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W odpowiedzi na Pańskie pismo znak VII.5002.1.2014.AMB z dnia 27 marca 2016 r.
dotyczące prawnej regulacji wykonywania testów genetycznych oraz biobankowanta
materiału ludzkiego, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego stanowiska.
Minister Zdrowia podziela Pańską opinię o potrzebie niezwłocznego podjęcia prac nad
uregulowaniami prawnymi w zakresie przeprowadzania testów genetycznych oraz
biobankowania

materiału

ludzkiego.

Przy

obecnym

stanie

wiedzy

naukowej

i medycznej coraz większą rolę pełnią badania genetyczne, mające

znaczenie

i zastosowanie dla ogółu społeczeństwa, jak i każdej jednostki. Są one bowiem
wykorzystywane m.in. w ochronie zdrowia, w celu diagnozowania i zapobiegania
chorobom, ale także w wielu innych kontekstach życia społecznego, jak chociażby
w działalności

służb

mundurowych.

Szeroki

zakres

przedmiotowy

problematyki

związanej z przeprowadzaniem testów genetycznych wymaga zatem podjęcia działań
legislacyjnych, mających na celu uregulowanie w sposób kompleksowy

kwestii

przeprowadzania testów genetycznych i biobankowania materiału ludzkiego.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał 13 czerwca 2011 r. Zespół do Spraw
Molekularnych Badań Genetycznych i Biobankowania pod przewodnictwem

prof.

Michała Witta, który zakończył pracę 30 czerwca 2012 r. przekazując opracowany
materiał Ministrowi Zdrowia. Analizując przekazany raport wraz z projektem założeń do
ustawy Ministerstwo Zdrowia zgłosiło szereg uwag do projektu zarówno Ministrowi
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Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Zespołowi działającemu pod przewodnictwem
Pana prof. dr hab. Michiała Witta. Konkluzją tych było uwag stwierdzenie, iż podjęte
prace powinny być nadal kontynuowane, ale przy jednoczesnym udziale zespołu,
w którego skład powinni oprócz przedstawicieli

Ministerstwa Zdrowia

wchodzić

przedstawiciele:
- Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- Ministerstwa Sprawiedliwości,
- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
- Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
- Rzecznika Praw Pacjenta,
- Rzecznika Praw Obywatelskich.
Obecny plan pracy przewiduje powołanie Zespołu przy Ministrze Zdrowia, który ma za
zadanie dokonać analizy zakresu przedmiotowego i podmiotowego projektowanej
ustawy, w części pozostającej we właściwościach Ministra Zdrowia.
Reasumując

stan

obecny

związany

z

pracami

nad

uregulowaniami

prawnymi

w zakresie przeprowadzania testów genetycznych, w opinii Ministra Zdrowia konieczne
jest podjęcie działań legislacyjnych. W związku z powyższym
zdecydował

się

na

powołanie

zespołu,

który

prowadziłby

Minister Zdrowia

dalsze

prace

nad

projektowaną ustawą, wykorzystując osiągnięte już efekty pracy Zespołu prof. Michała
Witta.
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