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Celem badań było określenie poziomu akceptacji żywności genetycznie mo-
dyfi kowanej przez konsumentów, którzy decydują o sposobie i jakości żywienia 
w swoich gospodarstwach domowych. Badaniem objęto 150 pełnoletnich miesz-
kańców miasta Malborka i okolic. Swoją akceptację dla żywności transgenicznej 
wyraża, co trzeci badany konsument. Grupa ta uznaje żywność transgeniczną za 
bezpieczną dla zdrowia człowieka, kupuje produkty GM w sklepach i prowadzo-
ne prace nad żywnością genetycznie modyfi kowaną uważa za celowe. 
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Niepewności i kontrowersje wokół żywności genetycznie modyfi kowanej wywo-
łane są wieloma aspektami, a głównie brakiem wiedzy na temat oddziaływania jej 
na organizm ludzki i zbyt małą świadomością konsumenta w zakresie wiedzy do-
tyczącej modyfi kacji genetycznych (1, 2, 3). Spośród wielu zastosowań osiągnięć 
nowoczesnej biotechnologii w różnych dziedzinach, polskie społeczeństwo najbar-
dziej sceptycznie odnosi się do zastosowania tej technologii właśnie w produkcji 
żywności. Analizując wyniki badań oraz sondaże, dostrzec można generalny wzrost 
poczucia zagrożenia oraz spadek poparcia dla prowadzenia badań nad wykorzysta-
niem osiągnięć biotechnologii i inżynierii genetycznej w ogóle, a zastosowanie bio-
technologii w produkcji żywności w coraz mniejszym stopniu jest postrzegane jako 
korzystne czy pożyteczne. W odniesieniu do nowej technologii wnioski z analizy 
opinii publicznej mają istotne znaczenie ekonomiczne. Wynika to z faktu, że opinię 
społeczeństwa w tej sprawie tworzą dwa elementy: zaufanie do autorytetów oraz 
kalkulacja „zagrożenie a zysk” (4, 5).

Producenci żywności są świadomi niechętnej postawy konsumentów wobec pro-
duktów GMO, przez co są bardzo ostrożni w stosowaniu składników GMO w pro-
dukcji żywności. Badania przeprowadzone w europejskich supermarketach wyka-
zały, że na półkach sklepowych jest niewiele produktów oznakowanych informacją 
o zawartości GMO. Jednak w najbliższej przyszłości to rynek, bardziej niż nauka, 
zadecyduje o kierunku nowych technologii i wykorzystaniu płynących z nich zasto-
sowań (6, 7).

Celem badań było określenie poziomu akceptacji dla żywności genetycznie mo-
dyfi kowanej przez konsumentów, którzy decydują o sposobie i jakości żywienia 
w swoich gospodarstwach domowych.
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MATERIAŁ I METODY

Narzędziem badawczym był opracowany kwestionariusz ankiety, będący zesta-
wem 10 pytań dotyczących poziomu wiedzy ankietowanych na temat żywności ge-
netycznie modyfi kowanej, czynników, które skłaniają ankietowanych do zakupu tej 
żywności oraz stopnia jej akceptacji. Badaniem ankietowym objęto 150 pełnoletnich 
mieszkańców miasta Malborka i okolic, a zostało przeprowadzone na przełomie 
kwietnia i maja 2007 r. Grupa badawcza składała się z 119 kobiet i 31 mężczyzn. 
Ponad połowę badanych – 51% – stanowiły osoby z wyższym wykształceniem, 41% 
to udział osób z wykształceniem średnim i pozostałe 8% ankietowanych to osoby 
z wykształceniem zawodowym. 

