
UCHWAŁA NR XXXII/251/21 
RADY MIASTA HAJNÓWKA 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

w sprawie apelu do Ministra Zdrowia o  stworzenie Pilotażowego Ogólnopolskiego Programu w sprawie 
badania stężenia glifosatu w  organizmie u  dzieci i  młodzieży 

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3, § 20 ust. 1 Regulaminu Rady Miasta stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu 
Miasta Hajnówka stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/47/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 września 
2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 225 poz. 2304, z 2008 r. 
Nr 108, poz. 1121, z 2009 r. Nr 93, poz. 1005, z 2010 r. Nr 5, poz. 78, Nr 213, poz.2627 z 2011 r. Nr 68, 
poz. 781, z 2018 r. poz. 4408, z 2019 r. poz. 2035) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Miasta Hajnówka przyjmuje stanowisko w sprawie apelu do Ministra Zdrowia o stworzenie 
Pilotażowego Ogólnopolskiego Programu w sprawie badania stężenia glifosatu w organizmie u dzieci 
i młodzieży, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Hajnówka do przekazania uchwały Ministrowi Zdrowia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Walentyna Pietroczuk 
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Załącznik do uchwały Nr XXXII/251/21 

Rady Miasta Hajnówka 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

Stanowisko Rady Miasta Hajnówka w sprawie apelu do Ministra Zdrowia o stworzenie Pilotażowego 
Ogólnopolskiego Programu w sprawie badania stężenia glifosatu w organizmie u dzieci i młodzieży 

My radni Rady Miasta Hajnówka jesteśmy zaniepokojeni szkodliwym wpływem na zdrowie dzieci 
i młodzieży substancji chemicznej typu glifosat, który jest składnikiem środków zwalczających chwasty, 
wykorzystywanym także do desykacji. Związek ten jest przyczyną wielu chorób, w tym nowotworów. 

Środki ochrony roślin czyli pestycydy są powszechnie stosowane zarówno w rolnictwie, jak i w 
ogrodach, lasach, parkach, na placach zabaw, drogach, torach kolejowych. Uniknięcie kontaktu 
z pestycydami wydaje się dziś niemożliwe, ale najbardziej niepokojąca jest ich obecność w naszej 
żywności.  

Najbardziej rozpowszechnioną substancją chemiczną używaną w pestycydach w rolnictwie jest glifosat, 
czynny składnik popularnych herbicydów. W Polsce używa się dziś glifosatu w blisko 100 różnych 
produktach. 

Glifosat stwarza poważne zagrożenia dla zdrowia ludzi. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem 
(IARC) wchodząca w skład Światowej Organizacji Zdrowia ogłosiła w 2015 r., że glifosat jest 
„prawdopodobnie rakotwórczy u ludzi". W 2019 r. naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego 
oszacowali, że glifosat zwiększa zachorowalność na niektóre nowotwory o 41%, w szczególności na 
chłoniaka nieziarniczego. Różne badania naukowe oskarżają też glifosat o powodowanie zaburzeń 
endokrynologicznych prowadzących do problemów z płodnością oraz wrodzonych wad płodów. Niektórzy 
naukowcy wiążą także występowanie ADHD, choroby Parkinsona i autyzmu u ludzi narażonych na 
działanie glifosatu. 

W związku z tym Rada Miasta Hajnówka apeluje do Ministra Zdrowia o stworzenie i sfinansowanie przez 
Ministerstwo Zdrowia, Pilotażowego Ogólnopolskiego Programu w sprawie badania stężenia glifosatu 
w organizmie u dzieci i młodzieży. 
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