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Integralną część współczesnej medycyny stanowią badania genetyczne, których celem 
jest wykrywanie zmian w obrębie DNA, chromosomów i białek. Można stwierdzić, że 
w zasadzie nie ma choroby, która nie rozwijałaby się na podłożu predyspozycji genetycz-
nej. W związku z sygnałami środowiska genetyków, Rzecznika Praw Obywatelskich, 
a także Zarządu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka o zagrożeniach i niepra-
widłowościach związanych z wykonywaniem badań genetycznych, NIK z własnej ini-
cjatywy podjęła kontrolę w tej dziedzinie1. Jej ustalenia potwierdziły, że diagnostyka 
genetyczna w Polsce jest jedną z najbardziej nieprzejrzystych i nieuregulowanych dzie-
dzin związanych z medycyną, mimo że wydawane są na nią również środki publiczne.
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Bezpieczeństwo badań genetycznych

Nowoczesne technologie w medycynie

Wprowadzenie1

Badania genetyczne umożliwiają nie tylko 
precyzyjną diagnozę choroby, ale także do-
stosowanie terapii, dobór właściwych 
leków czy wgląd w przyszły stan zdro-
wia. Informacja uzyskana w wyniku bada-
nia genetycznego dotyczy nie tylko osoby 
badanej, ale i wszystkich osób z nią spo-
krewnionych. W tym kontekście istnieje 
obawa o nadużycia, naruszenie praw czło-
wieka i dostęp do tego rodzaju danych 
przez osoby nieuprawnione.

Celem kontroli NIK było więc przede 
wszystkim ustalenie, czy przeprowadza-
nie badań genetycznych w Polsce odbywa 

1 Artykuł opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli: Bezpieczeństwo�badań�genetycznych�
nr ewid.�19/2018/P/17/102/LWA, Delegatura NIK w Warszawie, kwiecień 2018 r.

się z zachowaniem wymagań bezpieczeń-
stwa, a zatem czy przepisy prawa nadążają 
za rozwojem nowoczesnych technologii 
w medycynie. 

Kontrolą objęto działania Ministra Zdro-
wia w latach 2012–2017 na rzecz zapew-
nienia kompleksowych regulacji przepro-
wadzania badań genetycznych w Polsce 
(ze szczególnym uwzględnieniem zapew-
nienia ochrony danych genetycznych) 
oraz sześć podmiotów leczniczych wy-
konujących badania genetyczne, funkcjo-
nujących w różnych formach działalności 
leczniczej (w tym trzy instytuty badaw-
cze, jeden samodzielny publiczny zakład 
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opieki zdrowotnej oraz dwa podmioty go-
spodarcze prowadzące podmioty leczni-
cze w formie spółek prawa handlowego) 
w zakresie przeprowadzania badań z za-
chowaniem wymagań bezpieczeństwa, 
w tym bezpiecznego zarządzania, przetwa-
rzania i niszczenia danych genetycznych.

Uwarunkowania prawne
Powszechność stosowania testów genetycz-
nych stawia nowe wyzwania, szczególnie 
w kontekście zapewnienia właściwej ochro-
ny pozyskanych w ten sposób danych i praw 
pacjenta. Należy sobie uświadomić, że na-
szym DNA zainteresowanych będzie kilka 
grup: naukowcy do przeprowadzania analizy 
materiału DNA; przemysł farmaceutyczny 
w związku z coraz bardziej popularnymi 
terapiami spersonalizowanymi, dostosowa-
nymi do potrzeb pacjenta; ubezpieczyciele 
i pracodawcy. Dlatego istnieje konieczność 
ustanowienia ram prawnych stosowania 
biomedycyny i genetyki, w tym reguł prze-
prowadzania badań z zachowaniem standar-
dów bezpieczeństwa i poufności informacji 
genetycznych. Ustalenia kontroli potwier-
dziły, że diagnostyka genetyczna w Polsce 
jest jedną z najbardziej nieprzejrzystych 
i nieuregulowanych dziedzin związanych 
z medycyną, mimo że wydawane są na nią 
również środki publiczne. 

