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Na marginesie tocz¹cej siê dyskusji wokó³ szans i zagro¿eñ
zwi¹zanych z praktycznym wykorzystaniem organizmów zmodyfikowanych genetycznie pragnê przedstawiæ nowe spojrzenie na
ten problem pos³uguj¹c siê podejœciem klasycznej psychoanalizy.
Nowe mo¿liwoœci i wielkie szanse zwi¹zane z wykorzystaniem biotechnologii sta³y siê te¿ powodem wielu obaw i lêków.
Od d³u¿szego ju¿ czasu w Polsce, choæ nie tylko, toczy siê dyskusja dotycz¹ca okreœlenia zasad praktycznego wykorzystania genetycznie zmodyfikowanych organizmów (GMO), które przybieraj¹ coraz bardziej restrykcyjny charakter. Obawy te znajduj¹
wyraz m.in. w próbach utworzenia „stref wolnych od GMO”1,
a jednoczeœnie wiêkszoœæ œrodowiska naukowego w Polsce nie
widzi uzasadnienia dla odrzucenia osi¹gniêæ biotechnologii i dostrzega w niej ogromny potencja³2. Najwiêkszy sprzeciw budzi
stosowanie GMO w rolnictwie w formie transgenicznych odmian
roœlin uprawnych, co przek³ada siê wprost na zmodyfikowan¹
genetycznie ¿ywnoœæ. Fenomen wspó³istnienia czêœci spo³eczeñstwa sceptycznie nastawionego do ¿ywnoœci GMO i czêœci uznaj¹cej argumenty areopagu naukowców o jej nieszkodliwoœci,
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http://www.biotechnolog.pl/gmo-9.htm
Por. m. in. stanowisko w sprawie GMO Komitetu Biotechnologii przy Prezydium PAN i Polskiej Federacji Biotechnologii; http://www.pfb.p.lodz.pl/
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mo¿na spróbowaæ wyjaœniæ pos³uguj¹c siê myœleniem psychoanalitycznym, które od
czasów Zygmunta Freuda przeniknê³o i niemal¿e przeora³o ¿ycie wspó³czesnego
cz³owieka.
Psychoanaliza oferuje usystematyzowan¹ wiedzê o ludzkiej naturze i zachowaniu. Jej polem badawczym jest sposób funkcjonowania psychiki cz³owieka, jego
kondycja i konflikty, na które nara¿a go zmaganie siê z wyzwaniami stawianymi
przez wspó³czesny œwiat. Ponadto pomaga w zrozumieniu korzeni ludzkich lêków
i ludzkich nastawieñ. W codziennych zmaganiach z rzeczywistoœci¹ nie mamy czasu
i przestrzeni na poddawanie g³êbszej refleksji przyczyn naszych frustracji i analizowanie naszych stanów emocjonalnych. Czêsto te¿ zadanie to przerasta po prostu
mo¿liwoœci samodzielnej refleksji, gdy¿ wiedza o genezie naszych postaw jest ukryta w g³êbokich warstwach naszej nieœwiadomoœci. Freud3 odkry³, ¿e to tam w³aœnie
wszystko ma swoj¹ przyczynê, w naszym umyœle nic nie zdarza siê przypadkowo.
Ka¿da myœl i ka¿de nasze dzia³anie jest ogniwem w ³añcuchu przyczynowo-skutkowym, które w najbardziej nieœwiadomej warstwie odwo³uje nas do bardzo pierwotnych stanów naszego umys³u i relacji z naszymi pierwszymi wa¿nymi w ¿yciu osobami – matk¹, ojcem, rodzeñstwem itd. Przebieg ró¿nych wydarzeñ z wczesnego
dzieciñstwa wp³ywa na ca³e ¿ycie cz³owieka, choæ prze¿ycia te mog¹ byæ niedostêpne œwiadomoœci. Sfera ta jednak daje o sobie znaæ w naszym codziennym funkcjonowaniu; czasem je wspiera, a czasem utrudnia poprzez lêki i fobie.
Cz³owiek w du¿ej mierze nie jest œwiadom swoich wczesnodzieciêcych traum,
natomiast mo¿e w pe³ni doœwiadczaæ ich przejawów, czêsto zreszt¹ w sposób bardzo dla siebie bolesny. W okreœlonych przypadkach mog¹ one przedzieraæ siê pod
postaci¹ wzmo¿onego lêku, czy upartej niechêci, która postronnemu obserwatorowi mo¿e wydawaæ siê niezrozumia³a czy wrêcz niedorzeczna. Czasami niektóre obszary funkcjonowania psychiki cz³owieka szczególnie utrudniaj¹ mu przyjêcie ¿ycia
z ca³ym jego bogactwem i ró¿norodnoœci¹ i powoduj¹, ¿e trzyma siê on kurczowo
tego, co przyzwyczai³ siê identyfikowaæ z poczuciem swojego dobra i bezpieczeñstwa. Niektórym ludziom mo¿e byæ trudniej ni¿ innym odwa¿nie siêgn¹æ po nowe
doœwiadczenia i nowe Ÿród³a ¿ycia. Dlaczego zmuszeni s¹ tak desperacko broniæ siê
przed czymœ, co inni odbieraj¹ jako dobre, lub co inni okreœlaj¹ jako zdrowy rozs¹dek, odkrycia nauki i nowoczesn¹ wiedzê? Odpowiedzi na te pytania nale¿y szukaæ w najwczeœniejszej relacji matka-dziecko, a truizmem by³oby stwierdzenie, ¿e
przewaga dobrych doœwiadczeñ dzieciêcych nad z³ymi utoruje drogê do spe³nionego ¿ycia w doros³oœci.
