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Streszczenie. Dynamiczny rozwój biotechologii w XXI wieku, w tym zwáaszcza w procesie produkcji i przetwarzaniu ĪywnoĞci, powoduje powaĪne obawy spoáeczne związane
z niekontrolowanym przedostaniem siĊ transgenów do Ğrodowiska naturalnego, jak równieĪ
ze zdrowotnymi konsekwencjami spoĪywania ĪywnoĞci genetycznej w dáuĪszej perspektywie czasowej. Stąd teĪ zasadniczym celem niniejszego artykuáu byáo zbadanie opinii polskich konsumentów na temat ĪywnoĞci modyfikowanej genetycznie na podstawie losowo
wybranej grupy 112 studentów uczelni warszawskich. Przeprowadzone badania ankietowe
dotyczyáy w szczególnoĞci sprawdzenia poziomu wiedzy ankietowanych w tym zakresie,
zwáaszcza znajomoĞci podstawowych regulacji prawnych, Ĩródeá pozyskiwania wiedzy na
temat ĪywnoĞci modyfikowanej genetycznie, a takĪe jej walorów (m.in. przedáuĪenie
trwaáoĞci produktów ĪywnoĞciowych, obniĪenie kalorycznoĞci).
Sáowa kluczowe: ĪywnoĞü modyfikowana genetycznie, regulacje prawne, opinie konsumentów

WSTĉP
Biotechnologia, obok informatyki i telekomunikacji, naleĪy do najbardziej perspektywicznych sektorów gospodarki XXI wieku, znajdując zastosowanie w medycynie,
zwáaszcza w profilaktyce i leczeniu przyczyn chorób dziedzicznych, ochronie Ğrodowiska naturalnego, gáównie oczyszczaniu wód gruntowych, gleb oraz powietrza, a takĪe
w rolnictwie oraz przetwórstwie rolno-spoĪywczym [Twardowski, Michalska 2000;
Przestalski, Suchocki, Twardowski 1998]. Szczególne znaczenie zyskują metody inĪynierii genetycznej w produkcji i przetwarzaniu ĪywnoĞci (agrobiotechnologia), które
w nieodlegáej perspektywie czasowej mogą zdominowaü Ğwiatowy rynek spoĪywczy. Od
czasu skomercjalizowania pierwszych odmian roĞlin transgenicznych w 1996 r. globalny
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areaá upraw roĞlin transgenicznych wzrósá 47 razy, osiągając w 2004 r. 81 mln ha na
Ğwiecie. NajwiĊksze powierzchnie upraw roĞlin modyfikowanych genetycznie wystĊpują
w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Argentynie, co w dobie globalizacji ma o tyle doniosáe znaczenie, Īe te paĔstwa są równoczeĞnie znaczącymi eksporterami ĪywnoĞci. Zastosowanie metod inĪynierii genetycznej w produkcji i przetwórstwie ĪywnoĞci pozwala
na pozyskiwanie nowych, poĪądanych przez czáowieka, cech roĞlin uprawnych poprzez
zmianĊ ich materiaáu genetycznego (m.in. odpornoĞü na herbicydy, choroby wirusowe,
grzyby, bakterie).
Dynamiczny rozwój biotechnologii w ostatnich latach rodzi powaĪne obawy spoáeczne o ewentualne zagroĪenia powstaáe wskutek niekontrolowanego przedostania siĊ
transgenów do Ğrodowiska naturalnego [Lenart, GawrosiĔska-Kulesza, 2004; Korzycka-Iwanow 1999; Malepszy 2003]. Obawy te dotyczą takĪe zdrowotnych konsekwencji
spoĪywania ĪywnoĞci genetycznej w dáuĪszej perspektywie czasowej, które nie są do
koĔca znane. Na potencjalne zagroĪenia związane z alergennym wpáywem tej ĪywnoĞci
na organizm czáowieka wskazują takĪe organizacje konsumenckie. Jak sáusznie zauwaĪa
M. Korzycka-Iwanow, zastosowanie technik inĪynierii genetycznej w produkcji ĪywnoĞci modyfikowanej genetycznie moĪe stanowiü nowe Ĩródáo ryzyka dla rolnictwa, obok
tradycyjnie ujmowanego ryzyka związanego z cyklicznoĞcią produkcji rolnej i jej uzaleĪnieniem od warunków przyrodniczo-klimatycznych [Korzycka-Iwanow 2001]. Sceptyczny stosunek konsumentów do ĪywnoĞci modyfikowanej genetycznie wynika takĪe
z braku zaufania do firm branĪy spoĪywczej, które nie do koĔca rzetelnie wywiązują siĊ
z ciąĪącego na nich prawnego obowiązku znakowania wprowadzonych do obrotu produktów transgeniczych. W dyskusji nad záoĪoną i wieloaspektową problematyką organizmów modyfikowanych genetycznie podnoszone są takĪe wątpliwoĞci natury etycznej,
religijnej oraz filozoficznej, związane z fundamentalnym pytaniem, czy zmiana zapisu
informacji genetycznej organizmów nie narusza naturalnego porządku rzeczy.
