sojowej genetycznie zmodyfikowanej, za którą płacimy                  

4 miliardy zł.   

 

Istnieje zatem realne zagrożenie, że wskutek spekulacyjnych działań importerów pasz lub 

klęski żywiołowej w krajach produkujących genetycznie zmodyfikowaną  soję i kukurydzę,   

w każdej chwili może dojść do drastycznych podwyżek cen żywności w Polsce. Importujemy 

pasze, w sytuacji kiedy polscy rolnicy nie mogą sprzedać swoich płodów. 

Nie ulega wątpliwości, że poprzez rabunkową prywatyzację sektora zaopatrzenia i produkcji 

pasz organy państwa całkowicie pozbawiły się kontroli nad prawidłowością jego działania,         

a w konsekwencji nad bezpieczeństwem żywnościowym Narodu. 

 

Odzwierciedleniem tego jest arogancja monopolistów oraz swoisty szantaż podwyżkami cen 

żywności w przypadku utrzymania zakazu. 

W związku z tym, apelujemy do Pana Prezydenta o podjęcie działań zmierzających                    

do przejęcia przez Państwo kontroli nad krajowym systemem zabezpieczenia dostaw 

surowców paszowych. 
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Niezależnie od wszystkiego pragniemy podkreślić, iż groźny precedens wywołany próbą 

dostosowania konstytucyjnego prawa na drodze lobbingu i nacisku wąskich grup interesów, 

kosztem zdrowia i wbrew woli większości Polaków, stanowi drastyczne zaniżenie norm                

i standardów rodzącego się z trudem społeczeństwa obywatelskiego Rzeczpospolitej Polskiej. 

Przedstawiając powyższe, oraz mając na uwadze istniejącą większość  parlamentarną 

zdominowaną przez opcję zwolenników wprowadzenia zmian do Ustawy o paszach – 

czego wyrazem było przyjęcie przyspieszonej procedury legislacyjnej, w formie projektu 

poselskiego pomijającego konsultacje społeczne. 

apelujemy do Pana Prezydenta o skorzystanie z  prawa do odmówienia podpisania Ustawy           

o zmianie ustawy o paszach. 

 

Z poważaniem 

w imieniu Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” 

Paweł Połanecki,  

Jadwiga Łopata,   

Sir Julian Rose,   

Anna Szmelcer,  

Roman Andrzej Śniady. 


