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œród zagadnieñ omawianych w tym zeszycie „Biotechnologii” chcia³bym zwróciæ uwagê naszych Czytelników na kwestie
zwi¹zane z produkcj¹ leków technikami in¿ynierii genetycznej
oraz na zagadnienia ochrony œrodowiska. Zastosowanie technik
in¿ynierii genetycznej jak równie¿ po³¹czenie „klasycznej” biotechnologii z metodami leczniczymi oraz z wykorzystaniem niestandardowych produktów, takich jak szar³at czy te¿ toksyna
Clostridium botulinum, prowadz¹ do nowych, zaskakuj¹cych efektów o du¿ym znaczeniu gospodarczym. Z pewnoœci¹ w³aœnie
aspekty ekonomiczne innowacyjnych technologii „bio” determinuj¹ znaczenie i perspektywy ca³ej bioekonomii. Doskona³ymi
przyk³adami ilustruj¹cymi tê tezê s¹ kwestie poprawy jakoœci
glutenu czy te¿ wykorzystanie cyjanobakterii.
Problem statusu prawnego GMO oraz rozwoju biotechnologii
w naszym kraju nadal jest na etapie intensywnych dyskusji oraz
rozwi¹zañ wstêpnych lub tymczasowych. 5 maja 2008 r. Rz¹d
podj¹³ decyzjê przed³u¿enia do 1.01.2012 r. „legalnoœci” stosowania genetycznie zmodyfikowanych pasz. A zatem, szczêœliwie,
nie grozi nam ju¿ przez najbli¿sze 4 lata ani bankructwo wielu
producentów rolnych ani drastyczny wzrost cen ¿ywnoœci w konsekwencji wysokich cen gwarantowanie nie-GM sk³adników
pasz. Natomiast Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego opublikowa³a (www.nauka.gov.pl) za³o¿enia kierunków rozwoju bia³ej
i czerwonej biotechnologii, jak równie¿ ogólne za³o¿enia strategicznego rozwoju nauki i szkolnictwa wy¿szego. S¹ to bardzo
cenne i generalnie bardzo optymistyczne w swej treœci dokumenty, aczkolwiek podkreœliæ nale¿y, ¿e s¹ to „za³o¿enia”, których realizacja uwarunkowana jest g³ównie zwiêkszeniem nak³adów finansowych na naukê. W szczególnoœci zak³ada siê rozwój nastêpuj¹cych dzia³ów biotechnologii (tekst publikujemy na
podstawie strony resortu, www.nauka.gov.pl):
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Plan dzia³añ zmierzaj¹cych do rozwoju agrobiotechnologii i biotechnologii przemys³owej
1. Dzia³alnoœæ badawcza i rozwojowa, w tym strategiczne programy badañ naukowych
i prac rozwojowych:
1.1. Agrobiotechnologia
1.1.1. Markery DNA cech produkcyjnych, funkcjonalnych i jakoœci surowców u roœlin i zwierz¹t dla przyspieszenia postêpu wiedzy w obszarze biologii.
1.1.2. Metody biotechnologiczne wykorzystuj¹ce podwojone haploidy i zaawansowane kultury tkankowe, maj¹ce na celu zwiêkszenie efektywnoœci tworzenia
nowych odmian roœlin.
1.2. Biotechnologia przemys³owa
1.2.1. Unikatowe i ulepszone biokatalizatory, metabolity i mikroorganizmy nowej
generacji jako niezbêdne narzêdzia w bioprocesach.
1.2.2. Produkcja biomateria³ów i polimerów biodegradowalnych.
1.2.3. Zintegrowane biorafinerie – bioprocesy dla nowej generacji biopaliw ciek³ych i gazowych oraz odzysku sk³adników o wartoœci dodanej z produktów
ubocznych i odpadów.
2. Dzia³ania systemowe (usprawniaj¹ce):
2.1. Regulacje prawne, w tym:
2.1.1. Wdro¿enie do polskich przepisów postanowieñ prawa Unii Europejskiej w obszarze dotycz¹cym organizmów genetycznie zmodyfikowanych, maj¹ce na
celu zharmonizowanie prawa krajowego z prawem unijnym.
2.1.2. Wprowadzenia do projektu ustawy, znanej pod nazw¹ „Prawo o GMO”,
zmian usuwaj¹cych nadmiern¹ restrykcyjnoœæ wobec podmiotów prowadz¹cych badania naukowe w zakresie GMO oraz podmiotów gospodarczych wykorzystuj¹cych GMO.
2.2. Podjêcie dzia³añ legislacyjno-administracyjnych, w tym:
2.2.1. Uwzglêdnienie w pracach organów Rady Nauki definicji biotechnologii zaproponowanej przez Zespó³ i zaakceptowanej przez kierownictwo MNiSW.
2.2.2. Inspirowanie i wspieranie restrukturyzacji sektora gospodarki, zwanego
„przemys³em nasiennym", bêd¹cego w kompetencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co winno sprzyjaæ wywo³aniu efektów dwojakiego rodzaju: (1) poprawy bardzo niekorzystnych relacji finansowania badañ i innowacji przez
gospodarkê w ogóle, a w rolnictwie w szczególnoœci, (2) zwiêkszenia wykorzystania agrobiotechnologii w rolnictwie. Wysokoœæ obrotów tego przemys³u jest szacowana na ca. 1 mld z³ rocznie, ale projekty celowe i rozwojowe
ukierunkowane na zastosowanie w praktyce wystêpuj¹ incydentalnie. Wynika to g³ównie ze struktury w³asnoœci i finansowania parabud¿etowego tej
dzia³alnoœci.
2.2.3. Podjêcie dzia³añ na rzecz powo³ania struktury koordynuj¹cej krajow¹ dzia³alnoœæ B+R w dziedzinie biotechnologii.
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Natomiast w zakresie biotechnologii medycznej:
Plan dzia³añ ukierunkowany na rozwój biotechnologii medycznej
1. Dzia³alnoœæ badawcza i rozwojowa, w tym strategiczne pogramy badañ naukowych
i prac rozwojowych:
1.1. Biofarmaceutyki, a w szczególnoœci:
1.1.1. Bia³ka rekombinowane, w tym biogeneryki;
1.1.2. Leki oparte na kwasach nukleinowych.
1.2. Diagnostyka molekularna.
2. Dzia³ania systemowe (usprawniaj¹ce):
2.1. Regulacje prawne dotycz¹ce badañ genetycznych, w tym:
2.1.1. Wdro¿enie zasad i procedur, zaproponowanych przez OECD (2007), dotycz¹cych zapewnienia jakoœci molekularnych badañ genetycznych oraz produktów otrzymywanych w procesach in¿ynierii komórkowej i tkankowej;
2.1.2. Uporz¹dkowanie i zharmonizowanie w skali kraju wykonywania diagnostycznych testów genetycznych;
2.1.3. Stworzenie krajowego laboratorium referencyjnego;
2.1.4. W³¹czenie siê Polski do dzia³añ zawartych w europejskiej strategii rozwoju
na rzecz nauk o ¿yciu i biotechnologii;
2.1.5. Ratyfikowanie konwencji europejskich dotycz¹cych badañ genetycznych,
w szczególnoœci Konwencji Rady Europy o Ochronie Praw Cz³owieka i Godnoœci Istoty Ludzkiej Wobec Zastosowañ Biologii i Medycyny (Konwencja o Prawach Cz³owieka i Medycynie) z 19 listopada 1996 r., podpisanej przez Polskê w 1997 r., dot¹d nie ratyfikowanej, stworzenie dalszych szczegó³owych
uregulowañ prawnych dotycz¹cych testów genetycznych i ich konsekwencji;
2.1.6. Opracowanie i wdro¿enie szczegó³owych przepisów prawnych zwi¹zanych
z organizacj¹ biobanków oraz ustalenie ram etycznych ich dzia³ania.
Dzia³ania te powinny m.in.:
• wzmocniæ krajow¹ wspó³pracê miêdzyoœrodkow¹ oraz miêdzynarodow¹ i transgraniczn¹ w zakresie przep³ywu próbek i technologii badawczych u¿ytecznych do celów
klinicznych;
• zagwarantowaæ wysoki poziom ochrony pacjentów oraz zwiêkszyæ zaufanie publiczne do nadzoru nad molekularnymi badaniami genetycznymi.
2.2. Podjêcie dzia³añ legislacyjno-administracyjnych, w tym:
2.2.1. S³u¿¹cych zmniejszaniu obci¹¿eñ podatkowych podmiotów prowadz¹cych
prace badawcze i rozwojowe oraz wdro¿eniowe;
2.2.2. Przyjêcie w ca³ym sektorze nauki i techniki jednolitego, promocyjnego systemu ochrony praw w³asnoœci intelektualnej;
2.2.3. Ustalenie zasad tworzenia i dzia³alnoœci spó³ek spin-off, w tym w placówkach
naukowych PAN;
2.2.4. Stworzenie czytelnych mechanizmów i zasad transferowania w³asnoœci intelektualnej do tworzonych przez naukowców-wynalazców firm innowacyjnych;
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2.2.5. Stworzenie mechanizmów zachêty dla zespo³ów naukowych do zak³adania
innowacyjnych firm typu start-up, a dla instytucji naukowych dla tworzenia
przy nich inkubatorów technologicznych, w których firmy te mog³yby funkcjonowaæ w przyjaznym dla siebie otoczeniu;
2.2.6. Uruchomienie sta³ego programu monitorowania i ewaluacji projektów w zakresie przyznawanych œrodków finansowych, w tym wprowadzenie audytu
etapowego i koñcowego wykonywanych prac badawczych i rozwojowych
oraz wykorzystania i szerokiego udostêpnienia zakupionej specjalistycznej
aparatury naukowo-badawczej.
W nawi¹zaniu do cytowanych planów MNiSzW w tym numerze „Biotechnologii”
publikujemy stanowisko Polskiej Federacji Biotechnologii dotycz¹ce rozwoju biotechnologii.
Niestety, ale obowi¹zkiem Redakcji jest tak¿e zabezpieczenie œrodków finansowych na publikacjê kwartalnika. Z przykroœci¹ muszê poinformowaæ naszych Czytelników, ¿e w 2009 r. planujemy podwy¿szenie ceny egzemplarza do 20 z³ oraz
bêdziemy prosiæ o dofinansowanie kosztów druku 1 strony w kwocie 70 z³.

Zapraszamy do lektury
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