Z drugiej strony zaĞ biotechnolodzy i silne pod wzglĊdem finansowym lobby przemysáowe, gáównie firmy biotechnologiczne, przekonują, Īe obawy konsumentów dotyczące
spoĪywania ĪywnoĞci modyfikowanej genetycznie są nieuzasadnione, gdyĪ po pierwsze,
ich zdaniem, uprawy roĞlin zmodyfikowanych genetycznie mogą przyczyniü siĊ do
poprawy efektywnoĞci rolnictwa i wzrostu plonów, a po drugie – ĪywnoĞü transgeniczna podlega szczegóáowym badaniom przed jej wprowadzeniem do obrotu [Twardowski,
Michalska 2000].
Rosnący sceptycyzm spoáeczny wobec wykorzystania technik inĪynierii genetycznej
w procesie produkcji ĪywnoĞci wyznacza szczególną rolĊ paĔstwu w stworzeniu skutecznych w tym zakresie regulacji prawnych, gwarantujących rzetelną i kompleksową
kontrolĊ organów paĔstwa na róĪnych etapach produkcji, przetwórstwa, przechowywania
i transportowania ĪywnoĞci modyfikowanej genetycznie, z uwzglĊdnieniem aktualnego
poziomu wiedzy naukowej. Obecnie obowiązujące w Polsce w tym zakresie przepisy
ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach modyfikowanych genetycznie (tekst
jednolity w DzU z 2007 r. Nr 36, poz. 233) wyodrĊbniają kilka etapów postĊpowania
z GMO (zamkniĊte uĪycie GMO, zamierzone uwolnienie GMO do Ğrodowiska, wprowadzenie do obrotu GMO, wywóz za granicĊ i tranzyt produktów GMO), czyniąc zadoĞü
wymaganiom prawa wspólnotowego oraz konwencjom miĊdzynarodowym.
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CELE I METODY BADAWCZE
Istniejące w wielu Ğrodowiskach wątpliwoĞci na tle wykorzystania inĪynierii genetycznej w produkcji ĪywnoĞci legáy u podstaw przeprowadzonych badaĔ empirycznych,
których celem byáo zbadanie stosunku polskich konsumentów do ĪywnoĞci modyfikowanej genetycznie. Badania takie w formie arkusza kwestionariuszowego przeprowadzono
w maju 2005 r., obejmując ich zakresem 112 losowo wybranych studentów szkóá
wyĪszych województwa mazowieckiego. Przeprowadzenie badaĔ wyáącznie wĞród studentów wynikaáo z tego, Īe zagadnienia inĪynierii genetycznej są szczególnie skomplikowane i wymagają specjalistycznej wiedzy, a studenci stanowią taką grupą spoáeczną, od
której oczekuje siĊ wiĊkszej otwartoĞci na naukĊ i jej najnowsze osiągniĊcia.
Zasadniczym celem badaĔ ankietowych byáo zbadanie opinii konsumentów na
temat ĪywnoĞci modyfikowanej genetycznie, w tym m.in. poziomu wiedzy ankietowanych
w tym zakresie, Ĩródeá jej pozyskania, stosunku respondentów do ĪywnoĞci transgenicznej, motywów jej zakupu.
