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Oczekiwania i obawy zwi zane z wprowadzeniem do obrotu 
produktów i ywno ci pochodz cych z modyfikacji 
genetycznych 

Expectations and fears connected with the introduction of GMO 
products and food on the market 

Synopsis. Praca ma charakter przegl dowy. Zawarte s  w niej opinie konsumentów, wyniki bada

oraz analiza materia ów pochodz cych z krajowych oraz zagranicznych róde  literaturowych. 

Przedstawione s  zarówno korzy ci oraz szanse, jak i zagro enia zwi zane z wp ywem upraw ro lin i 

hodowl  zwierz t zmodyfikowanych genetycznie na produkcj ywno ci i ludzkie zdrowie. 

Dodatkowo zawarte s  przepisy prawne i regulacje obowi zuj ce w Polsce dotycz ce mo liwo ci 

dopuszczenia na rynek produktów transgenicznych.  

S owa kluczowe: ywno , organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO), ywno  transgeniczna 

Abstract. This paper provides an overview of problems posed by transgenic food. It covers the 

consumers’ opinions, survey results, and analysis of material from various national and foreign 

sources connected with the subject of genetically modified food. Moreover, the paper shows benefits 

from and barriers for an increase in growing plants and breeding animals that are genetically modified, 

as well as the potential impact of transgenic food production on human health. Additionally, it reviews 

the legal provisions and regulations binding in Poland on genetically modified organisms, including 

food. 
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ywno  zmodyfikowana genetycznie 

ywno  zmodyfikowana genetycznie jest to ywno  zawieraj ca, sk adaj ca si  lub 

produkowana z organizmów modyfikowanych genetycznie. Nale y ona do kategorii tzw. 

nowej ywno ci. Skrót GMO od angielskiego terminu Genetically Modified Organism 

oznacza organizmy modyfikowane genetycznie. Zaliczamy do nich produkty spo ywcze 

lub ich sk adniki produkowane z surowców transgenicznych. S  to m.in. ro liny, zwierz ta

i drobnoustroje, których DNA zosta o celowo zmienione przez cz owieka metodami 
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in ynierii genetycznej. Aktualnie ta nauka umo liwia wyizolowanie i namno enie

dowolnego genu wi kszo ci organizmów [Azevedo i Araujo 2003; Twardowski 2005]. 

Uzyskane produkty posiadaj  ulepszone cechy, po dane przez konsumentów. Jednak 

fakt, i  takie produkty wytwarzane s  wbrew naturze sprawia, e konsumenci maj  wiele 

obaw zwi zanych z ich akceptacj  i ewentualn  ch ci  zakupu.  

Zgodnie z wymogami towaroznawczymi produkty spo ywcze uzyskane przy 

zastosowaniu metod in ynierii genetycznej powinny posiada  cechy podobne do ywno ci

tradycyjnej i dostarcza  tych samych niezb dnych substancji od ywczych. Na podstawie 

wielu bada  mo na stwierdzi , e nie zawieraj  one wi kszych ilo ci szkodliwych 

substancji ani toksyn. Zastosowanie modyfikacji genetycznej pozwala nawet na 

zwi kszenie zawarto ci poszczególnych sk adników, które wyst puj  naturalnie w 

surowcach w niedostatecznych ilo ciach [Ochocki i Sta czak 2005A i 2005B]. 

Modyfikowane genetycznie s  g ównie ro liny maj ce du e znaczenie gospodarcze. 

Zmiana ich genomu ma na celu nadanie im po danych przez cz owieka cech, tj. wi kszej 

trwa o ci, odporno ci na szkodniki, wirusy i grzyby, herbicydy ( rodki ochrony ro lin) oraz 

podniesienie ich cech jako ciowych, np. otrzymanie lepszego smaku. W ród przyk adów 

ywno ciowych produktów transgenicznych mo na wymieni  m. in.: pomidory, w których 

zwi kszono zawarto  suchej masy poprzez wzrost syntezy skrobi, ry  (z genami onkila, 

tzw. „z oty ry ”), który charakteryzuje si  zwi kszon  produkcj  beta-karotenu, prekursora 

witaminy A, pszenic  o zwi kszonej zawarto ci glutenu przyczyniaj cego si  do poprawy 

cech m ki, kukurydz , rzepak i kapust , które s  bardziej odporne na dzia anie niszcz cych 

je szkodników.  

ywno  zmodyfikowana genetycznie i korzy ci z jej zastosowania w 
przemy le spo ywczym 

Organizmy transgeniczne, dzi ki wprowadzeniu do nich po danych przez cz owieka 

cech, s  wykorzystywane w medycynie, farmacji, rolnictwie i przemy le spo ywczym. 

