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W wystąpieniu z dnia 25 czerwca 2014 r. starałam się zwrócić uwagę Prezesa
Rady Ministrów na niezwykle istotny z punktu widzenia ochrony praw jednostki
problem prawnej regulacji wykonywania testów genetycznych. Jako Rzecznik Praw
Obywatelskich przeprowadziłam szereg analiz i konsultacji (opisanych szerzej we
wzmiankowanym piśmie), z których jednoznacznie wynika, że brak kompleksowych
rozwiązań w tej

dziedzinie może skutkować występującymi z coraz większą

częstotliwością naruszeniami wolności i praw obywateli.
Jak podkreślałam w wystąpieniu z punktu widzenia ochrony praw jednostki
konieczne jest wprowadzenie prawnych gwarancji służących zapewnieniu właściwej
ochrony godności, zdrowia, życia, prywatności oraz autonomii informacyjnej i
decyzyjnej jednostki przy przeprowadzaniu badań genetycznych.
W

związku

z

powyższym,

przekonana

o

konieczności

podjęcia

prac

legislacyjnych nad ogólnymi przepisami o testach genetycznych, przy zastrzeżeniu
konieczności rozwiązania pewnych kwestii w ustawach szczegółowych, skierowałam do
Prezesa Rady Ministrów prośbę o rozważenie podjęcia działań legislacyjnych o
Biuro Rzecznika Pra w Obywatelskich
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Tel. cen.tr. (+48 22) 55 .17 700
Infolinia obywatelska 800676676
biurorzecznika@brpo.gov.pl
www.rpo.gov.pl

charakterze

ponadresortowym

zmierzających

do

stworzenia

ogólnych

zasad

prowadzania badań genetycznych.
Prezes Rady Ministrów zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o zajęcie
stanowiska w przedmiotowej sprawie. Minister Zdrowia poparł postulaty Rzecznika i
zdecydował się wystąpić do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o
powołanie międzyresortowego zespołu, który bezpośrednio prowadziłby szeroko
zakrojone prace legislacyjne nad projektowaniem ustawy wykorzystując osiągnięte już
efekty pracy (pismo Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2014 r,).
Mając powyższe na względzie, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14 poz.
147 ze zm.), zwracam się do Pani Premier z uprzejmą prośbą o poinformowanie
Rzecznika Praw Obywatelskich o dalszych działaniach podjętych przez Radę Ministrów
w przedmiotowej sprawie, a w szczególności o horyzoncie czasowym planowanych
prac.