Przed przystąpieniem do omówienia wyników badaĔ ankietowych konieczne wydaje
siĊ przedstawienie podstawowych danych socjodemograficznych o respondentach, w tym
zwáaszcza dotyczących páci, wieku badanych, uczelni, w jakich studiują. ObjĊta badaniami 112-osobowa grupa respondentów skáadaáa siĊ w 58,0% z kobiet oraz w 42,0%
z mĊĪczyzn, przy czym najliczniej reprezentowani zarówno wĞród kobiet, jak i mĊĪczyzn
byli studenci w wieku 24 lat. Badaniem objĊto zarówno studentów uczelni paĔstwowych
(77,6 %), jak i niepaĔstwowych (22,4%), w zdecydowanej wiĊkszoĞci (aĪ 90%) studiujących w trybie dziennym.
Z kolei wedáug kryterium kierunku studiów respondenci najczĊĞciej studiowali:
zarządzanie i marketing (19,6%), historiĊ (10,7%), geodezjĊ i kartografiĊ (9%), ekonomiĊ
(6%), fizjoterapiĊ (6%), koreanistykĊ (5%), rehabilitacjĊ (5%), informatykĊ (5%). Ponadto respondenci jako kierunek swoich studiów podawali takĪe: finanse i bankowoĞü, stosunki miĊdzynarodowe, matematykĊ, turystykĊ i rekreacjĊ, prawo, psychologiĊ, edukacjĊ
początkową i medialną, meteorologiĊ, filologiĊ polską, rolnictwo, wychowanie fizyczne,
europeistykĊ, mechanikĊ i budownictwo maszyn, elektromechanikĊ, transport.
Kolejnym kryterium podziaáu ankietowanych byáo staáe miejsce ich zamieszkania.
Biorąc pod uwagĊ fakt, iĪ badanie zostaáo przeprowadzone gáównie wĞród studentów
warszawskich uczelni (z wyjątkiem studentów Akademii Podlaskiej – 10,7%), najczĊĞciej podawanym miejscem zamieszkania byáa Warszawa (43,7% przypadków).
ANALIZA WYNIKÓW BADANIA KWESTIONARIUSZOWEGO
W ZAKRESIE WIEDZY RESPONDENTÓW NA TEMAT ĩYWNOĝCI
TRANSGENICZNEJ I ħRÓDEà JEJ POZYSKIWANIA
Na podstawowe sformuáowane w ankiecie pytanie, dotyczące znajomoĞci pojĊcia
„ĪywnoĞü modyfikowana genetycznie”, zdecydowana wiĊkszoĞü respondentów (95,5%)
odpowiedziaáa, Īe pojĊcie to jest jej znane. WĞród nielicznej grupy ankietowanych (4,5%),
którzy spotkali siĊ z tym pojĊciem po raz pierwszy, znajdowaáo siĊ 23% studentów uczelni niepaĔstwowych, jak równieĪ 8% studentów AWF i 6% studentów SGH.
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Sprawdzeniu elementarnej wiedzy ankietowanych z zakresu inĪynierii genetycznej
sáuĪyáo pytanie dotyczące zawartoĞci genów w roĞlinach, które nie byáy modyfikowane
genetycznie. Zdecydowana wiĊkszoĞü badanych (73,2%) sáusznie wskazaáa, iĪ roĞliny
takie takĪe zawierają geny. Brak wiedzy w tym zakresie zadeklarowaáa grupa stanowiąca
19,6% respondentów, natomiast zaledwie 7,2% badanych udzieliáo báĊdnej odpowiedzi.
Wedáug respondentów, gáównymi Ĩródáami informacji dotyczących ĪywnoĞci modyfikowanej genetycznie (moĪna byáo wymieniü kilka Ĩródeá) jest telewizja (80% ankietowanych), prasa (64%) oraz radio (30%). Kolejnym wymienianym przez ankietowanych
medium byá Internet (28,5%). Uczelnia jako Ĩródáo wiadomoĞci na temat ĪywnoĞci transgenicznej byáa wskazywana przede wszystkim przez studentów SGGW (47,8%), co jest
w peáni zrozumiaáe z uwagi na przyrodniczo-biologiczny charakter tej uczelni. Wedáug
zdecydowanej wiĊkszoĞci ankietowanych (70,5%), media w niewystarczającym stopniu
informują opiniĊ publiczną o tej problematyce. Z kolei 67,8% respondentów zgodziáo siĊ
z twierdzeniem, Īe przekazywane w tej materii informacje nie są na ogóá zrozumiaáe.