W Polsce nie ma przepisów regulu-
jących kompleksowo obszar genetyki, 

2 Dz.U. z 2016 r. poz. 2245, ze zm.
3 Dz.U. z 2018 r. poz. 160, ze zm.
4 Dz.U. z 2017 r. poz. 1318, ze zm.
5 Dz.U. nr 43, poz. 408, ze zm.
6 Dz.U. z 2016 r. poz. 1665, ze zm.
7 Dz.U. z 2016 r. poz. 922, ze zm., od 25.5.2018 obowiązują przepisy ustawy z 10.5.2018 o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

w tym wykonywanie badań. Obowiązujące 
regulacje w bardzo ograniczonym zakresie 
odnoszą się bezpośrednio do badań gene-
tycznych, dodatkowo znajdują się w róż-
nych aktach prawnych. Laboratoria gene-
tyczne funkcjonują na podstawie kilku 
ustaw (m.in.: ustawy: z 27 lipca 2001 r. 
o diagnostyce laboratoryjnej2, z 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej3, z 6 listopa-
da 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta4) i rozporządzeń Ministra 
Zdrowia (w tym rozporządzenia: z 3 marca 
2004 r. w sprawie wymagań, jakim powin-
no odpowiadać medyczne laboratorium dia-
gnostyczne5 oraz z 23 marca 2006 r. w spra-
wie standardów jakości dla medycznych 
laboratoriów diagnostycznych i mikrobio-
logicznych6). Natomiast fragmentaryczne 
zapisy dotyczące bezpieczeństwa badań 
genetycznych zawarto w wielu niespój-
nych aktach prawnych, przede wszystkim 
w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych7 i rozporządzeniach 
wykonawczych do niej. Nie obowiązują 
szczegółowe regulacje dla laboratoriów 
genetycznych dotyczące: wdrożenia sys-
temów zarządzania jakością w laborato-
rium, posiadania akredytacji Ministra 
Zdrowia, rekomendacji organizacji kra-
jowych czy międzynarodowych, proce-
dur gwarantujących bezpieczeństwo da-
nych osobowych w procesie wykonywania 
badań i po jego zakończeniu (bankowaniu 
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materiału genetycznego), zapewnienia 
konsultacji genetycznej czy też kształce-
nia specjalistycznego pracowników, także 
w zakresie szeroko rozumianego bezpie-
czeństwa danych.

Obowiązujące przepisy nie ograniczają 
grupy podmiotów, które mogą oferować 
i wykonywać badania genetyczne. W obec-
nym stanie prawnym badania wykonywane 
są przez laboratoria genetyczne, w tym funk-
cjonujące w zakładach opieki zdrowotnej, 
niepublicznych zakładach opieki zdrowot-
nej oraz podmioty prywatne wykonujące 
badania poza systemem ochrony zdrowia. 
Działalność laboratorium medycznego 
jest rozumiana jako działalność lecznicza 
i podmiot, który ją prowadzi, ma obowiązek 
wystąpić z wnioskiem o wpis laboratorium 
do ewidencji. Krajowa Rada Diagnostów 
Laboratoryjnych prowadzi ewidencję labo-
ratoriów diagnostycznych, bez wyodrębnie-
nia laboratoriów genetycznych. Podmioty 
prywatne mogą oferować dowolne testy 
genetyczne, w dowolnym zakresie i doty-
czące dowolnie wybranych chorób, tylko 
na zasadzie zgłoszenia działalności gospodar-
czej, bez konieczności posiadania własnego 
laboratorium, uzyskania opinii ekspertów 
genetyki medycznej, posiadania państwo-
wego certyfikatu, czy też poddawania się 
kontroli. Od kilku lat obserwuje się wzrost 
liczby oferowanych i wykonywanych testów 
genetycznych, a także bardzo szybko rośnie 
liczba wykonujących je podmiotów pry-
watnych . Oferta obejmuje dowolne testy 
genetyczne, w każdym zakresie i dotyczące 
wybranych chorób genetycznych.

8 <http://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/1,137474,17651115, Badania_genetyczne__Komu_pokazac_ 
swoje_geny__Ranking.html>

Zarząd Polskiego Towarzystwa Genetyki 
Człowieka bardzo ogólnie podzielił testy 
na wykonywane dla celów zdrowotnych 
oraz dla innych, w tym identyfikacji osób. 
Powszechną grupą testów są tzw. „testy 
bezpośrednio dla klienta”, sprzedawane 
najczęściej w Internecie, a ich oferta jest 
bardzo bogata. Należy zauważyć, że zakres 
wyżej wymienionych regulacji prawnych 
oraz nadzór i kontrola nie obejmują pod-
miotów prywatnych pośredniczących bądź 
wykonujących testy genetyczne poza sys-
temem ochrony zdrowia, ani testów do sa-
modzielnego stosowania. W tym wypadku 
nie istnieje obowiązek respektowania praw 
pacjenta, a w szczególności prawa do in-
formacji medycznej udzielanej przez leka-
rza genetyka jako poradę, uwzględniającą 
wyniki danego testu oraz wszelkie inne 
informacje o stanie zdrowia.

W Polsce wykonuje się co najmniej mi-
lion testów genetycznych rocznie8, w tym 
znaczną część z nich w formie usługi, która 
nie podlega żadnej kontroli. Poza systemem 
ochrony zdrowia ogłaszają się dziesiątki 
laboratoriów, podmiotów, którym można 
anonimowo przesłać materiał biologiczny 
do analizy i w ten sposób zdobyć infor-
mację genetyczną (niekoniecznie dotyczą-
ce własnego DNA). Oferty tego typu nie 
gwarantują odpowiedniej informacji i po-
rady przed i po badaniu, a wyniki przesła-
ne pocztą są trudne do zinterpretowania. 
Jak wskazują specjaliści genetyki, przed wy-
rażeniem zgody na poddanie się badaniu ge-
netycznemu pacjent powinien być szczegó-
łowo, w przystępny sposób, powiadomiony 
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o treści i znaczeniu informacji genetycznej, 
która może być uzyskana w wyniku ba-
dania. W aspekcie szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa wykonywania badań ge-
netycznych istotna jest kwestia wydawa-
nia pacjentom wyników badań bez specja-
listycznej porady i interpretacji wyniku. 
Przy niektórych z nich zapewnienie spe-
cjalistycznego poradnictwa jest wymogiem 
zasadniczym. Wyniki badań genetycznych 
mogą pociągać za sobą daleko idące skutki 
zarówno medyczne, społeczne, jak i psy-
chologiczne. W obecnym stanie prawnym 
nie ma jednak obowiązku zapewnienia pa-
cjentom specjalistycznej konsultacji, a brak 
poradnictwa wiąże się z brakiem rzetelnej 
interpretacji wyniku badania. 

Oferowane testy oceniane są przez spe-
cjalistów jako niewiarygodne, nierzetelne 
i dwuznaczne, niepoparte wystarczającymi 
dowodami i wprowadzające konsumenta 
w błąd9. Nie ma też gwarancji, że dostęp 
do informacji zawartych w DNA będzie 
dobrze chroniony (czy dane będą odpo-
wiednio przechowywane i zarządzane). 
Z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów 
i rzetelność interpretacji wyników w nie-
których krajach tego typu usługi są nie-
dozwolone10.

Co zawiera DNA człowieka
Należy podkreślić, że DNA to nie tylko 
materiał biologiczny. Nasz genom to ar-
chiwum informacji dotyczących nasze-
go wyglądu, charakteru, pochodzenia, 

9 J. Kapelańska- Pręgowska: Prawne�i�bioetyczne�aspekty�testów�genetycznych, Lex Wolters Kluwer business, 
Warszawa 2011 r., s. 287.

10 Np. w Niemczech, Szwajcarii – według: patrz przypis 9.
11 A. Białek, M. Wróblewski (red.): Wybrane�aspekty�praw�człowieka�a�bioetyka, Biuro Rzecznika Praw Oby-

watelskich, Warszawa 2016 r., s. 76.

schorzeń, na które chorujemy lub poten-
cjalnie możemy zachorować. Wynik testu 
genetycznego niesie z sobą określone impli-
kacje dla członków rodziny badanej osoby. 
Zatem analiza informacji genetycznej 
umożliwia identyfikację osoby, a wynik 
badania dotyczy nie tylko samego pacjen-
ta, lecz także osób z nim spokrewnionych. 
W tym kontekście istnieje obawa o nad-
użycia, naruszenie praw człowieka i do-
stęp do danych genetycznych przez osoby 
nieuprawnione. Niewłaściwa ochrona 
zbiorów danych genetycznych stwarza 
ryzyko istotnego naruszenia praw i inte-
resów osób, których dotyczą. „Wiadomo, 
że nawet niewielka liczba danych gene-
tycznych (…) w połączeniu z publicznie 
dostępnymi informacjami, takimi jak na-
zwiska i fragmentaryczne dane adresowe 
umożliwią pełną identyfikację osób bada-
nych”11. Ograniczenie niekontrolowanego 
dostępu do testów genetycznych jest więc 
istotne z punktu widzenia kształtowania 
zdrowia publicznego i bezpieczeństwa na-
rodowego (niekontrolowany „wyciek” da-
nych osobowych i genetycznych populacji), 
zwłaszcza w kontekście niewystarczającej 
wiedzy społeczeństwa o badaniach gene-
tycznych i ich konsekwencjach.

Dane genetyczne
Do danych genetycznych i ich poufności 
stosuje się przepisy ustawy o ochronie da-
nych osobowych, ustawy o prawach pa-
cjenta oraz ustawy o zawodach lekarza 
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i lekarza dentysty. Zakres wymienionych 
regulacji prawnych nie obejmuje testów 
oferowanych poza systemem ochrony 
zdrowia, a przepisy dotyczące ochrony 
informacji stwarzają wiele wątpliwości 
interpretacyjnych. 

