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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 

Powszechność badań genetycznych, szeroka oferta badań i niekontrolowany 
dostęp do badań wykonywanych poza systemem ochrony zdrowia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 

Rodzaje oferowanych 
testów genetycznych 



Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 

 Wielość obowiązujących aktów prawnych „chaos normatywny” 
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Źródło: Opracowanie własne NIK. 



Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 

Brak kompleksowych regulacji prawnych w Polsce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

03 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie: Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka pod. red. A. Białek 
i M. Wróblewskiego;  Prawne i bioetyczne aspekty testów genetycznych J. Kapelańska- Pręgowska;  Biologia molekularna 
w medycynie. Elementy genetyki klinicznej pod. red. J. Bala. 

Regulacje prawne 
w wybranych 
krajach Europy 



Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 

 Ryzyko nadużyć w zakresie gwarancji bezpieczeństwa danych 
genetycznych i wiarygodności badań genetycznych, w szczególności 
wykonywanych poza systemem ochrony zdrowia 

 Liczne sygnały Rzecznika Praw Obywatelskich, Polskiego Towarzystwa 
Genetyki Człowieka o zagrożeniach w obszarze badań  genetycznych 

 Niska świadomość społeczna o badaniach genetycznych i ich 
konsekwencjach 
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Źródło: Opracowanie własne NIK. 

Informacje zawarte 
w DNA człowieka 



Czy przeprowadzanie badań genetycznych w Polsce odbywa się   
z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa?  
 

W szczególności:  
 Jakie działania podejmował Minister Zdrowia na rzecz zapewnienia 

kompleksowych regulacji przeprowadzania badań genetycznych  
w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia ochrony 
danych genetycznych)? 

 Czy badania genetyczne są przeprowadzane z zachowaniem wymagań 
bezpieczeństwa, w tym w zakresie bezpiecznego zarządzania, 
przetwarzania i niszczenia danych genetycznych oraz czy sposób ich 
przeprowadzania zapewnia pełną ochronę tych danych? 

Co kontrolowaliśmy? 05 



 
 Ministerstwo Zdrowia 

 sześć podmiotów leczniczych wykonujących badania genetyczne 
(funkcjonujących w różnych formach prowadzonej działalności 
leczniczej), tj.:  

– trzy instytuty badawcze 

– jeden samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 

– dwa podmioty gospodarcze prowadzące podmioty lecznicze 
w formie spółek prawa handlowego 

Kogo kontrolowaliśmy? 06 



 

 Nieskuteczne działania Ministra Zdrowia na rzecz opracowania 
i wdrożenia regulacji prawnych dotyczących badań genetycznych 
wykonywanych dla celów zdrowotnych 

 Minister nie prowadził analiz obszaru badań genetycznych  
i nie dokonał rozeznania „rynku” badań genetycznych,  
w szczególności nie posiadał danych dotyczących: 

– skali i rodzajów wykonywanych badań w Polsce 

– liczby podmiotów wykonujących badania genetyczne 

– liczby poradni genetycznych 

 

Stwierdzony stan 07 



Stwierdzony stan – brak działań Ministra Zdrowia 

 
 Minister nie przeprowadził, ani też nie zlecił innym podmiotom 

kontroli wykonywania badań genetycznych, pomimo iż otrzymywał 
sygnały o występujących nieprawidłowościach 

 Minister Zdrowia nie nawiązał współpracy  z innymi 
zainteresowanymi resortami na rzecz kompleksowego uregulowania 
obszaru badań genetycznych 

 Minister Zdrowia nie podejmował działań edukacyjnych mających  
na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie 
bezpieczeństwa badań genetycznych 
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Stwierdzony stan – wykonane badania genetyczne  
w latach 2015–2017 (III kwartał)  

Skontrolowane laboratoria wykonały łącznie 87 175 badań genetycznych,  
w tym 39 907 badań (o wartości ogółem 14 469, 1 tys. zł), w ramach kontraktów 
z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan 

