
STOWARZYSZENIE POLSKA WOLNA OD GMO                                                                                                    
44-100 Gliwice  ul. Jagiellońska 21

 24 czerwca 2017 r.

Szanowne Posłanki ! Szanowni Posłowie !
 
Biorąc pod uwagę nieodwracalne skutki zdrowotne dla wszystkich obywateli naszego kraju jak i 
(noszące znamiona działania celowego) gospodarcze wyeliminowanie Polski z rynku jako 
dostarczyciela zdrowej, nieskażonej żywności dla Europy i świata, 
POLACY NIE CHCĄ GMO w Polsce, 
podobnie zresztą, jak zdecydowana większość mieszkańców innych krajów UE.
Domagamy się od Was natychmiastowego działania — ustawowego zakazu uprawy i importu roślin 
genetycznie zmodyfikowanych — GMO.
To dotyczy nas wszystkich, żyjących obecnie jak i przyszłych pokoleń. Każdy z Was powinien bez 
względu na przynależność partyjną stanąć we wspólnym froncie i bronić swoich wyborców i ich 
dzieci. 

W związku z tym prosimy uprzejmie o udzielenie odpowiedzi na kilka poniższych pytań i przesłanie 
ich na nr faksu:   +48 33 879 71 14      (Fundacja ICPPC, 34-146 Stryszów 156)

lub e-mailem:   biuro@icppc.pl

Z poważaniem               
Anna Szmelcer / Przewodnicząca Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO
Jadwiga Łopata / Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi —ICPPC
Julian Rose / Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi —ICPPC
Edyta Jaroszewska-Nowak / EKOLAND Okręg Zachodniopomorski
Lena Huppert / Fundacja QLT
Jolanta Dal / Gospodarstwo Rolne Eko-turystyczne OHANADAL — Radna  

1. Czy popiera Pan/Pani stanowisko zdecydowanej większości Polaków, którzy chcą jeść żywność 
bez GMO i chcą, aby Polska była wolna od GMO?
 
 
 
 

2. Czy popiera Pani/Pan ideę bezwarunkowego ustawowego zakazu upraw GMO?
 
 
 
 
 
 3. Rządowy projekt ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz 
niektórych innych ustaw (druk nr 1424) ma zapis:
 
 Art. 49a. 1. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się strefą wolną od upraw GMO.

[…] Dopuszcza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzenie uprawy GMO wyłącznie na 
gruntach rolnych w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze, zwanej dalej 
„strefą prowadzenia uprawy GMO” […]

 

TAK / dlaczego? NIE  / dlaczego?

TAK / dlaczego? NIE  / dlaczego?



Jeśli ta ustawa będzie mieć taki zapis, to będzie Pani/Pan głosowała/głosował za tą ustawą czy 
przeciwko 

  

Jeśli wybierze Pani/Pan : głosuję za ustawą, to prosimy o odpowiedź na dodatkowe pytania:
 a) Czy zna Pani/Pan przykłady udanego współistnienia upraw GMO z uprawami konwencjonalnymi i 
ekologicznymi?  Proszę je wymienić.
 
 

 b) Czy  zgadza się Pani/Pan, że wymagany przez UE  rejestr upraw może być pusty, bądź wypełniony 
nielegalnymi uprawami ?    
(w Polsce obowiązuje zakaz upraw wszystkich odmian kukurydzy MON 810)
 
 
 
  
 Przypominamy:    UE wymaga od nas wyłącznie rejestru (który może być pusty), 

 a wcale nie wymaga tworzenia stref upraw GMO.
Głosując ZA ustawą pozwalamy na wprowadzanie upraw GMO na otwartej przestrzeni, skąd mogą
się rozprzestrzeniać i nieodwracalnie skazić środowisko naturalne.
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