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 STRATEGIA CZŁONKOSTWA W POLSKIEJ SIECI BIOBANKÓW  
 
1. Członkiem lub Obserwatorem Polskiej Sieci Biobanków (Cz/O PSB) może zostać każdy 
biobank lub biorepozytorium, które zajmuje się biobankowaniem materiału biologicznego 
różnego pochodzenia, przy czym warunkiem koniecznym jest posiadanie przynajmniej jednej 
kolekcji materiału biologicznego pochodzenia ludzkiego.  

 

2. Cz/O PSB może zostać jednostka spełniająca przynajmniej dwa z poniższych warunków:  

a. pozyskuje materiał biologiczny samodzielnie (np. w punkcie poboru znajdującym się w 
obrębie jednostki) lub poza ośrodkiem  poprzez współpracującą jednostkę (np. klinikę, 
podmiot leczniczy, jednostkę badawczą); 
b. przechowuje materiał biologiczny pozyskany przez jednostkę w ramach prac własnych;  

c. przechowuje materiał biologiczny pozyskany poza jednostką, w ramach prac własnych;  

d. przechowuje materiał biologiczny na zlecenie innej jednostki (nie jest bezpośrednim 
“właścicielem” przechowywanego materiału biologicznego);  

e. prowadzi badania naukowe z wykorzystaniem materiału biologicznego zgromadzonego lub 
pozyskanego przez jednostkę. Przy czym, jeśli jednostka prowadzi badania naukowe na 
materiale biologicznym bez prowadzenia praktyki biobankowania materiału biologicznego, 
to nie można jej uznać za biobank/biorepozytorium. 
 
3. Warunkiem koniecznym zostania Cz/O PSB jest podpisanie Karty Członkowskiej. Za datę 
wyznaczającą początek członkostwa danej jednostki w PSB jest uznawana data podpisania 
Karty przez przedstawiciela Konsorcjum BBMRI.pl  
 

4. Członkiem PSB może zostać jednostka, która oprócz co najmniej dwóch wymagań 
określonych w punkcie drugim, spełnia poniższe kryteria:  

a. ma przynajmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu jednostki będącej biobankiem/ 
biorepozytorium; 

b. prowadzi nadzór nad gromadzonym materiałem i zapewnia jakość tego materiału zgodną 
z wybranymi standardami (np. standard ISO 20387:2018, Standardy Jakości dla Biobanków 
Polskich);  

c. posiada system zapewniający gromadzenie informacji połączonych z przechowywanym 
materiałem biologicznym (system zarządzania biobankiem);  

d. udostępnia informacje o swoich kolekcjach w domenach Polskiej Sieci Biobanków i wyraża 
zgodę na ich publikację w katalogu BBMRI-ERIC.  
 
5. Obserwatorem PSB może zostać jednostka, która oprócz co najmniej dwóch wymagań 
określonych w punkcie drugim, spełnia poniższe kryteria:  

a. rozpoczyna budowę administracyjną biobanku; 

b. rozpoczyna organizację systemu zapewnienia i zarządzania jakością; przy czym nie musi 
posiadać  systemu informatycznego zarządzania biobankiem; 

c. zobowiązuje się do udostępnia informacji o swoich kolekcjach w domenach PSB.  
 
6. Każdy z Cz/O PSB powinien brać udział w konferencjach/ warsztatach/ szkoleniach 
organizowanych przez Konsorcjum BBMRI.pl, w szczególności jednostki, które rozpoczynają 
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prace związane z biobankowaniem, umożliwi to zdobywanie doświadczenia, kontakt ze 
specjalistami itp.  

 
7. W przypadku gdy różne jednostki będące Cz/O PSB połączą się w jedną, powinny 
poinformować o tym fakcie Krajowy Ośrodek Wiodący ds. Biobankowania. