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tym numerze „Biotechnologii” przedstawiamy naszym
Czytelnikom kilka publikacji po III Kongresie Biotechnologii. S¹
to szczególnie cenne i wa¿ne prace dotycz¹ce perspektyw i rozwoju biotechnologii. Publikacje te dotycz¹ m.in. biologii syntetycznej i enzymologii bioprzemys³u. Z pewnoœci¹ s¹ to kierunki
wyznaczaj¹ce perspektywy i rozwój nowoczesnej biogospodarki. Przysz³oœæ polskiej biotechnologii uwarunkowana jest jednak¿e w mniejszym stopniu koncepcjami futurologicznymi, natomiast znacznie bardziej realiami legislacyjnymi.
W 2008 r. koniecznoœci¹ bêdzie zatem uregulowanie norm
prawnych dotycz¹cych biotechnologii. Wa¿ne bowiem decyzje
zwi¹zane z importem surowców do produkcji pasz (genetycznie
zmodyfikowana soja i kukurydza) oraz rejestracj¹ nasion GM
i handlu materia³em siewnym GM nie zosta³y podjête w 2007 r.,
a niezbêdna jest kompleksowa regulacja tych zagadnieñ.
Przysz³y rozwój polskiej biotechnologii jest w zasadniczym
stopniu uwarunkowany przez normy prawne. Celem naszych
dzia³añ jest oparcie rozwoju gospodarki narodowej na wiedzy
oraz na zasobach odnawialnych. Biotechnologia, podobnie jak
inne innowacyjne technologie (informatyka, komunikacja) jest
ju¿ obecnie motorem postêpu w zakresie produkcji nowoczesnych leków i metod terapeutycznych, bioenergetyki i biomateria³ów. Ekonomia naszego kraju w najbli¿szej przysz³oœci musi
byæ oparta na odnawialnych zasobach biologicznych. Postêp biogospodarki uwarunkowany jest harmonijn¹ wspó³prac¹ w wielu
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obszarach, które s¹ równocenne i maj¹ zasadniczy wp³yw na przysz³oœæ naszego
kraju, jak np. sfery: nauki, bankowoœci, legislacji. Polskie normy prawne winny
sprzyjaæ i popieraæ rozwój innowacyjnych technologii, a stanowisko w³adz politycznych wspieraæ starania naukowców w zakresie wdra¿ania krajowych rozwi¹zañ nowatorskich technologii do przemys³u krajowego. W jednoznacznej ocenie ogromnej
wiêkszoœci ekspertów krajowych, jak i Komisji Europejskiej, OECD czy te¿ FAO,
w³aœnie rozwój zastosowañ genetycznie zmodyfikowanych organizmów ma zasadnicze znaczenie dla produkcji bioodnawialnych surowców energetycznych, wytwarzania nowych jakoœciowo (np. biodegradowalnych) materia³ów, wytwarzania leków
o nowych w³aœciwoœciach.
Przysz³y rozwój polskiej biogospodarki winien zapewniæ nam nie tylko samodzielnoœæ i niezale¿noœæ ¿ywieniow¹, energetyczn¹ i materia³ow¹, ale tak¿e stworzyæ miejsca pracy w kraju dla doskonale wyszkolonych m³odych kadr. Dzisiejsze
rozwi¹zania legislacyjne maj¹ podstawowe znaczenie dla kszta³tu gospodarki i poziomu jakoœci ¿ycia przysz³ej generacji Polaków.
Zapraszamy do lektury.

Z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e Pan Profesor Andrzej P³ucienniczak zosta³ powo³any do sk³adu Komitetu Biotechnologii w kadencji 2007-2010.
Prof. dr hab. Andrzej P³ucienniczak
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
ul. Staroœciñska 5
02-516 Warszawa
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