Raport ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech 

Applications) pokazuj cy zmiany produkcji GMO na wiecie w 2008 roku stwierdza, i

szczególnie ro liny genetycznie zmodyfikowane odgrywaj  istotn  rol  w zapobieganiu 

niedo ywienia oraz poprawie globalnego bezpiecze stwa ywno ciowego. Po pierwsze, 

dzi ki nowoczesnym technologiom jest mo liwy wzrost plonów i osi gni cie wy szych 

zbiorów, które gwarantuj  dost pno  oraz zaopatrzenie w ywno  szczególnie w krajach 

rozwijaj cych si . Po drugie, zmniejsza si  nak ad finansowy na produkcj  rolnicz , co 

jednocze nie mo e wp yn  na zmniejszenie kosztów produkcji ywno ci. Uprawy ro lin 

transgenicznych, które zapewniaj  wi ksze plony, nie wymagaj  kosztownych zabiegów i 

jednocze nie umo liwiaj  obni enie kosztów produkcji ywno ci [Filimonow i Berger 

2004; Pietrzyk i B oniarczyk 2003; Zimny 2007]. W obliczu konieczno ci wy ywienia 9,2 

miliarda ludzi na Ziemi do 2050 roku biotechnologia odgrywa znacz c  rol  w 

zaspokajaniu rosn cego zapotrzebowania na ywno  przy jednocze nie rosn cych 

oczekiwaniach jako ciowych [International... 2009]. 

Za pomoc  osi gni  nauki próbuje si  zminimalizowa  konsekwencje powi kszania 

si  liczby ludno ci g oduj cej na terenach Azji i Ameryki rodkowej [Anio , Pruszy ski i 

Twardowski 2007; Machalica 2008].  
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Poza wzrostem plonowania osi gni to du y post p w poprawie jako ci produktów 

ro linnych dzi ki ilo ciowym i jako ciowym zmianom bia ek, w glowodanów i sk adu

chemicznego. Przyk adem mo e by  wytworzenie gatunku ziemniaka, który zosta

wzbogacony o gen pobrany z szar atu. Dzi ki tej modyfikacji ro lina zawiera od dwóch do 

czterech razy wi cej cennych kwasów aminowych w porównaniu z tradycyjnymi 

odmianami. 

ywno  genetycznie zmodyfikowana mo e by  w porównaniu z ywno ci

tradycyjn  bogatym ród em substancji od ywczych, m.in. nutraceutyków. S  to sk adniki 

ywno ci oraz substancje dodatkowe, których spo ycie przynosi wi ksze korzy ci

zdrowotne i terapeutyczne ni  te, które wynikaj  z normalnej diety. Nale  do nich m.in.: 

probiotyki, prebiotyki, b onnik pokarmowy, barwniki ro linne, witaminy A, C i E, 

wielonienasycone kwasy t uszczowe, a tak e niektóre zamienniki t uszczów i sacharozy. 

Otrzymano cz  nutraceutyków, które s  identyczne z naturalnymi, a tak e uzyskano 

substancje, które posiadaj  bardziej efektywne dzia anie fizjologiczne. ywno

zmodyfikowana genetycznie mo e zawiera  szczepy bakterii probiotycznych, które zosta y

poddane modyfikacji, przez co korzystniej wp ywaj  na przewód pokarmowy cz owieka 

przeciwdzia aj c szkodliwym infekcjom i zaburzeniom przewodu pokarmowego [Pietrzyk i 

B oniarczyk 2003]. 

W produkcji ywno ci znane s  przyk ady wykorzystywania enzymów 

produkowanych przez mikroorganizmy zmodyfikowane genetycznie. Amylaza dodawana 

jest do pieczywa w celu zapobiegania czerstwieniu. W serowarstwie wykorzystywana jest 

chymozyna mikrobiologiczna uzyskana z hodowli zrekombinowanych szczepów 

Klubyveromyces lactis, Aspergillus niger lub Escherichia coli. G ównym celem dodania 

tego enzymu jest polepszenie smaku produkowanych serów. W przemy le mi snym i 

rybnym stosowane s  transgeniczne proteinazy i transglutaminazy w celu poprawy jako ci

mi sa oraz przyspieszenia enzymatycznego zmi kczenia ryb [Biotechnologia...  2003]. 

Organizmy modyfikowane genetycznie wykorzystuje si  w przemy le gorzelniczym, 

browarnictwie oraz winiarstwie. G ównym celem zastosowania organizmów 

transgenicznych w browarnictwie jest wprowadzenie do dro d y browarniczych i 

gorzelniczych genów wielu enzymów, które rozk adaj  cukrowce. Korzy ci  tego zabiegu 

jest uzyskanie szczepów zapewniaj cych lepsze wykorzystanie polisacharydów 

fermentowanych i unikni cie pojawienia si  obcych posmaków w produktach. W 

piwowarstwie wykorzystuje si  j czmie  modyfikowany genetycznie.  