Dane genetyczne traktuje się jako oso-
bowe podlegające ochronie na podstawie 
przepisów o ochronie danych osobowych, 
przy czym ustawa z 29 sierpnia 1997 r. 
posługiwała się sformułowaniem „kod 
genetyczny”, oznaczającym tak napraw-
dę zasadę kodowania informacji gene-
tycznej, a nie samą informację. W związ-
ku z tym ochronie podlegała nie infor-
macja genetyczna, a kod genetyczny, 
który jest wspólny dla wszystkich.

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje roz-
porządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (RODO), które wprowa-
dza do porządku prawnego pojęcie danych 
genetycznych (art. 4 ust. 13). Definiuje 
je jako dane osobowe dotyczące odziedzi-
czonych lub nabytych cech genetycznych 
osoby fizycznej, które ujawniają niepowta-
rzalne informacje o fizjologii lub zdrowiu 
tej osoby i które wynikają w szczególności 
z analizy próbki biologicznej pochodzącej 
od tej osoby fizycznej. 

RODO określa m.in. podstawy praw-
ne przetwarzania danych oraz nakłada 
na ich administratora szereg obowiązków, 

12 Polska podpisała Konwencję Bioetyczną ponad 15 lat temu.

w tym m.in. wdrożenia odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych 
w takim zakresie, aby wykazać, że prze-
twarzanie odbywa się zgodnie z RODO, 
uwzględniając: charakter, zakres, kontekst 
przetwarzania, ich cele, ryzyko narusze-
nia praw lub wolności osób fizycznych 
o różnym prawdopodobieństwie i wadze 
zagrożenia (w razie potrzeby zastosowa-
ne środki są aktualizowane i poddawane 
przeglądom), dokumentowania naruszenia 
ochrony danych osobowych.

Zapewnienie ochrony zdrowia oraz praw 
i wolności jednostki należą do obowiąz-
ków państwa, tymczasem diagnostyka 
genetyczna w Polsce jest jedną z najbar-
dziej nieprzejrzystych i nieuregulowa-
nych dziedzin związanych z medycyną, 
co może prowadzić do naruszenia praw 
człowieka, w szczególności prawa do pry-
watności i właściwej ochrony danych ge-
netycznych. W stanowisku Polskiego 
Towarzystwa Genetyki Człowieka z 11 lu-
tego 2016 r. podkreślono, że łamanie reguł, 
jakie powinny obowiązywać przy wyko-
nywaniu testów genetycznych, wynika 
w Polsce z braku kompleksowych roz-
wiązań prawnych dotyczących tego pro-
blemu. To tym bardziej doniosły problem, 
jeśli weźmie się pod uwagę, że nasz kraj 
nie ratyfikował europejskich regulacji doty-
czących zastosowań medycyny i biotechno-
logii, tj. Konwencji bioetycznej z 1996 r.12 
i protokołów dodatkowych. 

Konwencja określa podstawowe zasady 
prawne w bioetyce, a przyjęte do niej czte-
ry protokoły dodatkowe (w tym protokół 
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IV z 7 maja 2008 r. dotyczący testów ge-
netycznych wykonywanych do celów 
zdrowotnych), uszczegóławiają określo-
ne standardy. Zgodnie z art. 31 Konwencji 
poszczególne państwa mogą związać się 
postanowieniami protokołów dodatko-
wych po uprzedniej ratyfikacji Konwencji 
bioetycznej. Konwencja w większości 
państw, które ją ratyfikowały, wyprze-
dziła powstawanie regulacji prawnych, 
stanowiąc jednocześnie pewną orienta-
cję dla prawodawcy, a także zapewniając 
minimalny standard do czasu przyjęcia 
stosownych rozwiązań. 

W ostatnich kilkunastu latach wiele 
państw europejskich wprowadziło regu-
lacje prawne normujące wykonywanie 
badań genetycznych. 

Najwcześniej zaczęły obowiązywać 
w Wielkiej Brytanii (1990 r.), Austrii 
(1993 r.), Francji (1994 r.), Danii (1997 r.), 
a w 2011 r. badania genetyczne zostały 
uregulowane w Czechach. Polska nadal 
pozostaje „białą plamą” na normatywnej 
mapie Europy. 

Ustalenia NIK
Wyniki kontroli przeprowadzonej przez 
NIK wskazują, że w Polsce, mimo dyna-
micznego rozwoju genetyki i zagrożeń 
wynikających z niekontrolowanego do-
stępu do badań i informacji genetycznej, 
nie ma regulacji prawnych, które okre-
ślałyby kompleksowo zasady wykony-
wania badań genetycznych, poradnictwa 
genetycznego, bankowania materiału ge-
netycznego oraz bezpieczeństwa danych 
genetycznych. 

