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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panią Senator Alicję Chybicką na 33. posiedzeniu Senatu 

w dniu 26 listopada 2021 r., dot. stosowania środka „glifosat”, apel Pani Senator o wycofanie oprysku 

z lasów i zakaz jego stosowania w ochronie środowiska, znak: BPS/043-33-1325-MKiS/21, 

przedstawiam poniższe informacje.

Substancja czynna „glifosat” jest substancją zatwierdzoną przez Komisję Europejską do stosowania                      

w środkach ochrony roślin, której termin zatwierdzenia został przedłużony do 15 grudnia 2022 r., 

zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2017/2324 w sprawie odnowienia 

zatwierdzenia substancji czynnej „glifosat”, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz 

w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. 

UE L 333 z 15.12.2017 str. 10). Opinia Komitetu ds. Oceny Ryzyka Europejskiej Agencji Chemicznej 

wykluczyła podnoszone zastrzeżenia co do działania rakotwórczego tej substancji czynnej. W związku                                      

z powyższym, możliwe było utrzymanie i wydawanie w państwach członkowskich nowych zezwoleń 

dla środków ochrony roślin zawierających „glifosat”. 

Należy zauważyć, że substancja „glifosat” podlega ponownej ocenie. Chcąc zapewnić jeszcze większą 

niezależność i obiektywizm tej oceny, Komisja Europejska zaproponowała niestandardowe podejście,  

tj. oceny tej dokona grupa krajów członkowskich. Aby to umożliwić, Komisja Europejska musiała 

dokonać zmian przepisów proceduralnych, zawartych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 



Nr 844/2012. Dokonując wyboru nowych oceniających, Komisja kierowała się tym, aby grupa ta była 

reprezentatywna dla całej Europy – zarówno z różnych stref, ustanowionych rozporządzeniem                            

nr 1107/2009, ale również, aby grupa ta stanowiła przekrój politycznych stanowisk krajów 

członkowskich (zarówno zwolennicy, jak i silni przeciwnicy substancji). W rezultacie, zgodnie                             

z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/724 ocena zostanie dokonana przez Francję, 

Węgry, Holandię oraz Szwecję. W dniu 23 września 2021 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 

Żywności (EFSA) i Europejska Agencja Chemiczna (ECHA) uruchomiły konsultacje publiczne dot. 

Raportu dRAR dla „glifosatu”. Trwały one 60 dni. Państwa członkowskie i opinia publiczna – każda 

zainteresowana strona – mogły złożyć swoje uwagi do sprawozdania przygotowanego przez Grupę 

Oceniającą ds. Glifosatu (AGG). Nie jest zatem przesądzone, że przedłużenia dla tego środka już nie 

będzie. Nie jest też jednoznacznie potwierdzona szkodliwość i rakotwórcze działanie tej substancji 

czynnej.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (dalej Lasy Państwowe) stosuje środki ochrony 

roślin, w tym herbicydy oparte na „glifosacie”, w sposób przemyślany i mocno wyważony, na znikomą 

skalę. Ich użycie odnosi się do sytuacji koniecznych i zawsze poprzedzone jest gruntowną analizą nie 

tylko ekonomiczną, ale również przyrodniczo-sytuacyjną. Jako podmiot profesjonalny Lasy Państwowe 

starają się integrować wszelkie dostępne metody, użycie chemii traktując, jako ostateczność.

Lasy Państwowe nigdy nie wykonywały zabiegów lotniczych z użyciem środków ochrony roślin 

opartych na „glifosacie”. Nigdy nie było też potrzeby ani zasadności wykonywania oprysków 

herbicydami na dużą skalę z użyciem samolotów. Ponadto należy podkreślić, że Lasy Państwowe 

przywiązują dużą wagę do działania zgodnie z przepisami prawa i w sposób jak najbardziej przyjazny 

środowisku, zatem mając na względzie logikę i zakaz stosowania herbicydów w zabiegach 

agrolotniczych wynikający z art. 38. ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2097) nigdy nie stosowano oprysków z powietrza żadnymi środkami 

chwastobójczymi. Herbicydy oparte na „glifosacie” stosowane były wyłącznie w zabiegach 

naziemnych, głównie do odchwaszczania uporczywych trzcinniczysk, do przygotowania gleby przed 

założeniem upraw na powierzchniach silnie zachwaszczonych (gdzie utrudnione byłoby 

wyprowadzenie uprawy), w szkółkach (np. pod liniami deszczującymi, na powierzchniach 

międzykwaterowych, do zwalczania chwastów na kompostownikach), do zwalczania Barszczu 

Sosnowskiego.

Wszystkie herbicydy oparte na glifosacie stosowane były na podstawie stosownych zezwoleń, zgodnie 

z zapisami etykiet. Osoby wykonujące zabiegi miały stosowne przeszkolenie z zakresu stosowania 

środków ochrony roślin, były zatem świadome konieczności stosowania odpowiednich środków 

ograniczających negatywny wpływ pestycydów na osobę wykonującą oprysk. Przy stosowaniu 



zachowywane były wszelkie środki bezpieczeństwa, począwszy od spełnienia zasad bezpieczeństwa                  

i higieny pracy przy wykonywaniu oprysku, poprzez spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa 

dla środowiska wynikających z zapisów etykiet.

Z poważaniem

Z up. Ministra

Edward Siarka
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/
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