Istotne korzy ci z osi gni  wspó czesnej biotechnologii powinni zauwa y

konsumenci. Znacz co podwy szy o si  bezpiecze stwo ywno ci i procesów 

produkcyjnych, jak równie  uleg y poprawie w a ciwo ci od ywcze oraz sensoryczne 

po ywienia. Dzi ki wyd u eniu czasu przydatno ci do spo ycia mo liwe by o wytworzenie 

hipoalergicznej ywno ci [Zwierzchowski i in. 2002]. Z rozwojem biotechnologii cz owiek 

wi e nadzieje na wzrost ró norodno ci towarów i zwi kszenie produkcji rolnej. Istotna 

jest równie  zmiana charakterystyki ywno ci zmierzaj ca przede wszystkim do 

polepszenia warto ci od ywczej, wzrostu wydajno ci produkcji, udoskonalenia cech 

technologicznych oraz organoleptycznych [Ochocki i Sta czak 2005A i 2005B]. 
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Obawy zwi zane z ywno ci  zmodyfikowan  genetycznie 

Produkty genetycznie zmodyfikowane mog  stanowi  zagro enie ywieniowe 

zwi zane ze zmniejszeniem warto ci od ywczej, strawno ci oraz biodost pno ci

produktów. Od czasu wzrostu produkcji tego typu ywno ci coraz wi cej uwagi 

przywi zuje si  do kontroli jej bezpiecze stwa, poniewa  najwi kszym problemem jest 

obecnie brak pe nej wiedzy na temat przysz ych skutków jej spo ywania. W ci gu ostatnich 

lat produkcji ywno ci z GMO ujawniono kilka negatywnych przyk adów jej wp ywu na 

ludzkie zdrowie.  

W Polsce akceptacja spo eczna dla produktów opartych na produktach 

transgenicznych jest do  niska. Jedn  z przyczyn tego zjawiska jest brak rzeczowej 

informacji o korzy ciach p yn cych z wykorzystania zdobyczy biotechnologii. 

Niewystarczaj ca jest równie  popularyzacja wiedzy o ewentualnych zagro eniach 

zwi zanych z u yciem organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz o rodkach 

bezpiecze stwa, jakie s  podejmowane przy wprowadzaniu do obrotu produktów GMO.  

Przeciwnicy ywno ci poddanej zabiegom biotechnologicznym szczególnie obawiaj

si  zagro enia zwi zanego z powstawaniem u ludzi chorób alergicznych. Nowe alergeny 

mog  pojawi  si  w ywno ci zarówno pochodzenia ro linnego, jak i zwierz cego. Po 

wprowadzeniu do ro lin nowych genów modyfikowane organizmy mog  wytwarza

kombinacje bia ek wcze niej nieznane i wywo uj ce nieprzewidziane efekty. Reakcje 

alergiczne organizmu mog  objawia  si  z ró nym nasileniem, pocz wszy od alergii 

skórnych, poprzez reakcje ze strony uk adu oddechowego, czy sercowo-naczyniowego i 

wstrz su anafilaktycznego. Przyk adem ro liny wywo uj cej alergie mo e by

transgeniczna soja, której wszczepiono geny brazylijskich orzechów w celu zwi kszenia 

zawarto ci metioniny w nasionach. Badania wykaza y, e zwi kszono warto  pokarmow

soi, ale jednocze nie przeniesiono z orzechów gen warunkuj cy produkcj  substancji 

powoduj cej uczulenia u ludzi [Stankiewicz 2000]. Osoby pracuj ce na farmach gdzie 

uprawia si  ro liny GMO, ze wzgl du na wyst powanie zwi kszonej liczby objawów 

alergicznych zosta y uznane za grup  specjalnego ryzyka.  

Niektóre badania dowodz  tak e, e konsumpcja ywno ci pochodz cej z upraw GMO 

mo e by  u ludzi przyczyn  powa nych schorze  przewodu pokarmowego, a nawet 

spowodowa  uaktywnienie procesów nowotworowych. Wci  trudno jednak okre li , jaki 

procent populacji mo e by  nara ony na tego typu niebezpiecze stwo [Kolodinsky i in. 

2004; Stankiewicz 2007]. 

Istotnym problemem z punktu widzenia zdrowia i bezpiecze stwa ludzkiego jest 

mo liwo  pojawienia si  w ro linach modyfikowanych genetycznie substancji 

nieod ywczych lub posiadaj cych w a ciwo ci toksyczne. 

Uprawy ro lin transgenicznych nios  ze sob  ryzyko niekorzystnego wp ywu

modyfikowanych organizmów na ekosystem. Szczególnie rodowisko ekologów zarzuca 

specjalistom in ynierii molekularnej, i  coraz cz ciej tworz  nienaturalne, ywe 

organizmy i wprowadzaj  je w naturalne rodowisko. Organizmy te zachowuj  zdolno  do 

rozmna ania si , a co wa niejsze mog  krzy owa  si  z innymi, wyst puj cymi w 

rodowisku, a w konsekwencji powstan  gatunki ro lin dziko rosn cych, które b d  si

szybko rozprzestrzenia  w nowych rodowiskach. Organizmy genetycznie zmodyfikowane 

mog  niestety w nieodwracalny sposób zmieni  nasze rodowisko, a te zmiany b d

bardziej drastyczne ni  zmiany spowodowane przez zanieczyszczenia chemiczne. 
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Kolejna obawa jest zwi zana z wielko ci  plonów pochodz cych z upraw ro lin 

GMO. Jak wiadomo, dominuj cym celem prowadzenia tych upraw na wiecie by o

uzyskanie du ych plonów przyczyniaj cych si  do agodzenia skutków wzrastaj cego 

kryzysu ywno ciowego. Badania dowodz  jednak, i  plony ro lin transgenicznych mog

by  obni one w stosunku do plonów odmian konwencjonalnych w zwi zku z brakiem 

stabilno ci genetycznej GMO, polegaj cym na tym, e w odmianie transgenicznej 

mechanizm obronny genów rodzimych powoduje os abienie lub zablokowanie funkcji 

genów obcych [Stankiewicz 2007]. 

Przeciwnicy GMO podwa aj  równie  pogl d, i  ro liny uzyskane w oparciu o 

nowoczesn  technologi  wymagaj  mniejszej ilo ci rodków ochrony ro lin. Chwasty 

rosn ce w pobli u ro lin transgenicznych z czasem uodparniaj  si  i wówczas potrzebne 

jest stosowanie wi kszej ilo ci herbicydów, które negatywnie wp ywaj  na ro liny i 

przyczyniaj  si  do wyja awiania gleby. Naturalne uprawy mog  by  wypierane przez tzw. 

„superchwasty”, co w konsekwencji powoduje konieczno  stosowania znacznie wi kszych 

dawek pestycydów [Ochocki i Sta czak 2005A i 2005B]. Dobrym przyk adem 

obrazuj cym ten problem mo e by  Argentyna, w której w roku 1997 rozpocz to upraw

soi charakteryzuj cej si  odporno ci  na herbicyd niszcz cy chwasty. W obecnej chwili 

masowo wyst puj  w tym kraju „superchwasty”, a rolnicy zmuszeni s  stosowa

zwielokrotnione ilo ci herbicydów i ich mieszanek o wysokiej toksyczno ci. 

W USA w oko o dwunastu o rodkach uprawiaj cych ro liny transgeniczne 

przeprowadzone zosta y badania dotycz ce trwa o ci organizmów zmodyfikowanych. 

Wynik by  do  zaskakuj cy, gdy  zauwa ono, e w ponad po owie upraw nie wyst pi

przewidywany wcze niej wzrost plonów, a tak e nie zmniejszy o si  przewidywane 

wcze niej zu ycie pestycydów. Z przeprowadzonego do wiadczenia wynika, e

modyfikacje genetyczne nie przyczynia y si  do wzrostu efektywno ci w rolnictwie, a 

wi ksze plony uzyskiwane by y jedynie w pierwszych latach uprawy [Menu...2009]. 

Transgeniczna ywno  mo e by  bardzo atrakcyjna pod wzgl dem wizualnym. 

Charakteryzuje si adnym wygl dem i z regu y ma g boki kolor, tak jak dojrza e owoce 

b d  warzywa uprawiane tradycyjnymi metodami. Ten wygl d zdaniem prof. Malepszego 

[2004] mo e wprowadza  konsumenta w b d, gdy  z pozoru dojrza y owoc w 

rzeczywisto ci mo e posiada  ni sz  warto  od ywcz  i nie by  w pe ni dojrza y.

Obawy przed ywno ci  zmodyfikowan  genetycznie mog  pot gowa  badania 

naukowe potwierdzaj ce jej negatywny wp yw na zdrowie zwierz t laboratoryjnych, u 

których zaobserwowano pojawianie si  reakcji toksycznych w narz dach wewn trznych, 

czy mniejszy przyrost cia a ni  u zwierz t karmionych odmianami tradycyjnymi [Pietrzyk i 

B oniarczyk 2007]. 

Transgenizacja zwierz t jest bardzo kosztownym i d ugotrwa ym procesem, który 

wi e si  z ma  wydajno ci  ekonomiczn  wytworzonych organizmów oraz z wysok  ich 

zachorowalno ci .

Dost pno  produktów GMO i ywno ci modyfikowanej genetycznie 
w Polsce 

W Polsce uprawa ro lin GMO prowadzona jest jedynie w celach eksperymentalnych i 

czysto badawczych, co zwi zane jest z tym, e jeszcze adna z ro lin transgenicznych nie 

zosta a wpisana do Rejestru Odmian Ro lin Uprawnych. Rejestr ywno ci modyfikowanej 



70

genetycznie prowadzony przez Ministerstwo rodowiska po wst pieniu naszego kraju do 

UE zosta  po czony z unijnym systemem wymiany informacji o GMO. Wyniki bada

dowiod y, e w Polsce bardzo cz sto spo ywane s  ro liny transgeniczne bez wiadomo ci

konsumenta, poniewa  wi kszo  tych artyku ów importowana jest z zagranicy i trafia w 

ten sposób do naszych sklepów [Ochocki i Sta czak 2005A i 2005B].  