Stosunkowo nieliczna grupa ankietowanych (zaledwie 28%) zadeklarowaáa, iĪ przeczytaáa przynajmniej jedną publikacjĊ specjalistyczną na temat ĪywnoĞci transgenicznej.
Najliczniejszą grupĊ takich osób ponownie stanowili studenci SGGW, wĞród których
47,9% czerpaáo wiedzĊ o problematyce transgenicznej ĪywnoĞci z prasy fachowej, nastĊpnie studenci SGH – 46%, wreszcie Politechniki Warszawskiej – 33%. Mimo deklaracji ankietowanych, Īe przeczytali przynajmniej jedną specjalistyczną publikacjĊ w tym
zakresie, nie potrafili oni jednak wskazaü najczĊĞciej podawanego w literaturze waloru
ĪywnoĞci modyfikowanej genetycznie, tj. jej wzbogacenia w witaminy i inne skáadniki
odĪywcze. Prawie poáowa ankietowanych (46%), którzy czytali artykuáy na ten temat
w prasie specjalistycznej, nie zgodziáa siĊ ze stwierdzeniem, Īe ĪywnoĞü transgeniczna
moĪe istotnie wzbogaciü naszą dietĊ w nutraceutyki, natomiast 21,8% z nich nie miaáo
na ten temat zdania.
Przeprowadzone badanie ankietowe ujawniáo, iĪ najwiĊksze zaufanie respondentów
wzbudzają informacje przekazywane przez specjalistów z zakresu inĪynierii genetycznej.
Takiego zdania byáo 57,1% pytanych studentów, choü jednoczeĞnie 24,2% nie miaáo zdania na ten temat. Prawie poáowa ankietowanych (48,2%) negatywnie wypowiedziaáa siĊ
na temat rzetelnoĞci informacji w tym zakresie przekazywanych przez ekologów. PodkreĞliü jednak naleĪy, Īe przeciwnego zdania byáo 22,3% badanych, a 29,5% nie wiedziaáo,
czy naleĪy w peáni wierzyü informacjom przekazywanym przez organizacje ekologiczne.
Ankietowani sceptycznie ustosunkowywali siĊ takĪe do stwierdzenia, iĪ organizacje konsumenckie stanowią rzetelne Ĩródáo informacji na temat tej ĪywnoĞci. Negatywną opiniĊ
wobec tego twierdzenia wyraziáo 34,8%, a zgodziáo siĊ z nim 27,7% badanych. Brak
zdania na ten temat wyraziáo aĪ 37,5% ankietowanych.
Z przeprowadzonych badaĔ kwestionariuszowych wynika, Īe respondenci są Ğwiadomi obecnoĞci na polskim rynku spoĪywczym produktów zmodyfikowanych genetycznie.
Niespeána poáowa ankietowanych (47,3%) odpowiedziaáa, Īe jej zdaniem takie produkty
znajdują siĊ w sklepach spoĪywczych, choü osobiĞcie ich nie spotkaáa, natomiast 27,6%
ankietowanych udzieliáo odpowiedzi, Īe zetknĊáo siĊ z takimi produktami osobiĞcie.
Ankietowani mają zróĪnicowany poziom wiedzy odnoĞnie do prawnego obowiązku
etykietowania zmodyfikowanych genetycznie produktów spoĪywczych. ĝwiadoma tego
wymogu wynikającego z przepisów prawa byáa prawie poáowa badanych (47,3%), ale
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jednoczeĞnie aĪ 44,6% nie wiedziaáo, iĪ obowiązujące przepisy prawa nakáadają obowiązek oznakowania produktów spoĪywczych modyfikowanych genetycznie. PodkreĞliü
naleĪy, Īe mimo rygorystycznych przepisów w tym zakresie przedsiĊbiorcy nie wywiązują siĊ z obowiązku rzetelnego znakowania ĪywnoĞci modyfikowanej genetycznie.
W ramach przeprowadzonego badania w maju 2005 r. w Warszawie w sieci sklepów
Carrefour Polska oraz Champion Globi udaáo siĊ ustaliü zaledwie jeden taki produkt
spoĪywczy, tj. olej ze zmodyfikowanej genetycznie soi.
STOSUNEK RESPONDENTÓW DO ĩYWNOĝCI TRANSGENICZNEJ
W ASPEKCIE OCHRONY ĝRODOWISKA I OCHRONY ZDROWIA
PUBLICZNEGO
Wobec istnienia powaĪnych obaw spoáecznych dotyczących ĪywnoĞci modyfikowanej genetycznie, odrĊbna grupa pytaĔ sformuáowanych w kwestionariuszu dotyczyáa
stosunku ankietowanych do tego rodzaju ĪywnoĞci z punktu widzenia ochrony Ğrodowiska naturalnego, ochrony zdrowia publicznego oraz praw konsumentów. W przeprowadzonym badaniu kwestionariuszowym znaczna grupa respondentów (33,1%) stwierdziáa, iĪ roĞliny transgeniczne mogą stanowiü zagroĪenie dla Ğrodowiska przyrodniczego,
choü wiĊkszoĞü pytanych (43,7%) nie miaáa zdania na ten temat. JednoczeĞnie 34,8%
ankietowanych negatywnie odniosáo siĊ do propozycji definitywnego wycofania z rynku
ĪywnoĞci zmodyfikowanej genetycznie ze wzglĊdu na jej potencjalny szkodliwy wpáyw
na zdrowie ludzi. AĪ 42,8% ankietowanych uchyliáo siĊ od jednoznacznego udzielenia
odpowiedzi na tak sformuáowane pytanie.
Przeprowadzone badania potwierdziáy obawy ankietowanych dotyczące moĪliwoĞci
wywoáania u ludzi nowych chorób lub alergii przez spoĪywanie produktów poddanych
modyfikacjom genetycznym. Obawy takie potwierdziáo 63,3% ankietowanych, a jedynie
11,7% badanych nie dostrzegaáo niebezpieczeĔstwa dla zdrowia ludzi wynikającego ze
spoĪywania takich produktów, 61,6% ankietowanych opowiedziaáo siĊ przeciwko spoĪywaniu przez dzieci ĪywnoĞci zmodyfikowanej, a jedynie 16,1% pytanych nie widziaáo
w tym zagroĪenia dla zdrowia dzieci w przyszáoĞci. Warto równoczeĞnie odnotowaü, Īe
47,3% ankietowanych wyraziáo przekonanie, Īe skoro ĪywnoĞü modyfikowana genetycznie podlega dokáadnym badaniom przed wprowadzeniem jej na rynek, to ĪywnoĞü taka
nie powinna mieü negatywnego wpáywu na zdrowie ludzi.
W ocenie ponad poáowy ankietowanych (50,8%) uprawa roĞlin transgenicznych i nastĊpnie produkcja ĪywnoĞci to ingerencja w prawa natury oraz porządek ustalony przez
Boga. JednoczeĞnie niemalĪe co trzeci pytany (32,1%) byá przeciwnego zdania, co zdaje
siĊ Ğwiadczyü o zindywidualizowanym podejĞciu respondentów do zagadnieĔ religijno-filozoficznych. Znaczna czĊĞü pytanych studentów (44,6%) zgodziáa siĊ z twierdzeniem,
Īe uprawa roĞlin transgenicznych jest korzystna pod wzglĊdem ekonomicznym dla rolników. Ponadto 46,4% ankietowanych potwierdziáo, iĪ produkcja ĪywnoĞci transgenicznej
moĪe przyczyniü siĊ do rozwiązania problemu gáodu na Ğwiecie, choü przeciwnego zdania
byáo 33,9% badanych.
