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Szanowna Pani Prezydent\Szanowny Panie Prezydencie  

 

Instytut Spraw Obywatelskich zwraca się do Pani/Pana z apelem o wprowadzenie zakazu stosowania 

na terenie miasta ………. środków ochrony roślin zawierających substancję czynną glifosat (składnik 

m.in. środka Roundup). 

Instytut od 2017 roku prowadzi kampanię obywatelską „#NIEdlaGlifosatu”, w której wskazuje 

zagrożenia związane z wykorzystywaniem w/w substancji, zakwalifikowanej przez Międzynarodową 

Agencję Badań nad Rakiem (IARC) jako „prawdopodobnie rakotwórczą dla ludzi”. Europejska Agencja 

Chemikaliów poinformowała, że glifosat może trwale uszkodzić wzrok i jest niebezpieczny dla 

organizmów wodnych.  

Pod naszą petycją do Premiera Mateusza Morawieckiego podpisało się dotychczas blisko 4000 osób 

świadomych niebezpieczeństw dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego w związku ze 

stosowaniem glifosatu w przestrzeni publicznej, jak również niewłaściwym wykorzystywaniem  

w rolnictwie. 

Temat szkodliwości glifosatu w ostatnim czasie stał się ważnym elementem debaty publicznej. 

Przeprowadzono szereg badań, które akcentowały znaczne przekroczenie norm pozostałości tego 

środka w moczu ludzi i zwierząt hodowlanych, czy żywności (kaszach gryczanych i jaglanych, płatkach 

śniadaniowych). Od momentu pojawienia się niepokojących informacji i badań naukowych 

wskazujących na silną toksyczność glifosatu, wiele państw, regionów i miast wprowadziło zakaz jego 

stosowania – zarówno w rolnictwie, w celach niekomercyjnych, jak i w przestrzeni publicznej. 

Pozytywne zmiany nastąpiły m.in.: w Niemczech, Luksemburgu, Austrii, Belgii, Grecji, Danii, Holandii, 

Słowenii, Francji, Czechach, we Włoszech i niektórych stanach w Indiach. 

Tymczasem zgodnie z powszechną praktyką glifosat stosuje się w zasadzie wszędzie: w parkach 

miejskich, w ogródkach działkowych, na przydomowych rabatach, na chodnikach prowadzących  

do szkół, czy placów zabaw. 

Z zebranych przez Instytut danych w trybie dostępu do informacji publicznej wynika, że w 15 z 49 

dawnych miast wojewódzkich (wg podziału administracyjnego obowiązującego do 1998 roku) glifosat 

jest wykorzystywany. Jednocześnie tylko 18 miast poinformowało o niestosowaniu tego środka. 

Pozostałe udzieliły odpowiedzi niejednoznacznych lub nie odpowiedziały. 
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Pragniemy zwrócić uwagę, że dla mieszkańców nie jest istotne, jaki podmiot odpowiedzialny jest  

za dbanie o wspólną przestrzeń. Mieszkańcy miasta nie chcą na co dzień być narażeni na 

oddziaływanie tak silnie toksycznych substancji. 

W związku z powyższym, działając w imieniu mieszkańców, zwracamy się do Pani Prezydent/Pana 

Prezydenta jako Gospodarza miasta o wprowadzenie w ramach dobrych praktyk natychmiastowego 

zaprzestania stosowania środków zawierających glifosat przez wszystkie jednostki administracyjne 

podlegające Pani Prezydent/Panu Prezydentowi. Takie działanie stanowić będzie dobry przykład dla 

innych podmiotów realizujących w mieście zadania publiczne, jak również dla innych miejscowości  

w całej Polsce. 

Pani/Pana decyzja przełoży się bezpośrednio na korzyści dla mieszkańców, jednocześnie stawiając 

miasto w roli prekursora dobrych zmian w zakresie dbania o zdrowie i ekologię. 

 

Z wyrazami szacunku  
Rafał Górski 
Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich 

 

 

 