Wed ug danych pochodz cych z mi dzynarodowej konferencji zorganizowanej 27 

lutego 2009 roku na Uniwersytecie Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie przez 

Centrum Informacji o rodowisku w ramach kampanii informacyjnej wynika, i adna 

instytucja w naszym kraju nie prowadzi dok adnego monitoringu, gdzie trafia produkt 

zawieraj cy GMO oraz kto i w jakich ilo ciach go spo ywa w Polsce [Pierwszy... 2009]. 

W naszym kraju wydano 90 zezwole  na prowadzenie bada  nad modyfikowanymi 

genetycznie organizmami. Z tego 22 prace zwi zane by y z ro linami modyfikowanymi, a 8 

dotyczy o upraw ro lin takich jak: ziemniaki, ogórki, len i liwa w warunkach naturalnych. 

G ówny Inspektorat Sanitarny wyda  decyzje zezwalaj ce na obrót niektórymi produktami 

zmodyfikowanymi genetycznie [Szponar in. 2002]. Zaliczy  mo na do nich: 

preparaty z udzia em soi zmodyfikowanej genetycznie, stosowane w przemy le 

mi snym, drobiowym i piekarniczym, 

enzymatyczne preparaty otrzymywane z drobnoustrojów zmodyfikowanych 

genetycznie, wykorzystywanych w przemy le mleczarskim, owocowo-warzywnym 

oraz piekarniczym, 

preparaty z udzia em kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie, stosowane w przemy le

mi snym i piekarniczym, 

margaryny zawieraj ce estry fitosterolu.  

Ustawa przygotowywana przez Ministerstwo rodowiska umo liwi legaln  upraw

ro lin genetycznie zmodyfikowanych na terenie Polski. Ustawa ta b dzie zawiera a

dok adne przepisy okre laj ce zasady uprawiania ro lin transgenicznych. Istotne jest, e

ka dy, kto podejmie si  uprawy tego typu ro lin b dzie zmuszony zg osi  to do urz du 

gminy, a pole upraw ro lin transgenicznych b dzie musia  otoczy  naturalnymi uprawami. 

Na tym etapie naszej wiedzy naukowej nie mo emy dopu ci  do nieograniczonego 

wprowadzenia upraw GMO do rodowiska [Panuszko i Sta czyk 2008]. 

Postawy konsumentów wobec GMO 

Istotnym czynnikiem warunkuj cym mo liwo  rozwoju upraw ro lin i hodowli 

zwierz t transgenicznych jest akceptacja spo eczna dla GMO. Bez pozytywnej opinii 

publicznej szanse produkcji ywno ci transgenicznej b d  niewielkie. Polskie 

spo ecze stwo sceptycznie reaguje na zastosowanie nowoczesnych technik biotechnologii 

w produkcji ywno ci, a z roku na rok maleje poparcie dla wykorzystania osi gni

biotechnologii w przemy le spo ywczym [Filimonow i Berger 2005].  

W Polsce w latach 2001-2003 odnotowano znaczny spadek zaufania spo ecze stwa do 

nowoczesnej biotechnologii. W 2003 roku OBOP przeprowadzi  badanie opinii publicznej 

zlecone przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Ro lin w Radzikowie. Wyniki bada

wykaza y, i  ponad 55% spo ecze stwa polskiego uznaje wykorzystanie biotechnologii w 

produkcji ywno ci za szkodliwe [Sokalski 2009; Filimonow i Berger 2004].  
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W marcu 2008 roku zosta  przeprowadzony przez PBS DGA sonda , z którego 

wynika, e oko o 58% Polaków chce zakaza  upraw ro lin GMO w naszym kraju. Oko o

66% respondentów zadeklarowa a, e nie kupi aby produktu spo ywczego zawieraj cego 

sk adniki z upraw lub hodowli transgenicznych, nawet gdyby by  on znacznie ta szy od 

niemodyfikowanego genetycznie. Dwie trzecie badanych stwierdzi o, e spo ywanie 

ywno ci modyfikowanej genetycznie mo e mie  negatywny wp yw na zdrowie. Jednak w 

porównaniu do sonda u przeprowadzonego w roku 2005 przez to samo przedsi biorstwo, 

nast pi  wzrost akceptacji GMO przez Polaków. Wtedy ponad 75% Polaków nie kupi oby 

tej ywno ci [PBS... 2009]. 