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Zdecydowana większość respondentów, a dokładnie 88%, wykazała się znajo-
mością terminu GMO, natomiast dla 12% ankietowanych termin ten był nieznany. 
Wyniki uzyskane w przeprowadzonym badaniu ankietowym wskazują, że prawie 
połowa badanych – 49% – nie akceptuje żywności genetycznie modyfi kowanej. 
Wśród respondentów 33% wyraża zdecydowane tak dla tych produktów, a 18% 
nie ma zdania w tej kwestii. Na pytanie dotyczące istnienia upraw roślin genetycz-
nie modyfi kowanych w Polsce 27% badanych odpowiada twierdząco uważając, 
że w Polsce istnieją uprawy roślin GM. Z kolei 37% respondentów jest zdania, że 
tego rodzaju upraw nie ma w naszym kraju. Niemal taki sam procent badanych 
– 36% – nie posiada informacji na ten temat. Z odpowiedzi respondentów wynika, 
że większość badanych – 76% – uważa, że produkty transgeniczne są dostępne 
w naszych sklepach. Wśród ankietowanych 20% twierdzi, że nie wie o dostępno-
ści takich produktów w handlu, a tylko nieliczna grupa respondentów – 4% – uwa-
ża, że tych produktów nie można kupić w polskich sklepach. Zdecydowana więk-
szość badanych, tzn. 78%, była w stanie wymienić kilka przykładów żywności 
genetycznie modyfi kowanej, min.: kukurydzę, soję, truskawki i pomidory. W ba-
danej grupie 22% konsumentów nie było w stanie podać przykładów produktów 
GM. Na pytanie dotyczące tego, czy ankietowani kupują produkty żywnościowe 
genetycznie modyfi kowane ponad połowa – 56% – odpowiedziała, że świadomie 
takich nie kupuje. Jednak 24% badanych deklaruje, że zaopatruje się w produkty 
żywnościowe modyfi kowane genetycznie i stosuje je w swoim żywieniu. Nato-
miast 20% ankietowanych nie zwraca uwagi na to, czy są to artykuły spożywcze 
genetycznie modyfi kowane czy produkowane tradycyjnie. Spośród badanych 25% 
ankietowanych wyraziło pogląd, że czynnikiem skłaniającym ich do zakupu żyw-
ności GM byłaby poprawa wartości odżywczych danego produktu spożywczego 
w porównaniu z pochodzącym z produkcji konwencjonalnej. Kolejne 22% respon-
dentów podaje, że skłonne byłoby zakupić produkty GM, gdyby posiadało więcej 
informacji i wiedzy na temat żywności transgenicznej. Wśród respondentów 6% 
deklaruje, że kupiłoby produkty GM, gdyby te miały niższe ceny w stosunku do 
tych produkowanych tradycyjnie. Dla 32% badanych żaden z podanych czynni-
ków nie jest dość przekonujący by skłonić ich do zakupu żywności transgenicz-
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nej. Znaczny procent respondentów – 41% – uważa żywność transgeniczną za 
szkodliwą dla zdrowia człowieka. Jednak wśród ankietowanych 27% uważa ją za 
bezpieczną dla zdrowia, natomiast 32% nie ma zdania na ten temat. Prawie poło-
wa – 47% – ankietowanych uważa modyfi kacje genetyczne żywności za „zbędne 
poprawianie natury”. Kolejne 29% respondentów uważa modyfi kację genetyczną 
żywności za wskazaną i pożyteczną. Spora część ankietowanych, bo aż 24%, nie 
ma wyraźnego stanowiska w tej sprawie. Znaczna część ankietowanych informa-
cje i wiedzę na temat żywności GM uzyskało w szkole 43% oraz z prasy 35%. Na-
tomiast 5% ankietowanych wymieniło inne źródła informacji na temat żywności 
transgenicznej podając doświadczenie zawodowe i Internet. Na podstawie uzyska-
nych wyników można stwierdzić, że jest coraz mniej osób, które nie potrafi ą wy-
powiedzieć się na temat żywności modyfi kowanej genetycznie, jednocześnie jest 
widoczny wysoki poziom braku zadowolenia z posiadanej wiedzy w tej sprawie 
przez konsumentów. W odniesieniu do nowej technologii wnioski z analizy opinii 
publicznej mają istotne znaczenie ekonomiczne. 

WNIOSKI

1. Niemal połowa ankietowanych wyraża zdecydowane „nie” dla żywności zmo-
dyfi kowanej genetycznie. Badani konsumenci uważają tę żywność przede wszyst-
kim za szkodliwą dla zdrowia, tworzenie jej za zbędne działania i twierdzą, że nie 
kupują takiej żywności w sklepach. Co trzeci ankietowany deklarował, że nawet 
poprawa cech organoleptycznych, odżywczych czy niższa cena nie są w stanie za-
chęcić go do zakupu takiej żywności.

2. Swoją akceptację dla żywności transgenicznej wyraża co trzeci badany konsu-
ment. Grupa ta uznaje żywność transgeniczną za bezpieczną dla zdrowia człowieka, 
kupuje produkty GM w sklepach, a prowadzone prace nad żywnością genetycznie 
modyfi kowaną uważa za celowe. 

3. Z przeprowadzonego badania wynika, że co piąty ankietowany nie ma ukształ-
towanej opinii na temat żywności GM. Najczęściej występującą przyczyną takiego 
stanu jest brak wiedzy konsumenta na jej temat. Ta grupa badanych deklaruje, że 
mogłaby zmienić swoją opinię na temat żywności transgenicznej, gdyby posiadała 
więcej rzetelnej wiedzy dotyczącej tej kwestii. 

4. Głównym wyzwaniem zwolenników żywności GM jest udostępnianie społe-
czeństwu wiarygodnej, możliwie wyczerpującej, a przede wszystkim zrozumiałej 
informacji, objaśniającej konsumentom potencjalne korzyści i zagrożenia płynące 
ze spożywania żywności GM.
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CONSUMER ACCEPTANCE OF GENETICALLY MODIFIED FOOD

S u m m a r y

The aim of the performed research was to determine the level of genetically modifi ed food acceptance 
by consumers, who decide about the type and quality of nutrition in their households. The survey covered 
150 adult citizens of the town of Malbork and its vincinity. Every third consumer expressed their accept-
ance of transgenic food. This group consider transgenic food as safe for human health, purchase GM 
products for their households and claim that GM product development is appropriate.
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