W związku z brakiem kom ple ksowych 
regulacji oraz nadzoru nad obszarem 
badań genetycznych istnieje ryzyko 

przeprowadzania badań w sposób nierze-
telny oraz błędnej interpretacji ich wy-
ników, a także niewystarczającej ochro-
ny danych genetycznych osób badanych. 
Ograniczenie niekontrolowanego dostępu 
do testów genetycznych jest szczególnie 
istotne z punktu widzenia kształtowania 
zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa 
narodowego.

Za sprawy ochrony zdrowia i zasad or-
ganizacji opieki zdrowotnej odpowiada 
Minister Zdrowia. Jest on zobowiązany 
do przedkładania inicjatyw, projektów 
założeń projektów ustaw i projektów 
aktów normatywnych. W badanym okresie 
Minister nie zorganizował w ramach opie-
ki zdrowotnej systemu opieki genetycz-
nej i nie stworzył stosownych rozwiązań 
prawnych. Prowadzone działania służą-
ce ustanowieniu rozwiązań regulacyjnych 
w obszarze badań genetycznych dla celów 
zdrowotnych były nieskuteczne i nie do-
prowadziły do stworzenia systemu opieki 
genetycznej i przygotowania ostatecznych 
regulacji w tym zakresie. 

Jak podkreśla NIK, przewlekłość w po-
dejmowaniu decyzji oraz w działaniach 
Ministerstwa nie znajduje uzasadnienia 
w sytuacji gdy od lat środowisko genetyków 
informowało o zagrożeniach i nieprawidło-
wościach związanych z wykonywaniem 
badań genetycznych, szczególnie ofero-
wanych w formie usługi poza systemem 
ochrony zdrowia i wskazywało na potrzebę 
pilnych działań prowadzących do praw-
nego uregulowania tych spraw. Na pań-
stwie przede wszystkim spoczywa obo-
wiązek stworzenia właściwych regulacji, 
które będą gwarantować bezpieczeń-
stwo wykonywania badań genetycznych, 
w tym poufność danych.
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Podmioty wykonujące 
testy genetyczne i ich liczba 
Jak ustaliła NIK, Ministerstwo Zdrowia 
nie przeprowadziło pełnej analizy obszaru 
badań genetycznych, w tym istniejących 
zagrożeń i ryzyka, a także nie gromadzi-
ło danych w tym zakresie. Dysponowało 
jedynie danymi Narodowego Funduszu 
Zdrowia, a więc liczbą medycznych la-
boratoriów genetycznych, wykonujących 
badania w ramach kontraktów z NFZ 
oraz liczbą produktów zakontraktowa-
nych i rozliczonych zgodnie z zawartymi 
umowami, a nie liczbą przeprowadzonych 
badań genetycznych. Według tych danych 
liczba medycznych laboratoriów genetycz-
nych, wykonujących badania w ramach 
kontraktów z NFZ wynosiła: 44 na koniec 
2015 r. oraz 45 na koniec 2016 r. i na koniec 
III kwartału 2017 r., a wartość przepro-
wadzonych w latach 2015–2017 (III kwar-
tał) badań genetycznych sfinansowanych 
przez NFZ – 269 403,10 tys.  zł. W związku 
z tym Minister Zdrowia, odpowiedzialny 
za organizację opieki zdrowotnej i ochronę 
zdrowia, nie posiadał danych dotyczących: 

 • liczby i rodzaju wykonywanych rocz-
nie badań genetycznych w  Polsce, 
w tym przez podmioty prywatne oferujące 
usługi poza systemem ochrony zdrowia; 

 • liczby wszystkich laboratoriów gene-
tycznych i podmiotów wykonujących takie 
badania w Polsce, w tym funkcjonujących 
poza systemem ochrony zdrowia.

W Polsce nie ma centralnego rejestru 
laboratoriów genetycznych. Stosownie 

13 Z informacji Konsultanta Krajowego w dziedzinie Genetyki Klinicznej wynika, że w Polsce działa około 500 
laboratoriów genetycznych.

14 Stan na 20.11.2017.

do ustawy o diagnostyce laboratoryjnej 
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 
(KIDL) prowadzi jedynie ewidencję labo-
ratoriów diagnostycznych bez wyodręb-
nienia genetycznych13. Według tej ewi-
dencji w 2017 r. w Polsce funkcjonowało 
214 laboratoriów genetycznych14, tj. o pięć 
więcej niż w 2015 r. 

W okresie objętym kontrolą Minister 
Zdrowia nie posiadał też danych doty-
czących liczby funkcjonujących poradni 
genetycznych. Analogicznie jak w wy-
padku podmiotów wykonujących bada-
nia genetyczne, nie istnieje pełny rejestr 
poradni genetycznych. Według informa-
cji Konsultanta Krajowego w dziedzinie 
Genetyki Klinicznej w kraju działa tylko 
47 poradni genetycznych i jest ich o wiele 
za mało. Czas oczekiwania na poradę wy-
nosi około 2 lat. W trakcie kontroli w pod-
miotach leczniczych kierownicy porad-
ni genetycznych zwracali uwagę na pro-
blem posiadania przez pacjentów wyników 
badań genetycznych bez konsultacji lekarza 
specjalisty. 