 
 W czterech podmiotach nie przyjęto odrębnych regulacji 

wewnętrznych określających szczegółowe zasady postępowania 
z danymi osobowymi pacjentów na każdym etapie procesu 
wykonywania badań genetycznych i zapewnienia ich bezpieczeństwa 
w zakresie zarządzania, przetwarzania i niszczenie danych 
genetycznych 

 Każda z kontrolowanych jednostek w sposób odmienny zorganizowała 
proces wykonywania badań genetycznych i ochronę danych 
genetycznych pacjentów na każdym etapie tego procesu, nie zawsze 
zapewniając adekwatne do zagrożeń rozwiązania techniczno- 
-organizacyjne gwarantujące ich bezpieczeństwo 
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Stwierdzony stan – niedopełnienie ustawowych 
obowiązków administratorów danych osobowych (ADO) 
w kontrolowanych podmiotach  

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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* obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (gdy dane zbierane są bezpośrednio  
od osoby, której one dotyczą) i art. 25 ust. 1  tejże ustawy (w przypadku zbierania danych osobowych nie od osoby, której one dotyczą). 



Stwierdzony stan – bankowanie pobranego materiału  
i danych genetycznych pacjentów  

 

 Każdy z kontrolowanych podmiotów leczniczych przechowywał 
materiał genetyczny i dane pacjentów po wykonaniu badania  
(od kilku do kilkunastu tysięcy próbek DNA pacjentów) 

 Cztery spośród sześciu nie posiadało regulacji wewnętrznych 
określających strukturę  i zasad funkcjonowania biobanku, celu  
oraz czasu zbierania i przetwarzania danych genetycznych 

 Nie informowano pacjentów jak długo ich dane i materiał genetyczny 
będą przechowywane 

 W jednym przypadku laboratorium gromadziło, przechowywało 
i przetwarzało pobrany materiał genetyczny i dane genetyczne 
pacjentów po wykonaniu badania genetycznego, pomimo braku 
stosownej zgody pacjenta wymaganej przepisami u.o.d.o.   
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Stwierdzony stan – zagrożenia związane z wykonywaniem 
badań genetycznych 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
 

13 



Ocena ogólna 14 

Minister Zdrowia nie zorganizował, w ramach opieki zdrowotnej, 
systemu opieki genetycznej i nie stworzył stosownych rozwiązań 
prawnych, które określałyby kompleksowo zasady wykonywania 
badań genetycznych, poradnictwa genetycznego, bankowania 
materiału genetycznego oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych 
genetycznych.  
Kontrolowane jednostki nie zapewniły adekwatnych do zagrożeń 
rozwiązań techniczno-organizacyjnych, gwarantujących pełne 
bezpieczeństwo danych genetycznych na każdym etapie 
wykonywania badania. Przechowując materiał i dane genetyczne  
pacjentów po wykonaniu badania, nie określiły zasad ani okresu 
przechowywania danych. 
Brak kompleksowych regulacji oraz nadzoru nad obszarem badań 
genetycznych stwarza wysokie ryzyko nadużyć, w tym 
niewystarczającej ochrony danych genetycznych osób badanych. 
 
  
 



Wobec dynamicznego rozwoju genetyki i zagrożeń wynikających 
z niekontrolowanego dostępu do badań i informacji genetycznej 
Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje do Ministra Zdrowia o: 

– doprowadzenie do stworzenia, w ramach opieki zdrowotnej, 
systemu opieki genetycznej, który określałby zasady: wykonywania 
badań genetycznych, poradnictwa genetycznego, ochrony danych 
genetycznych oraz bankowania i wykorzystania materiału 
genetycznego, 

– przeprowadzanie kontroli podmiotów leczniczych działających 
w obszarze badań genetycznych pod kątem bezpieczeństwa tych 
badań, 

– podejmowanie działań edukacyjnych mających na celu podniesienie 
świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa badań 
genetycznych. 

 

15 Wnioski 



Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Warszawie 

Zdjęcie ze slajdu tytułowego  
w wersji czarno-białej 
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