W okresie stycze -marzec 2008 roku zosta o przeprowadzone badanie konsumenckie 

w województwie mazowieckim w celu zbadania poziomu wiedzy i oczekiwa

konsumentów wobec ywno ci genetycznie zmodyfikowanej. Wynika z niego, e g ównym 

ród em wiedzy respondentów o ywno ci GMO jest prasa codzienna (37,5%), telewizja 

(19,6%) oraz Internet (14,9%). Wi kszo  respondentów, bo a  78%, stwierdzi a, i  nie 

czuj  si  wystarczaj co poinformowani o tego typu ywno ci. Ponad 3/5 badanych 

wykaza o negatywne nastawienie do zakupu produktów spo ywczych pochodz cych z 

upraw b d  hodowli modyfikowanych. Prawie 75% ankietowanych uwa a o za konieczne 

prowadzenie bada  naukowych nad ywno ci  zmodyfikowan  genetycznie i jej 

oddzia ywaniem na zdrowie cz owieka, a a  50% obawia o si  spo ywania tego typu 

produktów z uwagi na mo liwo  pogorszenia stanu zdrowia w przysz o ci. Respondenci 

obawiali si  alergii oraz pojawienia si  niespotykanych dotychczas chorób w ród ludzi. 

Badani stwierdzili, e gdyby w chwili obecnej ywno  GMO mo na by o kupi  na 

polskim rynku, to powinna ona charakteryzowa  si  cechami po danymi przez 

respondentów, odró niaj cymi j  od tradycyjnych produktów. Mi dzy innymi powinna 

posiada  obni on  zawarto  t uszczu, wi ksz  zawarto  witamin i sk adników 

mineralnych, a tak e lepsz  warto  od ywcz  w stosunku do produktów tradycyjnych. 

Produkty spo ywcze zmodyfikowane genetycznie nie ciesz  si  zbyt du  aprobat  w ród 

badanych, tylko 29,3% badanych stwierdzi o, e kupi oby t ywno , gdyby tylko by a

powszechnie dost pna. 

Z bada  przeprowadzonych w UE wynika, e ywno  zmodyfikowana genetycznie 

wzbudza wiele kontrowersji i wielu Europejczyków pozostaje nieufnych wobec produktów 

spo ywczych nowej generacji. Oko o 53% Europejczyków jest przeciwnikami tej 

ywno ci. Stwierdzaj , e jest ona ma o po yteczna, a spo ywanie jej wi e si  z 

ogromnym ryzykiem, wi c s  oni gotowi zap aci  wy sz  kwot  za zakup produktu 

niemodyfikowanego. W Unii Europejskiej najmniej przeciwników ywno ci GMO jest w 4 

pa stwach: Portugalii, Irlandii, Hiszpanii i Finlandii [Filimonow i Berger 2004]. Najwi cej

przeciwników jest we Francji i Danii, oko o 65%, w Austrii, Norwegii i na W grzech oko o

70% oraz w Grecji 81%. W okresie od kwietnia do lipca 2004 roku Greenpeace 

przeprowadzi  badanie, z którego jednoznacznie wynika o, e producenci ywno ci w 

Europie do produkcji ywno ci wykorzystywali wy cznie sk adniki nie zawieraj ce GMO, 

co by o zgodne z oczekiwaniami konsumentów [Menu... 2009]. W Stanach Zjednoczonych 

ywno  transgeniczna cieszy si  ponad 33% poparciem, a w Europie poparcie dla 

in ynierii genetycznej w produkcji ywno ci to oko o 16% [Filimonow i Berger 2004]. W 

krajach UE rednio ponad po owa konsumentów odrzuca wszelkie sugestie dotycz ce 

korzy ci z GMO.  

G ównym czynnikiem warunkuj cym niski stopie  akceptacji jest brak wiedzy 

spo ecze stwa o nowoczesnych dyscyplinach naukowych, co zwi zane jest z ogromnym 
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wp ywem na kszta towanie opinii publicznej. Najwa niejsze obawy ludno ci pa stw Unii 

Europejskiej do biotechnologii wynikaj  z braku konkretnych informacji na temat 

konsekwencji i zagro e , jakie mog  pojawi  si  w przysz o ci po zastosowaniu tych 

technik w produkcji spo ywczej [Twardowski 2005]. Spo ecze stwo europejskie obawia 

si  tak e ryzyka wynikaj cego z ingerowania ludzi w kod genetyczny oraz uwolnienia 

organizmów genetycznie modyfikowanych do rodowiska [Filimonow i Berger 2004]. 

Innym powodem niech ci do GMO mo e by  równie  postawa organizacji pozarz dowych, 

np. Greenpeace, które maj  na celu zahamowanie rozprzestrzeniania si  produktów GMO 

na wiecie twierdz c, e ma to destrukcyjny wp yw na nasze rodowisko.  

Najnowsze badania wykazuj , i ywno  zmodyfikowana genetycznie nie stanowi 

zagro enia zdrowotnego dla ludzi i rodowiska, ale nie mo na zapomina  o fakcie, e

nowoczesna biotechnologia jest m od  dziedzin  i trudno przewidzie  konsekwencje, jakie 

mog  pojawi  si  w przysz o ci [Twardowski 2005]. Szanse rozwoju i zastosowania 

organizmów modyfikowanych genetycznie w przemy le spo ywczym uzale nione s

g ównie od opinii i postawy konsumentów. Spo ecze stwo zaakceptuje produkcj ywno ci 

transgenicznej, je li b dzie mia o wiadomo , e ta ywno  przynosi wi cej korzy ci ni

ryzyka. W pe ni poinformowany konsument b dzie w stanie dokonywa wiadomych 

wyborów [Filimonow i Berger 2004].  