OdrĊbną grupĊ stanowiáy pytania dotyczące przyczyn zakupu i spoĪywania produktów
modyfikowanych genetycznie. W opinii 15,0% badanych ĪywnoĞü transgeniczna nie
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róĪni siĊ zasadniczo od ĪywnoĞci konwencjonalnej, wiĊc nie obawialiby siĊ jej spoĪywania. Zdecydowana wiĊkszoĞü pytanych (68,7%) spróbowaáaby takiej ĪywnoĞci, aby
porównaü ją z ĪywnoĞcią konwencjonalną, natomiast zaledwie 16,3% respondentów
odpowiedziaáo, Īe na pewno nie zdecydowaliby siĊ na konsumpcjĊ ĪywnoĞci transgenicznej. W badaniu zapytano respondentów o czynniki, które miaáyby znaczenie przy
podejmowaniu decyzji o zakupie produktu zmodyfikowanego genetycznie. Dla poáowy
ankietowanych wzbogacenie ĪywnoĞci transgenicznej w witaminy, sole mineralne oraz
inne cenne skáadniki odĪywcze miaáoby znaczenie przy zakupie zmodyfikowanego artykuáu spoĪywczego, choü jednoczeĞnie 24,1% pytanych wskazaáo, Īe taki walor nie przekonaáby ich do kupienia produktu. DuĪo mniejsze znaczenie dla respondentów miaáaby
dáuĪsza ĞwieĪoĞü i trwaáoĞü produktu zmodyfikowanego genetycznie. Prawie poáowa
pytanych studentów (49,1%) wskazaáa, Īe ta cecha nie przekonaáaby ich do kupienia tak
zmienionej ĪywnoĞci, natomiast 16,9% ankietowanych nie braáoby w ogóle tego kryterium pod uwagĊ przy podejmowaniu decyzji o zakupie.
Kolejnym kryterium wskazanym w kwestionariuszu, mającym zachĊciü respondentów do wyboru ĪywnoĞci transgenicznej, byáa poprawa walorów smakowych tej ĪywnoĞci. WiĊkszoĞü badanych (36,6%) stwierdziáa, Īe ten walor nie przekonaáby ich do
nabycia zmodyfikowanych artykuáów spoĪywczych. JednakĪe 34,8% ankietowanych
odpowiedziaáo, Īe poprawiony smak transgenicznej ĪywnoĞci przyczyniáby siĊ do rozwaĪenia przez nich moĪliwoĞci zakupu takich produktów.
Ankietowani ustosunkowali siĊ równieĪ do waloru ĪywnoĞci zmodyfikowanej genetycznie polegającego na obniĪeniu kalorycznoĞci produktu spoĪywczego. 38,5% ankietowanych stwierdziáo, iĪ cecha ta nie miaáaby dla nich znaczenia, a 28,5% respondentów
odpowiedziaáo, Īe rozwaĪyliby moĪliwoĞü zakupu produktu transgenicznego o obniĪonej
kalorycznoĞci. WĞród ankietowanych kobiet aĪ 30,7% zadeklarowaáo, Īe rozwaĪyáoby
nabycie produktu spoĪywczego o obniĪonej kalorycznoĞci, a 36,0% badanych mĊĪczyzn
wskazaáo, Īe ten czynnik nie przekonaáby ich do zakupu.
Znaczna czĊĞü badanych (42%) uwaĪa, Īe nie konsumowali spoĪywczych produktów
transgenicznych, ale równie wielu ankietowanych (33,9%) odpowiedziaáo, iĪ nie wiedzą,
czy spoĪywali taką ĪywnoĞü. Przekonanych o tym, Īe konsumowali takie produkty byáo
25% pytanych. Warto zauwaĪyü, Īe wĞród kobiet, które wziĊáy udziaá w badaniu, 34%
uwaĪa, Īe nie spoĪywaáy ĪywnoĞci zmodyfikowanej genetycznie, natomiast 42,5% spoĞród ankietowanych mĊĪczyzn wskazaáo, Īe konsumowali taką ĪywnoĞü. Gáówną przyczyną róĪnic w udzielonych odpowiedziach miĊdzy kobietami a mĊĪczyznami jest to, Īe
kobiety znacznie czĊĞciej sprawdzają treĞü etykiet zakupionych produktów spoĪywczych.