Zgodnie z teori¹ Freuda, dzieciêce uczucia pozostawiaj¹ w umyœle œlad, który nigdy nie blaknie, ale pozostaje aktywny i wywiera sta³y, znacz¹cy wp³yw na ¿ycie emocjonalne i spo³eczne doros³ego. W zale¿noœci od natury doœwiadczeñ dziecka w relacji
ze swoj¹ matk¹, póŸniejszy doros³y mo¿e mieæ bardziej ¿ywy i ciekawy nowoœci umys³
lub przeciwnie, konserwatywnie nastawiony wobec nowych doœwiadczeñ.
3 Wiêcej
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w: S. Freud, (2007), Psychologia nieœwiadomoœci, Wyd. KR, Warszawa.
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Pierwszym zaspokojeniem, jakie œwiat zewnêtrzny zapewnia dziecku, jest przyjemnoœæ bycia nakarmionym, w sensie dos³ownym na poziomie pokarmowym, jak
i w przenoœnym, nakarmionym mi³oœci¹. Gdy dziecko otoczone jest troskliw¹
opiek¹ rodzicielsk¹, gdy posiada, mówi¹c jêzykiem analitycznym, „dobr¹ pierœ”4
matczyn¹, to buduje w sobie zaufanie do rodziców i do tego, co otrzymuje z r¹k innych ludzi. Niestety, mo¿e siê te¿ zdarzyæ, ¿e niemowlê w okresie swojego karmienia prze¿y³o trudne doœwiadczenia, takie jak choroba, nag³e odstawienie od piersi,
operacje, utrata kontaktu fizycznego z matk¹ itd. Miejsce oczekiwanej „dobrej piersi” zajmuje „z³a” pierœ, frustruj¹ca potrzeby dziecka faktem swojej nieobecnoœci. Sytuacja ta mo¿e daæ pocz¹tek rozpoznawanej póŸniej anoreksji. Niemowlê mo¿e byæ
te¿ wystawione na jeszcze inne traumatyczne doœwiadczenia, na przyk³ad posiadania zaburzonej matki/opiekunki; w tej sytuacji w prze¿yciach dziecka oczekiwana
„dobra” pierœ matki równie¿ przekszta³ca siê w „z³¹” pierœ, od której dziecko odsuwa siê. W skrajnie traumatycznych doœwiadczeniach w dzieciñstwie, mo¿e dojœæ do
sytuacji, w której dziecko nieœwiadomie mo¿e prze¿ywaæ pokarm matki, jakby by³
dos³ownie truj¹cy. W konsekwencji matka staje siê w fantazji dziecka groŸn¹ dla
niego osob¹, mog¹ca je „otruæ”. Niebezpieczna staje siê tym samym ¿ywnoœæ, rozwija siê przeœladowcza postawa wobec jej w³aœciwoœci i nasila siê ostro¿noœæ
w przyjmowaniu jej do swojego wnêtrza.
Dobre doœwiadczenia dzieciêce s¹ niezbêdne równie¿ dlatego, ¿e pomagaj¹
zmniejszyæ naturaln¹ frustracj¹, z jak¹ przyjdzie dziecku zmagaæ siê, gdy nastêpuje
moment krytyczny w rozwoju ka¿dego cz³owieka. Jest nim odstawienie od piersi/butelki i przejœcie na od¿ywianie siê sta³ym pokarmem, który reprezentuje ju¿
œwiat ojca. Zdaniem analityków moment ten jest wysoce lêkotwórczy. Nawet
w przypadku dziecka, dla którego do tej pory matka by³a dobr¹ ¿ywicielk¹, staje siê
ona w jego fantazji osob¹ frustruj¹c¹, co sk³ania je do szukania oparcia w drugim
obiekcie – ojcu. Sytuacja ta traktowana jest jako utrata pierwszego najwa¿niejszego dobrego obiektu, którym jest matka, co maksymalnie nasila niechêæ dziecka do
porzucenia znanego sobie otoczenia. Ten naturalny bieg wydarzeñ, choæ wystawia
dziecko na rozwojowe cierpienia, jest podstawowy w dojrzewaniu cz³owieka.
Wczesne deprywacje niemowlêce mog¹ zdeterminowaæ ca³e ¿ycie doros³ego, zazwyczaj utrudniaj¹c mu adaptacjê spo³eczn¹ i budowanie wiêzi z ludŸmi. Mog¹ staæ
siê pocz¹tkiem rozwijania g³êbokiej nieufnoœci do „innych” pokarmów, które zastêpuj¹ mleko. Dziecko, które ju¿ u zarania swego ¿ycia musia³o borykaæ siê z trudnym
œwiatem, w którym pierœ nie by³a koj¹ca i syc¹ca, niechêtnie otwiera siê na nowe doœwiadczenia. Raczej sztywno przywiera do swoich pierwszych wra¿eñ, próbuj¹c za
wszelk¹ cenê zachowaæ swój niezmieniony œwiat i obawiaj¹c siê nieznanych sobie
sytuacji, które raczej kojarz¹ mu siê z czymœ z³ym, ni¿ dobrym. Zatem bardzo Ÿle
znosi dalsze etapy swojego rozwoju, zmiany w sposobie ¿ywienia, koniecznoœæ rozszerzania diety zgodnie ze swoim dojrzewaniem. Innym s³owem broni siê przed
4 Wiêcej w: M. Klein (2007), Pisma, t.1, Mi³oœæ, poczucie winy i reparacja, rozdz. 18, „Odstawianie od
piersi”, s. 286-300, Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdañsk.
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otwieraniem na nowe, dot¹d nieznane sobie smaki. Wszystkie zamienniki mleka s¹
traktowane z du¿¹ nieufnoœci¹ i podejrzliwoœci¹ odnoœnie do ich zdrowotnych w³aœciwoœci i ostatecznie dobra. I odwrotnie, doœwiadczenie „dobrej piersi” w dzieciñstwie i doœwiadczenie pomyœlnego odstawienia od piersi, pozwalaj¹ w koñcu dziecku na akceptowanie substytutów i szukanie nowych Ÿróde³ zaspokojenia, tak bezcennych dla rozwoju. Mo¿na s¹dziæ, ¿e niemowlê z dobrymi doœwiadczeniami przy
piersi, poradzi sobie i w doros³oœci bêdzie otwarte na nowe smaki i zapachy, ró¿ne
od smaku mleka, jedynego jakie mu by³o znane w niemowlêctwie. Jednak¿e warto
te¿ wspomnieæ w tym miejscu, ¿e w naturê ludzk¹ wpisana jest sta³a têsknota za
przywróceniem wiêzi z matk¹, za jej mlekiem, a wiêc za czymœ, co by³o naturalnym
po¿ywieniem niemowlêcia. Têsknota za „idealn¹ piersi¹”, niczym nie ska¿on¹ ani
zmodyfikowan¹. Dziecko, które pomyœlnie porzuci³o iluzjê, ¿e mo¿na bez szkody
dla siebie i innych pozostaæ w Edenie wszechœwiata matczynego, prawdopodobnie
zasili szeregi ludzi, którzy s¹ otwarci na karmienie siê now¹ i wartoœciow¹ ¿ywnoœci¹. Ludzi, którzy maj¹ szerokie horyzonty i zaciekawiony umys³, który pozwala im
zaufaæ odkryciom naukowym, a mówi¹c jêzykiem analitycznym, zaufaæ ojcu, który
proponuje stosowny do ich doros³ej rzeczywistoœci substytut mleka matki w postaci
nowej ¿ywnoœci.
Intensywnoœæ nieœwiadomego lêku przed akceptacj¹ nowoœci, pog³êbionego
przez bliski zwi¹zek semantyczny niemowlêcego karmienia z ¿ywnoœci¹ GMO,
mo¿e determinowaæ nasze doros³e wybory. Nieœwiadomoœæ nie kieruje siê logik¹,
nie zna w¹tpliwoœci, nie ma poczucia realizmu. Przede wszystkim reprezentowane
s¹ w niej nasze dzieciêce pragnienia, które d¹¿¹ w sposób konserwatywny do znanego sobie zaspokojenia, czasem wbrew rzeczywistoœci i logicznemu myœleniu. Jednak w koñcu uwa¿na obserwacja doros³ych, dojrza³ych ludzi w sytuacjach mierzenia
siê ze swoimi ¿yciowymi dylematami i wyborami, sk³ania do myœlenia, ¿e pokonywanie lêków przed nieznanym, od których nikt przecie¿ nie jest wolny, stanowi nigdy
nie koñcz¹cy siê proces pog³êbiania w³asnej œwiadomoœci.
Halina Pu³aska-Borowicz
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Niektórzy przyrodnicy uwa¿aj¹, ¿e potencjalnym zagro¿eniem dla dziko wystêpuj¹cych gatunków roœlin i zwierz¹t jest
rozwój rolnictwa opartego na uprawie i hodowli roœlin i zwierz¹t genetycznie zmodyfikowanych (GMO). S¹dz¹ oni, bardziej
jednak intuicyjnie ni¿ na podstawie wyników badañ naukowych,
¿e zaburzenia jakie mog¹ spowodowaæ GMO wprowadzane do
œrodowiska, bêd¹ jeszcze wiêksze ni¿ te, które spowodowa³a zamierzona lub przypadkowa introdukcja gatunków obcych.
Tocz¹ca siê na ³amach prasy codziennej w naszym kraju dyskusja na ten temat wskaza³a na rozmaitoœæ zupe³nie sprzecznych
ze sob¹ pogl¹dów na temat GMO z punktu widzenia gospodarki,
ochrony przyrody i badañ naukowych, a nawet rozwi¹zañ politycznych w skali kraju i regionów1. Czytaliœmy m.in. o rzekomym
powszechnym strachu spo³eczeñstwa przed transgeniczn¹ ¿ywnoœci¹, inwazj¹ zmienionych genetycznie gatunków i zbli¿aj¹c¹
siê katastrof¹ ekologiczn¹. Ostre s³owa, zwyk³e nadu¿ycia w argumentacji i manipulowanie faktami przewija³y siê w wielu wypowiedziach, g³ownie przeciwników GMO.
Bez w¹tpienia modyfikacje genetyczne niektórych gatunków
roœlin, umo¿liwiaj¹ce np. uodpornienie na choroby, stanowi¹
bardzo kusz¹c¹ alternatywê wobec stosowania ró¿norodnych
œrodków chemicznych w celu zwiêkszenia produkcji lub walki
z chorobami i szkodnikami roœlin. Jednak na pytanie, czy uprawy
GMO s¹ ca³kowicie bezpieczne dla œrodowiska przyrodniczego
1 Zob. m.in. „Gazeta Wyborcza” z 2008 r. – nr 45 z 22 lutego, nr 46
z 23-24 lutego, nr 47 z 25 lutego, nr 57 z 7 marca, nr 59 z 10 marca, nr 61 z 12
marca, nr 69 z 21 marca, nr 76 z 31 marca, nr 98 z 25 kwietnia; „Wprost”
z 2008 r. – nr 11 (1316) z 16 marca.
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nie mo¿na jeszcze obecnie daæ jednoznacznej odpowiedzi. Tym samym nie mo¿na
ca³kowicie odrzuciæ wszystkich w¹tpliwoœci przeciwników GMO, bowiem uniemo¿liwia to brak wielu badañ, w tym ekologicznych. Kompleksowe badania dadz¹ szansê oceny nie tylko realnego niebezpieczeñstwa wprowadzania genetycznie zmodyfikowanych organizmów do œrodowiska, ale tak¿e rzeczywistego zagro¿enia dla cz³owieka wynikaj¹ce ze zjadania ¿ywnoœci produkowanej z roœlin i zwierz¹t transgenicznych oraz ewentualnych zagro¿eñ dla zdrowia i ¿ycia spowodowanego stosowaniem leków produkowanych przy u¿yciu GMO.
Zwróciæ nale¿y tak¿e uwagê, ¿e wspó³czesna koncepcja ochrony ró¿norodnoœci
biologicznej daleko obecnie wykracza poza tradycyjnie rozumian¹ ochronê przyrody ograniczon¹ do dziko ¿yj¹cych gatunków oraz pó³naturalnych i naturalnych ekosystemów. Œcis³¹ ochron¹ obj¹æ tak¿e nale¿y ogromne zasoby genowe zawarte
w uprawianych roœlinach i hodowanych zwierzêtach. Ci¹g³e zwiêkszanie ró¿norodnoœci istniej¹cych genotypów uprawianych roœlin i hodowanych zwierz¹t umo¿liwi
dalszy postêp tradycyjnego rolnictwa. Na genotypach tych bazuje tak¿e in¿ynieria
genetyczna. Ich ochrona zadecyduje zatem o przysz³oœci ró¿nych typów rolnictwa
i zapobiec mo¿e obecnie wystêpuj¹cemu ogromnemu zubo¿eniu gatunkowemu
uprawianych roœlin i hodowanych zwierz¹t gospodarskich2. Podstaw¹ wszystkich
tych dzia³añ musi byæ kompleksowa edukacja spo³eczeñstwa w zakresie ochrony
œrodowiska i zasobów przyrody, w tym tak¿e organizmów transgeniczych, przeznaczona dla ró¿nych grup odbiorców. Nie tylko konsumentów, ale tak¿e urzêdników
ró¿nych szczebli administracji publicznej, przedsiêbiorców i polityków. Tylko rzetelna edukacja jest w stanie przeciwdzia³aæ powszechnej w tym zakresie ignorancji.
Przyk³adem edukacji ekologicznej w zakresie upowszechniania wiedzy w spo³eczeñstwie w zakresie dostêpu spo³eczeñstwa do informacji o œrodowisku i jego
ochronie (DDIOŒ) oraz o organizmach genetycznie zmodyfikowanych by³ realizowany w latach 2007-2008 projekt pt. Wzmocnienie systemu informacji o œrodowisku
w szczególnoœci z zakresu bezpieczeñstwa biologicznego – us³uga szkoleniowa w ramach
Transition Facility 2004/016-829.03.01 (Numer referencyjny: 2004/016-829.03.01.02/P).
Celem projektu by³o podniesienie stanu wiedzy pracowników administracji publicznej w zakresie DDIOŒ i GMO oraz podniesienie œwiadomoœci spo³eczeñstwa w zakresie zagadnieñ GMO, poprzez zwiêkszenie dostêpu do informacji o GMO.
Projekt ten by³ realizowany w nawi¹zaniu do rezultatów i wyników nastêpuj¹cych wczeœniejszych projektów:
– PHARE 2001 Projekt PL/IB/2001/EN/03 – System Bezpieczeñstwa Biologicznego.
– Projekt GEF GFL/2716-02-4531 – Wsparcie we wdra¿aniu bezpieczeñstwa biologicznego w Polsce.
– Projekt PHARE 2002/000-580-05-03 – Wzmocnienie ochrony œrodowiska.
Wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ obecny Projekt przeznaczony by³ dla
Ministerstwa Œrodowiska i Centrum Informacji o Œrodowisku (Beneficjent). Realizo2 E.
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wany by³ on na bazie umowy zawartej pomiêdzy Rz¹dem RP, w imieniu którego Zamawiaj¹cym by³a Jednostka Finansuj¹co-Kontraktuj¹ca Fundacji Fundusz Wspó³pracy Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej, a Konsorcjum Wykonawczym sk³adaj¹cym siê z Instytutu Badawczego Leœnictwa w Warszawie, ARCADIS Ekokonrem
(ARCADIS Profil) Spó³ka z o.o. we Wroc³awiu oraz Polskiego Zrzeszenia In¿ynierów
i Techników Sanitarnych, w ramach którego realizatorem zadañ by³ Oddzia³ Wielkopolski w Poznaniu3. Projektem zarz¹dza³ Komitet Steruj¹cy, w sk³ad którego weszli
przedstawiciele Beneficjenta, Zamawiaj¹cego i Konsorcjum Wykonawczego.
Przedmiotem umowy by³a us³uga edukacyjna polegaj¹ca na przeprowadzeniu
szkoleñ stacjonarnych w 16 województwach wraz z przygotowaniem materia³ów
szkoleniowych oraz szkoleñ w systemie e-learning. Grupy docelowe szkoleñ stacjonarnych obejmowa³y:
1) w zakresie DDIOŒ:
– urzêdy centralne, urzêdy wojewódzkie, marsza³kowskie, starostwa powiatowe
oraz urzêdy gmin,
– inspekcje zwi¹zane z zagadnieniami ochrony œrodowiska (g³ownie Pañstwowa
Inspekcja Ochrony Œrodowiska),
– inne jednostki administracji publicznej oraz instytucje i organizacje naukowe
wykonuj¹ce zadania publiczne dotycz¹ce œrodowiska i jego ochrony.
2) w zakresie GMO:
– urzêdy centralne, urzêdy wojewódzkie, marsza³kowskie, starostwa powiatowe, urzêdy gmin oraz sejmiki wojewódzkie,
– inspekcje zwi¹zane z zagadnieniami GMO [Pañstwowa Inspekcja Sanitarna,
Pañstwowa Inspekcja Ochrony Roœlin i Nasiennictwa, Pañstwowa Inspekcja Ochrony
Œrodowiska, Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Handlowa, Pañstwowa Inspekcja
Pracy, S³u¿ba Celna (w zakresie kontroli legalnego obrotu GMO), Inspekcja Jakoœci
Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych],
– inne jednostki administracji publicznej oraz instytucje i organizacje naukowe
zajmuj¹ce siê zagadnieniami GMO,
– rolnicy i przedsiêbiorcy.
Za³o¿ono w umowie, ¿e szkolenia obejm¹ ok. 4,1 tys. osób w zakresie GMO i ok.
3 tys. osób w zakresie DDIOŒ. Szkolenia z zakresu DDIOŒ by³y realizowane przez
czternastu ekspertów, wœród nich dwóch pe³ni³o tak¿e rolê ekspertów-koordynatorów szkoleñ z zakresu udostêpniania informacji o œrodowisku, odpowiedzialnych
m.in. za merytoryczne opracowanie materia³ów szkoleniowych. Szkolenia z zakresu
GMO by³y realizowane przez trzydziestu dwóch ekspertów, wœród nich a¿ 14 ekspertów pe³ni³o tak¿e rolê ekspertów-koordynatorów szkoleñ w zakresie GMO, odpowiedzialnych m.in. za merytoryczne opracowanie materia³ów szkoleniowych.

3 Umowa nr 8043/JFK/PPT-DIV-2004/016-829.03.01.02/P z 15 grudnia 2006 r. wraz z Aneksem nr 1
z 13 sierpnia 2007 r.
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Dla realizacji celów projektu bardzo istotne okaza³y siê dzia³ania promocyjne,
w których wykorzystano ró¿ne rodzaje mediów, tj. internet, lokalne rozg³oœnie radiowe i stacje telewizyjne, prasa (czasopisma o zasiêgu krajowym i lokalnym). Wykonawcy w ramach prowadzonej dzia³alnoœci statutowej informowali tak¿e swoich
klientów i wspó³pracuj¹ce instytucje o mo¿liwoœciach bezp³atnych szkoleñ w ramach Transition Facility. Do celów promocji Projektu wykorzystano strony internetowe Centrum Informacji o Œrodowisku (www.ekoportal.gov.pl – zak³adka SZKOLENIA). W celu uzyskania jak najwiêkszej frekwencji na szkoleniach dodatkowych
z zakresu GMO (w Lublinie, Wroc³awiu i Warszawie), w³aœnie na tej stronie Beneficjent umieœci³ stosowne og³oszenie wraz z bezpoœrednimi odnoœnikami do kart
zg³oszeniowych i programów szkoleñ. Projekt promowany by³ tak¿e przez Konsorcjum Wykonawców bezpoœrednio na ich w³asnych stronach internetowych. Link do
strony poœwiêconej Projektowi znajdowa³ siê tak¿e na stronie Ministerstwa Œrodowiska. Przez ca³y okres realizacji szkoleñ na stronie tej poza ogóln¹ informacj¹ o cyklu szkoleñ, umieszczone by³y ramowe programy szkoleñ dla poszczególnych tematów i grup odbiorców, formularze kart zg³oszeniowych na poszczególne rodzaje
szkoleñ, fotorelacje z wybranych szkoleñ, odpowiedzi na zapytania uczestników
szkoleñ, szczegó³owe harmonogramy szkoleñ na najbli¿sze dwa miesi¹ce (pod koniec danego miesi¹ca wprowadzany by³ harmonogram na kolejne dwa miesi¹ce),
graficzne przedstawienie lokalizacji szkoleñ wraz z obszarem powiatów przewidzianych do przeszkolenia (osobno dla szkoleñ DDIOŒ i GMO). W pocz¹tkowym okresie
realizacji Projektu informacje o szkoleniach stacjonarnych by³y dodatkowo kierowane do przedstawicieli inspekcji wojewódzkich i powiatowych, pomimo braku mo¿liwoœci ich zakwalifikowania jako w³aœciwych odbiorców szkoleñ. W wyniku promocji
Projektu instytucje te by³y bowiem bardzo zainteresowane udzia³em w obu szkoleniach. Ich zainteresowanie tymi szkoleniami by³o przes³ank¹ do zmiany fiszki projektu w celu rozszerzenia odbiorców szkoleñ.
Zgodnie z umow¹ Wykonawca zobowi¹zany by³ do sk³adania Beneficjentowi
i Zamawiaj¹cemu Raportów Kwartalnych oraz Raportu Koñcowego z realizacji
przedmiotu umowy4.
W celu zapewnienia zgodnoœci z zasadami wizualizacji okreœlonymi w dokumencie Wytyczne dotycz¹ce zasad identyfikacji wizualnej dla Wykonawców i Partnerów Wdra¿aj¹cych opracowano odpowiedni¹ szatê graficzn¹ eksponuj¹c¹ wk³ad finansowy
Unii Europejskiej, dla dokumentów i materia³ów zwi¹zanych z Projektem (wzór druku pisma Projektu [tzw. firmówka wykorzystywana m. in. w zaproszeniach na szkolenie, kartach zg³oszenia na szkolenie, programach szkoleniowych, ankietach oceniaj¹cych szkolenia, raportach kwartalnych, informacjach o Projekcie, certyfikatach
ukoñczenia szkolenia), notatniki dla uczestników szkolenia oraz materia³y szkoleniowe (ksi¹¿ki i prezentacje)]. Poza tym recepcje dla uczestników szkoleñ oraz sale
4 Zgodnie z artyku³em 6 Umowy nr 8043/JFK/PPT-DIV-2004/016-829.03.01.02/P z 15 grudnia 2006 r.
W okresie realizacji Projektu Wykonawca przedstawi³ trzy Raporty Kwartalne i Raport Koñcowy.
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szkoleniowe by³y wyposa¿one w odpowiednie banery, które zawiera³y informacje
okreœlaj¹ce instytucje finansuj¹ce Projekt, Beneficjenta Projektu i jego cele.
W trakcie realizacji Projektu w okresie trwania umowy przeprowadzono 86
szkoleñ stacjonarnych dla 4210 osób w zakresie GMO na terenie 16. województw.
Uczestnikami szkoleñ byli przedstawiciele administracji centralnej, wojewódzkiej
i sejmików wojewódzkich (21,6%), administracji publicznej szczebla lokalnego
(73,4%), rolników (2,4%) i zak³adów przemys³owych (2,6%). Równolegle przeprowadzono 60 szkoleñ stacjonarnych dla 3152 osób w zakresie DDIOŒ na terenie szesnastu województw. Uczestnikami szkoleñ byli przedstawiciele administracji publicznej szczebla centralnego (1,5%), wojewódzkiego (9,0%) i lokalnego (89,5%)5. Najwiêksza liczba szkoleñ w zakresie DDIOŒ przeprowadzona zosta³a w województwach
wielkopolskim, mazowieckim i dolnoœl¹skim (35% wszystkich szkoleñ), na których
przeszkolono ³¹cznie 34,6% wszystkich uczestników. Najwiêksza liczba szkoleñ
w zakresie GMO przeprowadzona zosta³a w województwach mazowieckim, wielkopolskim, dolnoœl¹skim, kujawsko-pomorskim i lubelskim (47,7% wszystkich szkoleñ), na których przeszkolono 55,2% wszystkich uczestników.
Dla potrzeb przeprowadzanych szkoleñ przygotowano obszerne materia³y szkoleniowe6, których wydanie dofinansowane by³o przez Narodowy Fundusz Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, oraz opracowano i zamieszczono na stronach
Centrum Informacji o Œrodowisku dwa szkolenia w systemie e-learning (po jednym
z ka¿dego zakresu). Przygotowane materia³y z zakresu DDIOŒ odzwierciedla³y
g³ównie stanowisko Zamawiaj¹cego i w ¿aden sposób nie mo¿na ich odnosiæ do stanowiska Unii Europejskiej. Zosta³y one zweryfikowane w lipcu 2007 r. w formie erraty w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie nowego rozporz¹dzenia ministra œrodowiska7.
koñcowy z wykonania umowy pt. Wzmocnienie systemu informacji o œrodowisku w szczególnoœci
z zakresu bezpieczeñstwa biologicznego – us³uga szkoleniowa w ramach Transition Facility 2004/016-829.03.01 (Numer Referencyjny: 2004/016-829.03.01.02/P. Polskie Zrzeszenie In¿ynierów i Techników Sanitarnych Oddzia³ Wielkopolski, Poznañ, grudzieñ 2007 (Autor Raportu: Sergiusz Zabawa, koordynator ds. szkoleñ
– logistyka).
6 Jendroœka J., Bar M., Bukowski Z., (2007), Dostêp do informacji o œrodowisku i jego ochronie. Materia³y
szkoleniowe projektu Wzmocnienie systemu informacji o œrodowisku w szczególnoœci z zakresu bezpieczeñstwa biologicznego – Us³uga szkoleniowa w ramach Transition Facility 2004/016-829.03.01 Nr Ref.
2004/016-829.03.01.02/P. Wydawca: Polskie Zrzeszenie In¿ynierów i Techników Sanitarnych Oddzia³
Wielkopolski, Poznañ-Wroc³aw, 154 str. ISBN 978-83-89696-70-3; Organizmy genetycznie zmodyfikowane. Materia³y szkoleniowe projektu Wzmocnienie systemu informacji o œrodowisku w szczególnoœci z zakresu bezpieczeñstwa biologicznego – Us³uga szkoleniowa w ramach Transition Facility 2004/016-829.03.01
Nr Ref. 2004/016-829.03.01.02/P. Wyd. Polskie Zrzeszenie In¿ynierów i Techników Sanitarnych Oddzia³ Wielkopolski, Poznañ-Wroc³aw, 242, ISBN 978-83-89696-65-7 (materia³y opracowa³ Zespó³ w sk³adzie:
B. G³owacka [kierownik Zespo³u], A. Anio³, H. Bujak, A. Dalbiak, A. Linkiewicz, E. Sawicka-Sienkiewicz,
S. S³owa, T. Twardowski, J. Zimny, T. Zimny, J. Narkiewicz-Jodko, P. Po³aniecki, S. K. Wi¹ckowski,
T. ¯arski).
7 Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z 5 czerwca 2007 r. w sprawie szczegó³owych stawek op³at za udostêpnianie informacji o œrodowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania op³at (Dz. U. nr 114, poz. 788),
obowi¹zuj¹ce od 14 lipca 2007 r. Jest to jedno z rozporz¹dzeñ wykonawczych ustawy z 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. (2008), nr 25, poz. 150, tekst jednolity).
5 Raport

BIOTECHNOLOGIA 3 (86) 217-223 2009

221

Krzysztof Kasprzak

Materia³y szkoleniowe dotycz¹ce GMO zatwierdzone zosta³y przez Ministerstwo
Œrodowiska i uzupe³nione o opis kompetencji organów administracji publicznej8.
Uwagi zg³aszane przez uczestników szkoleñ, a tak¿e dyskusje prowadzone z Beneficjentem podczas spotkañ roboczych oraz ustalenia wynikaj¹ce ze spotkañ Komitetu Steruj¹cego by³y podstaw¹ do opracowania przez Beneficjenta propozycji
zmiany fiszki projektu, pod k¹tem rozszerzenia odbiorców szkoleñ, w tym o organy
ró¿nych inspekcji oraz administracjê rz¹dow¹ szczebla centralnego. 26 marca
2007 r. Wykonawca wyst¹pi³ z oficjalnym pismem w tej sprawie do Zamawiaj¹cego
i po zatwierdzeniu zmiany fiszki uzgodniono i podpisano aneks do zawartej umowy. Do wzrostu frekwencji na szkoleniach w ostatnich czterech miesi¹cach realizacji
Projektu, szczególnie z zakresu GMO, przyczyni³a siê w du¿ej mierze decyzja o rozszerzeniu krêgu odbiorców oraz dodatkowo za³¹czenie do wysy³anych zaproszeñ
pisma wystosowanego przez G³ównego Konserwatora Przyrody, co w znacznym
stopniu zapewni³o spe³nienie wszystkich za³o¿eñ Projektu.
