
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 37. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 lipca 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby, do prezes Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel oraz do głównego inspektora 

jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Stanisława Kowalczyka 

Szanowni Państwo! 

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz oraz indywidualni producenci jaj skarżą się na poważne ograni-

czenia dotyczące sprzedaży jaj od kur żywionych konwencjonalnymi paszami z udziałem surowców GMO, 

soi dopuszczonej unijnym i krajowym prawem paszowym w zakresie skarmiania w produkcji zwierzęcej. 

Jak twierdzi KIPDiP, sytuacja ta spowodowana jest reklamami produktów pochodzenia zwierzęcego wol-

nych od GMO, sugerującymi, że produkty te charakteryzują się wyższą jakością i wyższym poziomem bez-

pieczeństwa zdrowotnego, ponieważ pochodzą od zwierząt karmionych paszą zbożową wolną od składników 

modyfikowanych genetycznie. Tym samym reklamy te sugerują, że produkty wyprodukowane z udziałem 

surowców GMO są gorszej jakości. Przykładem tego jest reklamowana marka jaj „Farmio wolne od GMO”. 

Handlowcy, powołując się na takie reklamy, uzależniają zakup jaj od certyfikatów potwierdzających nie-

skarmianie pasz z udziałem surowców GMO. 

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, organizacja reprezentująca producentów jaj, skierowała w ich 

imieniu wnioski do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Inspekcji Jakości Handlowej Ar-

tykułów Rolno-Spożywczych o zbadanie tej marki w świetle reguł dotyczących jakości i znakowania produk-

tów pochodzących od zwierząt żywionych paszami z udziałem surowców GMO oraz wyników badań nau-

kowych, które stanowiły podstawy do określenia tych reguł. Od dwóch miesięcy producenci jaj bezskutecz-

nie czekają na jednoznaczne stanowisko tych instytucji dotyczące zasad znakowania produktów pochodzenia 

zwierzęcego w świetle przepisów regulujących znakowanie żywności GMO. Spodziewali się uzyskać nie-

zwłocznie opinie tych instytucji, mając na uwadze zarówno przepisy ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bez-

pieczeństwie żywności i żywienia oraz ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rol-

no-spożywczych, jak i jednoznaczne wyniki badań naukowych przeprowadzonych przez państwowe instytuty 

badawcze: Instytut Zootechniki oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach. Badania te, wykonane 

na zlecenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi, jednoznacznie potwierdziły, że „produkty uzyskane ze zwierząt 

żywionych paszami wolnymi od GMO niczym nie różnią się od produktów pochodzących od zwierząt ży-

wionych paszami niemodyfikowanymi, konwencjonalnymi, ponieważ transgeniczne DNA ulegają denaturacji 

w żołądku właściwym zwierząt pod wpływem niskiego odczynu pH (1–2). W narządach i tkankach zwierząt, 

w tym drobiu, mięsie, jajach i mleku, nie stwierdza się nawet śladowych ilości DNA zmodyfikowanego”. 

Niezbędne jest w tej sprawie oficjalne potwierdzające stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcji Handlowej podległej temu urzędowi, a także 

Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Brak stanowiska tych instytucji wobec rekla-

my kwestionowanej przez producentów stworzył niejasną sytuację, która przyczyniła się do wydania sądo-

wego zakazu publikowania zgodnej z prawdą informacji, że wszystkie jaja produkowane w Unii Europejskiej 

są wolne od GMO bez względu na rodzaj skarmianej paszy. 

Producenci obawiają się, że zaistniała sytuacja może doprowadzić do zalegalizowania nieuczciwej konku-

rencji i przewagi rynkowej jaj rzekomo wolnych od GMO. Instytucje te są zobowiązane statutowo wobec 

producentów, prowadzących produkcję i stosujących oznaczenia produktów zgodnie z przepisami, do nie-

zwłocznego udzielania oficjalnej odpowiedzi na następujące pytania. 

Czy produkty uzyskane ze zwierząt żywionych genetycznie modyfikowanymi paszami podlegają wyma-

ganiom etykietowania, czyli informowania konsumentów o skarmianiu pasz GMO? 

Czy produkty pochodzące od zwierząt żywionych paszami genetycznie modyfikowanymi są żywnością 

GMO? 

Czy produkty pochodzące od zwierząt żywionych paszami wolnymi od GMO mają wyższą, mierzalną ja-

kość? 

Czy istnieją podstawy naukowe lub prawne do informowania konsumentów o rodzaju skarmianej paszy? 

Czy reklamowanie produktów pochodzących od zwierząt żywionych paszami wolnymi od składników 



modyfikowanych genetycznie jako wolnych od GMO stanowi naruszenie przepisów art. 45, art. 46 oraz 

art. 48 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w związku z art. 6 ustawy z 

dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości artykułów rolno-spożywczych? 

Kiedy można spodziewać się przedstawienia stanowiska przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumen-

tów oraz Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w wyżej opisanej sprawie? 

Z wyrazami szacunku 

Przemysław Błaszczyk 