W latach 2015–2017 (koniec III kwar-
tału) liczba diagnostów laboratoryjnych 
w trakcie specjalizacji w dziedzinie labo-
ratoryjna genetyka medyczna wynosiła: 
157 – na koniec 2015 r., 148 – na koniec 
2016 r. i 122 – na koniec III kwartału 
2017 r.; liczba lekarzy w trakcie specjali-
zacji w dziedzinie genetyka kliniczna wy-
nosiła odpowiednio: 52 lekarzy, 55 lekarzy, 
53 lekarzy – na 14 września 2017 r. W okre-
sie objętym kontrolą nie było diagnostów 
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laboratoryjnych specjalizujących się w la-
boratoryjnej genetyce sądowej.

Liczba specjalistów w dziedzinie ge-
netyka kliniczna wynosiła: 112 lekarzy 
(w tym 107 wykonujących zawód) – we-
dług stanu na styczeń 2016 r.; 115 lekarzy 
(w tym 111 wykonujących zawód) – we-
dług stanu na koniec 2016 r.; 122 lekarzy 
(w tym 118 wykonujących zawód) – we-
dług stanu na koniec lipca 2017 r. Liczba 

15 W 2015 r. nie było specjalistów w dziedzinie laboratoryjna genetyka sądowa.

specjalistów w dziedzinie laboratoryjna 
genetyka medyczna wynosiła: 181 specja-
listów – na koniec 2015 r.; 191 – na koniec 
2016 r.; 194 – na ostatni dzień III kwartału 
2017 r.; liczba specjalistów w dziedzinie 
laboratoryjna genetyka sądowa wynosiła: 
35 – na koniec 2016 r.15 i 36 – na ostatni 
dzień III kwartału 2017 r. 

Ministerstwo nie posiadało danych doty-
czących liczby diagnostów laboratoryjnych 
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Rysunek 1. Liczba laboratoriów genetycznych w podziale na województwa w latach  
2015–2017 (III kwartał)

Źródło: Informacja o wynikach kontroli na podstawie danych KIDL.
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ze specjalizacją w dziedzinie laboratoryj-
na genetyka medyczna oraz laboratoryjna 
genetyka sądowa, czyli osób które ukoń-
czyły specjalizację, ale nie przystąpiły 
lub nie zdały odpowiedniego egzaminu.

Działalność edukacyjna
Ministerstwo Zdrowia nie prowadziło 
działań mających na celu rozpowszechnie-
nie w społeczeństwie wiedzy i informacji 
o badaniach genetycznych i ich znaczeniu. 
Dynamiczny rozwój genetyki, w szczegól-
ności powszechność badań genetycznych, 
niesie ze sobą zarówno wiele korzyści, 
jak i zagrożeń, związanych m.in. z naru-
szeniem podstawowych praw człowieka, 
w tym prawa do prywatności i poufności 
informacji. Podmioty wykonujące badania 
genetyczne niejednokrotnie wykorzystują to, 
że w Polsce nie ma odpowiednich regulacji 
prawnych i nie zapewniają bezpieczeństwa 
prawnego pacjentów. W tej sytuacji kampa-
nie społeczne mogłyby pomóc w ochronie 
pacjentów, czyniąc ich świadomymi zagro-
żeń oraz zapobiec nieuczciwym praktykom. 

Podkreślić należy, że postanowienia IV pro-
tokołu Konwencji bioetycznej podkreślają 
potrzebę podejmowania działań mających 
na celu zapewnienie społeczeństwu obiek-
tywnych informacji o testach genetycznych 
i ich konsekwencjach. 

Podmioty lecznicze 
wykonujące badania genetyczne
Najwyższa Izba Kontroli oprócz kontroli 
w Ministerstwie Zdrowia przeprowa-
dziła również badania kontrolne w pod-
miotach leczniczych, z których wynika, 
że generalnie badania genetyczne wy-
konywane były z zachowaniem obowią-
zujących wymogów bezpieczeństwa 
w zakresie zarządzania, przetwarzania 
i niszczenia danych, jednak stwierdzono 
przypadki niezapewnienia pełnej ochro-
ny danych osobowych (genetycznych) 
pacjentów. W związku z brakiem kom-
pleksowych regulacji obszaru badań 
genetycznych każda z kontrolowanych 
jednostek w sposób odmienny zorga-
nizowała proces wykonywania badań 

Rysunek 2. Liczba specjalistów w latach 2015–2017 (III kwartał)

Źródło: Informacja o wynikach kontroli.
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i ochronę danych pacjentów na każdym 
etapie tego procesu, nie zawsze dbając 
o adekwatne do zagrożeń rozwiąza-
nia techniczno-organizacyjne gwaran-
tujące ich bezpieczeństwo. W okresie 
objętym kontrolą jednostki wykonały 
ogółem 87 175 badań oraz zleciły wy-
konanie 8145 badań genetycznych pod-
miotom zewnętrznym, z powodu braku 
możliwości technicznych zrealizowania 
ich we własnym zakresie. 

