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Jak dotychczas w Polsce nie stworzono systemu skutecznej ochrony uczestników 

badań naukowych przed pokrzywdzeniem i wykorzystaniem. O ile w niektórych typach badań 

medycznych wprowadzono szczegółowe regulacje prawne (badania kliniczne), o tyle w 

innych typach badań naukowych regulacje te są albo fragmentaryczne (eksperymenty 

medyczne inne niż badania kliniczne) albo nie ma ich w ogóle (inne badania biomedyczne). 

Obecna sytuacja sprzyja nierównemu traktowaniu uczestników badań naukowych zależnie od 

tego, w jakim rodzaju badań biorą udział. Międzynarodowe Wytyczne Etyczne dotyczące 

Badań Biomedycznych z Udziałem Ludzi Rady Międzynarodowych Organizacji Nauk 

Medycznych (CIOMS) zalecają, aby wszystkie badania biomedyczne były opiniowane przez 

niezależne komisje etyczne. Także Deklaracja Helsińska zaleca, aby nie tylko eksperymenty 

medyczne ale również badania ludzkiego materiału biologicznego oraz badania ludzkich 

danych były opiniowane przez niezależne komisje etyczne do spraw badań. Poza lekarzami i 

lekarzami dentystami badania naukowe na ludziach mogą prowadzić inni specjaliści. Dlatego 

też konieczne jest uzupełnienie sieci istniejących komisji bioetycznych powołanych w celu 

opiniowania projektów eksperymentów medycznych realizowanych przez lekarzy lub lekarzy 

dentystów o dodatkowe komisje etyczne do spraw badań przeznaczone do opiniowania i 

nadzorowania projektów badań naukowych realizowanych przez innych specjalistów. Należy  
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również rozszerzyć uprawnienia polskich komisji bioetycznych po pierwsze, co do zakresu 

rodzajów badań naukowych, tak aby nie tylko eksperymenty medyczne ale także inne rodzaje 

badań naukowych realizowanych przez lekarzy lub lekarzy dentystów wymagały uzyskania 

zgody komisji oraz po drugie, aby komisje mogły również nadzorować sposób realizacji 

badań naukowych. Realizacja powyższych postulatów wymaga przygotowania przez 

administrację państwową (przede wszystkim Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Nauki i  

Szkolnictwa Wyższego) projektów aktów prawnych dotyczących wyżej wymienionych 

zagadnień.  

 