Polskie prawo wobec produktów GMO 

Polskie unormowania dotycz ce organizmów modyfikowanych genetycznie, jak i 

ywno ci transgenicznej, musz  by  zgodne z unijnymi uregulowaniami. Prace zwi zane z 

produkcj  GMO koordynowane s  przez Komitet Bada  Naukowych, Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a tak e przez Komitet Biotechnologii przy Prezydium PAN. W 

Polsce obowi zuje kilka aktów prawnych reguluj cych komercjalizacj  i znakowanie 

ywno ci transgenicznej. S  to m.in.: 

1) Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 roku o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, 

która wesz a w ycie z dniem 26 pa dziernika 2001 roku – zwana ustaw

„czerwcow ” [Ustawa... 2001B]. Jest to podstawowy akt prawny dotycz cy 

organizmów modyfikowanych genetycznie, reguluj cy zamkni te u ycie tych 

organizmów, zamierzone uwalnianie ich do rodowiska w celach innych ni

wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do obrotu produktów GMO, wywóz za 

granic  i tranzyt produktów GMO, jak i równie  odpowiedzialno  organów 

administracji pa stwowej powo anych do spraw GMO. 

2) Ustawa z dnia 21 maja 2003 roku o zmianie ustawy o organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych oraz ustawy o warunkach zdrowotnych ywno ci i ywienia 

[Ustawa... 2003].  

3) Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 21 lutego 2002 roku w sprawie 

szczegó owego sposobu funkcjonowania Komisji ds. organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych, które wesz o w ycie w dniu jego og oszenia [Rozporz dzenie... 

2002A]. 

4) Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie 

okre lenia wzorów wniosków dotycz cych zgód i zezwole  na dzia ania w zakresie 

organizmów genetycznie zmodyfikowanych [Rozporz dzenie... 2002C]. 
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5) Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 16 maja 2002 roku obejmowa o

przedmiotowy zakres bada  i wydawania opinii w dziedzinie organizmów 

genetycznie zmodyfikowanych [Rozporz dzenie... 2002B]. 

6) Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 8 lipca 2002 roku w sprawie okre lenia 

szczegó owego sposobu przeprowadzania oceny zagro e  dla zdrowia ludzi i 

rodowiska w zwi zku z podj ciem dzia a  polegaj cych na zamkni tym u yciu

GMO, zamierzonym uwolnieniu GMO do rodowiska, w tym wprowadzeniu do 

obrotu produktów GMO, oraz wymaga , jakie powinna spe nia  dokumentacja 

zawieraj ca ustalenia takiej oceny [Rozporz dzenie... 2002D]. 

Aktualnie w Sejmie tworzone s  projekty nowelizacji ustawy o GMO. Najwa niejsz

zmian  wprowadzon  w projekcie rz dowym jest zapewne wprowadzenie podkategorii 

mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMM) w ramach zamkni tego u ycia 

GMO [Ochocki i Sta czyk 2005A i 2005B]. Zgodnie z polskim prawem ka da genetyczna 

modyfikacja organizmu, który ma by  wprowadzony na rynek, wymaga zgody Ministra 

rodowiska. W przypadku produkcji ywno ci niezb dna jest zgodna G ównego 

Inspektoratu Sanitarnego, a w przypadku produkcji pasz G ównego Lekarza Weterynarii. 

W 2009 roku Sejm zajmie si  rz dow  ustaw  o organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych. Ca kowitego zakazu wprowadzenia produktów transgenicznych nie 

mo na zapisa  w ustawie, poniewa  nie pozwala na to prawo europejskie. Przyj ta obecna 

formu a ustawy z jednej strony dopuszcza komercyjne uprawy GMO, ale z drugiej 

wprowadza tyle obostrze , e ich spe nienie praktycznie wyklucza legalne rozpocz cie 

upraw. Krytykuj  to przedstawiciele przemys u spo ywczego oraz wielu rolników, którzy 

daj  daleko id cych modyfikacji projektu ustawy. Zgodnie z projektem rolnicy chc cy

uprawia  GMO b d  musieli zg osi  to na miesi c przed wysiewem do Inspekcji Ochrony 

Ro lin i Nasiennictwa, która b dzie prowadzi  Rejestr Upraw Genetycznie Zmienionych. O 

takich uprawach rolnik b dzie musia  tak e zawiadomi  swoich s siadów, a ci b d  mieli 

prawo wnie  sprzeciw. Za nielegalne prowadzenie upraw b dzie grozi  kara w wysoko ci

3000 z otych od hektara [Pierwszy... 2009].