Spośród przeprowadzonych 87 175 
badań genetycznych, 39 907 badań sta-
nowiły te wykonane w ramach kontrak-
tów zawartych z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia (o  wartości ogółem 
14 469,1 tys. zł), 38 754 – badania wyko-
nane w ramach usług komercyjnych oraz 
8514 – pozostałe badania (wykonane w ra-
mach grantów naukowych i programów 
zdrowotnych Ministra Zdrowia). 

Na zlecenie podmiotów zewnętrznych 
laboratoria wykonały ogółem 4961 badań 
genetycznych.

Laboratoria objęte kontrolą spełniały 
wymogi określone w przepisach dla me-
dycznych laboratoriów diagnostycznych. 
Aparatura i sprzęt wykorzystywany do wy-
konywania czynności diagnostyki laborato-
ryjnej poddawane były okresowym prze-
glądom technicznym. W latach 2015–2017 
uczestniczyły w krajowych bądź między-
narodowych programach oceny jakości 
badań uzyskując pozytywne wyniki, a 83% 
należało do sieci laboratoriów referencyj-
nych Polskiego Towarzystwa Genetyki 
Czło wieka16.

16 Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka prowadzi certyfikację laboratoriów diagnostyki genetycznej po-
twierdzoną nadaniem certyfikatu laboratorium rekomendowanego przez PTGC.

W procesie wykonywania badań gene-
tycznych w ograniczonym zakresie wy-
korzystywano systemy informatyczne 
do zarządzania danymi (od rejestracji 
do wydania wyniku badania), pomimo 
że podmioty lecznicze posiadały takie 
systemy. Laboratoria i poradnie trzech 
objętych kontrolą podmiotów leczniczych 
prowadziły w arkuszu kalkulacyjnym nie-
powiązane ze sobą bazy. Takie rozwiązanie 
nie usprawniało procesu badań genetycz-
nych, wymuszając kilkakrotne wprowadza-
nie tych samych danych i stwarzając ryzyko 
popełniania błędów. Ponadto prowadzenie 
baz danych, w tym wyników badań gene-
tycznych za pomocą arkusza kalkulacyjne-
go, nie zapewnia w pełni ochrony danych 
genetycznych pacjentów. Laboratoria tylko 
dwóch jednostek objętych kontrolą opra-
cowały, wdrożyły i stosowały kompletne 
procedury: zlecania badania, pobierania, 
transportu, przyjmowania próbek materia-
łu genetycznego, metod diagnostycznych, 
jakości oraz przedstawiania i wydawania 
sprawozdań z badań, wymagane rozporzą-
dzeniem w sprawie standardów jakości. 
Laboratoria połowy kontrolowanych jed-
nostek stosowały niezgodne z przepisami 
formularze świadomej zgody na wykonanie 
badania genetycznego. 

Należy podkreślić, że przy braku kom-
pleksowych regulacji prawnych, świado-
ma zgoda pacjenta wyrażona przed pobra-
niem materiału do badania ma szczególne 
znaczenie. W praktyce, w wymienionych 
laboratoriach zgodę pacjenta traktowano 
jedynie jako wymóg formalny. Formularze 
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świadomej zgody często nie zawierały in-
formacji o istocie podejrzewanej choroby 
i znaczeniu diagnostycznym planowanego 
badania genetycznego. 

W czterech kontrolowanych jednost-
kach nie przyjęto odrębnych regula-
cji wewnętrznych określających zasady 
postępowania z danymi osobowymi pa-
cjentów w procesie wykonywania badań 
genetycznych i zapewnienia ich bezpie-
czeństwa w zakresie zarządzania, przetwa-
rzania i niszczenia danych genetycznych. 
Wszystkie podmioty posiadały wymaganą 
dokumentację przetwarzania danych oso-
bowych17, tj. Politykę bezpieczeństwa da-
nych osobowych oraz Instrukcje zarządza-
nia systemami informatycznymi, chociaż 
w dwóch jednostkach dokumentacja prze-
twarzania danych osobowych nie była do-
stosowana do obowiązujących wymogów. 

