
Czy Polska jest Wolna od GMO ?   
    

Anna Szmelcer
Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO



Data provided by the ISAAA (isaaa.org)
http://www.nature.com/news/gm-crops-a-story-in-numbers-1.12893 

Zaledwie 5 krajów na 
świecie uprawia GMO 

na wielką skalę

http://www.nature.com/news/gm-crops-a-story-in-numbers-1.12893


W UE wolno uprawiać tylko 1 roślinę 
GMO (kukurydza MON810, Monsanto) 



Od 28 stycznia 2013 w Polsce 
obowiązuje zakaz upraw GMO



Zezwolenia UE - GMO
● Obecnie na terenie UE dopuszczone do produkcji 

żywności są genetycznie zmodyfikowana bawełna, 
kukurydza,  rzepak, soja ,buraki cukrowe oraz 
pyłek z kukurydzy MON 810. 

      Modyfikacje genetyczne, którym mogą podlegać ww. 
produkty są wymienione w Unijnym Rejestrze Genetycznie 
Zmodyfikowanej Żywności i Paszy, prowadzonym przez 
Komisję Europejską http://
ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm  

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm


GMO dopuszczone do 
importu do UE

1 Kukurydza Żywność / pasze / biopaliwa

2 Soja Olej / Żywność / pasze / 
biopaliwa

3 Rzepak Olej / pasze / biopaliwa

4 Ziemniak Amflora Przemysł 

5 Burak cukrowy Żywność / pasze

6 Bawełna Olej / przemysł tekstylny

7 GM bakterie i drożdże Pasze 

EU register of genetically modified food and feed 



Żywność
• W Polsce szczególną uwagę należy zwracać, 

kupując olej roślinny, gdyż do jego produkcji 
często wykorzystuje się transgeniczną soję i 
rzepak. 

• E 322 – Lecytyny, która jest wykorzystywana 
jako emulgator, przeciwutleniacz, nośnik.  
Można ja znaleźć głównie w produktach:  
kakaowych, czekoladowych, margaryne, lodach, 
chlebie mleku w proszku i zagęszczonym, 
wędlinach, sucharkach, herbatnikach.



            Przykłady produktów    
z GMO



Polska jest uzależniona 
od importu pasz

 Straciliśmy suwerenność 
żywieniową:

W 2016 roku Polska importowała 

 8.642 miliony ton  pasz

Większość z tego importu to soja 
i kukurydza GMO



● W Polsce do karmienia kur niosek, powszechnie używane 
są pasze GMO, stanowią one ponad 95% rynku. 

● By stworzyć konsumentom oraz hodowcom alternatywę, 
jesienią 2012 r. podjęliśmy starania o uruchomienie 
certyfikowanej produkcji pasz nie zawierających 
składników GMO. 

● Udało nam się przekonać czołowego producenta pasz na 
świecie, do rozpoczęcia w naszym kraju takiej produkcji 
oraz przeprowadzenia certyfikacji paszy wolnej od GMO 
według światowego standardu.



Wikileaks ujawnia kulisy 
wojny o GMO

● Depesze dyplomatyczne 
ujawnione przez Wikileaks 
pokazują, że USA traktują 
kwestię zwiększania światowego 
areału upraw GMO jako 
„strategiczny i komercyjny 
imperatyw” i są gotowe w tym 
celu prowadzić z Unią Europejską 
„wojnę handlową w stylu 
militarnym”. 



Wikileaks ujawnia



„Jeżeli ludzie się 
zgodzą, żeby rząd 
kontrolował ich 
jedzenie oraz 
leczenie to w 
krótkim czasie ich 
zdrowie będzie w
podobnie 
opłakanym stanie 
jak dusza 
niewolnika”
Thomas Jefferson



●Dziękuję za uwagę



Sprzedaż pasz  w Polsce

2015 – 8 238 tyś. Ton GMO 

            1 028 tyś. Ton NO GMO

2016 – 8 642 tyś. Ton GMO

            1 108 tyś. Ton NO GMO
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