Wymienione zadania szkoleniowe wype³ni³y w pe³nym zakresie wymagania opisane w przedmiocie zamówienia okreœlonym w umowie Projektu. Liczba osób przeszkolonych, nieco wiêksza ni¿ wynika³o to z wymagañ Projektu, wynika z kilku przyczyn. Podstawowa, to du¿e zainteresowanie i aktualny stan wiedzy na tematy objête
szkoleniem wœród ich adresatów (administracji publicznej). W zakresie DDIOŒ stan
wiedzy o przepisach prawnych i wynikaj¹cych z nich obowi¹zków administracji publicznej by³ na ogó³ zadowalaj¹cy. Dziêki temu zainteresowanie, a co za tym idzie,
tak¿e frekwencja na szkoleniach by³a wystarczaj¹ca dla spe³nienia wymagañ okreœlonych w umowie. Zwiêkszona liczba przeszkolonych osób wynika g³ównie z du¿ego zainteresowania tematyk¹ szkoleñ pracowników inspekcji ochrony œrodowiska,
szczególnie powiatowego szczebla, a tak¿e inspekcji ochrony œrodowiska, którzy
do czasu podpisania aneksu do umowy nie byli traktowani jako osoby kwalifikowane do szkolenia w rozumieniu ustaleñ umowy.
Nieco odmiennie wygl¹da³a sytuacja w przypadku szkoleñ z zakresu GMO, które
wymaga³y szczególnie bardzo aktywnej promocji. In¿ynieria genetyczna jest dziedzin¹ bardzo m³od¹, jednoczeœnie bardzo zaawansowan¹, pos³uguj¹c¹ siê specjalistycznym jêzykiem, a sporadycznie docieraj¹ce informacje dotycz¹ce badañ prowadzonych w zamkniêtych laboratoriach nie s¹ w pe³ni zrozumia³e dla przeciêtnego
odbiorcy, w tym tak¿e dla pracowników administracji publicznej. Specyfika tematu,
a przy tym doœæ powszechny, jak pokaza³y szkolenia, brak znajomoœci w tym zakresie przepisów prawa, zarówno Unii Europejskiej, jak i krajowego, a tak¿e niepokój
pracowników administracji spowodowany przewidywaniem na³o¿enia nowych obowi¹zków, spowodowa³y, ¿e w pocz¹tkowym okresie realizacji Projektu, mimo bardzo intensywnej akcji informacyjnej i akwizycyjnej, zainteresowanie szkoleniami
8 Zgodnie z przepisami ustawy z 22 czerwca 2001 r. O organizmach genetycznie zmodyfikowanych
(Dz. U., nr 76, poz. 811, z póŸn. zm.), która wesz³a w ¿ycie z 26 paŸdziernika 2001 r. i wydanych na jej
podstawie przez ministra œrodowiska rozporz¹dzeñ wykonawczych.
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z zakresu GMO wœród pracowników administracji publicznej by³o bardzo niewielkie. W przeciwieñstwie do tej grupy odbiorców, od samego pocz¹tku, odnotowywano du¿e zainteresowanie szkoleniami z zakresu GMO wœród wszelkich inspekcji (sanitarnej, weterynaryjnej), a tak¿e jednostek badawczo-naukowych, zajmuj¹cych siê
GMO. Sytuacja ta by³a przyczyn¹ wyst¹pienia, ju¿ w marcu 2007 r., o zmianê fiszki
w zakresie odbiorców szkoleñ. Z up³ywem czasu w wyniku zakrojonej na coraz
szersz¹ skalê akcji promocyjnej i informacyjnej, zainteresowanie szkoleniami, a tak¿e frekwencja na nich wzrasta³y, osi¹gaj¹c pod koniec listopada 2007 r. poziom wymagany zapisami umowy. Po zmianie umowy w szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele publicznych organizacji oraz jednostek naukowych, których udzia³ w znacznym
stopniu zwiêkszy³ liczbê przeszkolonych osób w grupie „administracji publicznej
szczebla centralnego, wojewódzkiego oraz instytucji i organizacji naukowych” ponad liczbê okreœlon¹ wymaganiami Projektu.
W trakcie przeprowadzonych 146 szkoleñ zebrano od ich uczestników 6003 ankiety dotycz¹ce jakoœci przeprowadzonych zajêæ. Ich analiza oraz w³asne obserwacje Wykonawcy i kadry naukowej prowadz¹cej zajêcia, wskazuj¹ na ogromn¹ potrzebê rozwoju tego typu dzia³añ edukacyjnych dla jak najszerszej grupy odbiorców, nie tylko administracji publicznej. Realizacja Projektu przebiega³a zgodnie
z jego podstawowymi wytycznymi, osi¹gniêto za³o¿one cele i efekty, a doœwiadczenia nabyte w trakcie realizacji mog¹ pos³u¿yæ do planowania dalszych dzia³añ i projektów, których celem bêdzie edukacja i podnoszenie œwiadomoœci ekologicznej
wszystkich mieszkañców naszego kraju.
Krzysztof Kasprzak
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