Przetwarzanie danych osobowych nastę-
puje nie tylko w systemach informatycz-
nych, dlatego z uwagi na ryzyko ujawnienia 
danych wrażliwych osobom trzecim istot-
ne jest zapewnienie ich bezpieczeństwa 
na każdym etapie wykonywania badania. 
Kierownicy 70% kontrolowanych jedno-
stek, jako administratorzy danych osobo-
wych, nie wywiązali się w pełni z obowiąz-
ku określonego w art. 36 ust. 1 ustawy 
o ochronie danych osobowych i nie zapew-
nili odpowiednich środków technicznych 
i organizacyjnych gwarantujących ochronę 
danych osobowych pacjentów oraz wyni-
ków badań genetycznych. W efekcie istnia-
ło ryzyko nieuprawnionego ich ujawnienia.

17 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29.4.2004 w sprawie dokumentacji prze-
twarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100 poz. 1024).

Przechowywanie danych pacjenta 
oraz próbek materiału
Wszystkie podmioty lecznicze objęte kon-
trolą od rozpoczęcia wykonywania badań 
genetycznych zbierały i przechowywały 
pobrane próbki materiału genetycznego 
oraz dane osobowe (genetyczne) pacjen-
tów po wykonaniu badania. Jeden z pod-
miotów przechowywał próbki DNA nawet 
z lat osiemdziesiątych XX wieku. Należy 
zauważyć, że chociaż nie ma przepisów regu-
lujących funkcjonowanie biobanków, czte-
ry spośród sześciu podmiotów leczniczych 
nie posiadały żadnych procedur określa-
jących: strukturę prowadzonego bioban-
ku; cel oraz czas zbierania i przetwarzania 
danych osobowych (w tym genetycznych); 
szczegółowe wymogi pozyskiwania zgód pa-
cjentów na biobankowanie pobranego ma-
teriału genetycznego i dokumentacji; pro-
cedury i zabezpieczenia mające zapewnić 
poufność danych; ustalony sposób postę-
powania na wypadek np. śmierci pacjenta; 
politykę udostępniania zgromadzonych da-
nych, nie przewidziały też możliwości wy-
cofania zgody, żądania zniszczenia danych 
i pobranych próbek. 

Stwierdzono też naruszenie przepisów 
ustawy o ochronie danych osobowych 
w związku z niedopełnieniem przez admi-
nistratorów danych osobowych obowiąz-
ku informowania pacjentów m.in. o celu 
zbierania i przechowywania pobranych 
próbek i danych genetycznych pacjentów. 
Nie informowano również jak długo dane 
te będą przechowywane. 
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Ponadto, w jednym przypadku laborato-
rium gromadziło, przechowywało i przetwa-
rzało pobrany materiał genetyczny i dane 
genetyczne pacjentów po wykonaniu bada-
nia genetycznego, pomimo braku stosownej 
zgody pacjenta wymaganej przepisami usta-
wy o ochronie danych osobowych. 

W innym laboratorium zastrzeżono w for-
mularzu zgody na wykonanie badania gene-
tycznego, że w przypadku nieprawidłowego 
wyniku badania materiał genetyczny będzie 
bankowany obligatoryjnie. Kierownicy kon-
trolowanych jednostek zidentyfikowali sze-
reg zagrożeń związanych z wykonywaniem 
badań genetycznych na tle obowiązujących 
regulacji prawnych w kontekście zapewnie-
nia pełnej ochrony danych genetycznych, 
wskazując głównie na brak: kompleksowych 
regulacji oraz faktycznego nadzoru i kontroli 
nad wykonywanymi badaniami genetycz-
nymi, w tym wykonanymi poza systemem 
ochrony zdrowia, a także na zbyt małą liczbę 
specjalistów w dziedzinie genetyki.

Wnioski
Ustalenia kontroli przeprowadzonej 
przez NIK wskazują na  konieczność 

kompleksowej regulacji obszaru badań ge-
netycznych. Wobec dynamicznego rozwo-
ju tej dziedziny i zagrożeń wynikających 
z niekontrolowanego dostępu do badań 
i informacji genetycznej Najwyższa Izba 
Kontroli wniosła do Ministra Zdrowia o: 
doprowadzenie do stworzenia, w ramach 
opieki zdrowotnej, systemu opieki gene-
tycznej, który określałby zasady: 

 • wykonywania badań genetycznych, po-
radnictwa genetycznego, ochrony danych 
genetycznych oraz bankowania i wykorzy-
stania materiału genetycznego;

 • przeprowadzania kontroli podmiotów 
leczniczych działających w obszarze badań 
genetycznych pod kątem bezpieczeństwa 
tych badań;

 • podejmowania działań edukacyjnych 
mających na celu podniesienie świadomo-
ści społeczeństwa na temat bezpieczeń-
stwa badań genetycznych.
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