ĝwiadczą o tym wymownie dane liczbowe, z których wynika, Īe 52,3% kobiet, które
wziĊáy udziaá w ankiecie, wskazaáo, Īe zawsze sprawdza, co napisane jest na etykiecie
produktu, natomiast 61% spoĞród mĊĪczyzn odpowiedziaáo, Īe czyni to raczej rzadko.
WNIOSKI
Przeprowadzone badania ankietowe w peáni potwierdziáy daleko idącą ostroĪnoĞü
konsumentów w odniesieniu do ĪywnoĞci transgenicznej, zarówno z powodu jej
potencjalnego szkodliwego wpáywu na Ğrodowisko naturalne, jak i niekorzystnych,
Acta Sci. Pol.

ĩywnoĞü modyfikowana genetycznie w opinii konsumentów

123

w ich ocenie, skutków zdrowotnych jej spoĪywania, zwáaszcza przez dzieci (ponad 60%
respondentów). Na stosunek konsumentów do produktów spoĪywczych modyfikowanych
genetycznie istotny wpáyw mogáy mieü przekonania filozoficzne i religijne.
Na podstawie przeprowadzonych badaĔ kwestionariuszowych moĪna stwierdziü, Īe
choü badani studenci byli Ğwiadomi obecnoĞci produktów zmodyfikowanych genetycznie
na rynku ĪywnoĞci, to jednak ich wiedza dotycząca takich produktów byáa bardzo ogólnikowa i najczĊĞciej nie opieraáa siĊ na naukowych podstawach. Ponad poáowa respondentów nie wiedziaáa o prawnym obowiązku oznakowywania ĪywnoĞci zmodyfikowanej
genetycznie, wiĊkszoĞü nie znaáa najczĊĞciej wymienianego waloru tej ĪywnoĞci, tj. jej
wzbogacenia w cenne skáadniki odĪywcze (ponad 75%). Wobec generalnie sáabej znajomoĞci tej problematyki, ankietowani czĊstokroü deklarowali brak wyrobionego zdania
na postawione pytania dotyczące ĪywnoĞci modyfikowanej genetycznie, z czego moĪna
wywnioskowaü, Īe respondenci pozostawiają zagadnienia inĪynierii genetycznej specjalistom z zakresu róĪnych dziedzin, w tym zwáaszcza biotechnologom, prawnikom,
ekologom.
Równie sáabo przedstawia siĊ odbiór spoáeczny przekazywanych informacji z zakresu
inĪynierii genetycznej. Brak zrozumienia przekazywanych w tym zakresie informacji
deklarowaáo ponad 65% studentów. NaleĪy przyznaü, Īe z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter procesów biotechnologicznych przekazywane w tej materii informacje
nie są i nie bĊdą w peáni zrozumiaáe dla wszystkich konsumentów.
Wychodząc zatem naprzeciw oczekiwaniom spoáeczeĔstwa, które czuje siĊ w niewystarczającym stopniu informowane o problematyce ĪywnoĞci transgenicznej, polskie
wáadze powinny przeprowadziü szeroką kampaniĊ informacyjną w tym zakresie. W ramach
kampanii prezentowane byáyby poglądy biotechnologów, prawników i ekologów, które
wskazywaáyby potencjalne korzyĞci i zagroĪenia związane z produkcją i spoĪywaniem
ĪywnoĞci transgenicznej. Uzyskane informacje umoĪliwiáyby konsumentom podejmowanie racjonalnych decyzji, pozostających w zgodzie z ich przekonaniami i dających im
poczucie podjĊcia Ğwiadomego wyboru.
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GENETICALLY MODIFIED FOOD IN THE OPINION OF CONSUMERS
Abstract. Dynamic developements in the area of biotechnology, including production and
processing of food, taking place in the 21st century, cause serious social concerns in relation
with uncontrolled leaks of transgenes to the natural environment and with long-term effects
of consumption of genetically modified food for human health. This articles analyses
opinions of Polish consumers about genetically modified food on the basis of a survey of
112 students from Warsaw higher schools who have been selected at random. The survey,
in the form a questionnaire, has examined the level of respondents’ knowledge about
genetically modified food and its values (e.g. longer shelf life, less calories, etc.).
Key words: genetically modified food, law regulations, consumers opinion
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