Zasady znakowania i identyfikowania ywno ci GMO 

Ka dy konsument ma prawo dost pu do informacji o towarze, który zakupuje lub 

pragnie zakupi . Transgeniczne produkty spo ywcze s  towarem, który nie odró nia si

wygl dem, smakiem, barw  ani cechami organoleptycznymi od ywno ci

niemodyfikowanej. Jedynie uczciwa praktyka producentów dotycz ca w a ciwego

oznakowania produktów modyfikowanych genetycznie, od zbioru do momentu zakupu 

przez konsumenta, pozwoli konsumentowi wiadomie wybra  produkty, które mo e kupi .

Obowi zek znakowania ywno ci transgenicznej regulowany jest przepisami prawnymi, 

m.in. ustaw  z dnia 11 maja 2001 roku o warunkach zdrowotnych ywno ci i ywienia 

[Ustawa... 2001B], jak te   ustaw  z dnia 22 czerwca 2001 roku o organizmach 

zmodyfikowanych genetycznie [Ustawa... 2001B]. Pierwsza z tych ustaw informuje o 

konieczno ci znakowania ywno ci modyfikowanej genetycznie. Obowi zek ten nie musi 

zosta  spe niony w przypadku, gdy poziom modyfikacji sk adników danego produktu nie 

przekracza 1%, przy za o eniu, e wyst powanie w danym produkcie transgenicznego 

bia ka nie jest celowe. G ówny Inspektorat Sanitarny wydaje zezwolenia na podejmowanie 

produkcji nowej ywno ci po uprzednim przeprowadzeniu post powania, które ma na celu 
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udowodnienie braku zagro enia dla konsumenta ze strony produktu modyfikowanego 

genetycznie.  

Produkty transgeniczne powinny by  oznakowane w sposób czytelny dla klienta. Na 

opakowaniu nie powinno zabrakn  informacji takich, jak konkretna nazwa produktu oraz 

danych o obecno ci organizmów modyfikowanych. Istotna jest równie  nazwa lub imi  i 

nazwisko producenta, adres firmy, a tak e zakres stosowania produktu GMO, np. 

rolnictwo, le nictwo, przemys , czy te  powszechne u ytkowanie przez konsumentów. Na 

opakowaniu powinien by  umieszczony numer uzyskanego pozwolenia na wprowadzenie 

produktu GMO do obrotu. Je li ca y produkt jest zmodyfikowany genetycznie, to na 

opakowaniu powinna pojawi  si  tak e czytelnie zapisana dodatkowa informacja: „produkt 

zmodyfikowanyhgenetycznie”, a je li tylko zmodyfikowano niektóre sk adniki, to obok 

nazwy powinien zosta  umieszczony napis: „genetycznie zmodyfikowany”.  

Opakowania s u ce do transportu, przechowywania lub wprowadzania na rynek 

ywno ci GMO maj  na celu chroni  przed niekontrolowanym rozprzestrzenianiem si  w 

rodowisku organizmów GMO, je li tylko wyst pi zagro enie dla zdrowia cz owieka lub 

niebezpiecze stwo dla rodowiska.  

Aktualnie na rynku produktów spo ywczych znacz co przewa aj  artyku y, na 

których widnieje znak zapewniaj cy konsumenta o braku GMO w danej ywno ci. 

Ogólnodost pne metody badawcze, które umo liwiaj  zidentyfikowanie ywno ci 

transgenicznej, s  niestety zawodne w przypadku artyku ów o wysokim stopniu 

przetworzenia, w których DNA zosta o w du ym stopniu zdegradowane [Filimonow i 

Berger 2005].  

W USA produkty modyfikowane genetycznie nie musz  posiada  informacji o tym, e

s  zmodyfikowane. Aby wprowadzi  je na rynek wystarczy dopuszczenie przez FDA (Food 

and Drug Administration). W zwi zku z tym nie mo emy mie  pewno ci, czy kukurydza 

lub soja, które trafiaj  na europejski rynek, nie s  produktami transgenicznymi. 

Podsumowanie

Stosowanie GMO w przemy le, rolnictwie, medycynie i ochronie rodowiska niesie 

wiele korzy ci, ale i wiele zagro e , co sprawia, e zdania naukowców i konsumentów 

w tej kwestii s  podzielone. 

Przemys  spo ywczy wykorzystuje wiele odkry  wspó czesnej biotechnologii, które 

oparte s  na modyfikacjach genetycznych. 

Spo ywanie ywno ci transgenicznej mo e wywo ywa  niepo dane efekty, m. in. 

prowadzi  do powstawania alergii lub innych, dotychczas nieujawnionych, skutków 

ubocznych, ale z drugiej strony dostarcza  cennych sk adników od ywczych. 

Wiedza o GMO jest niewystarczaj ca i tylko dalsze badania i rzetelny przep yw

informacji poka , czy wzro nie liczba zwolenników produktów transgenicznych. 

Regulacje prawne dotycz ce produktów GMO s  niewystarczaj ce i nie gwarantuj

odpowiedniej kontroli bada , monitoringu i znakowania produktów transgenicznych w 

naszym kraju. 
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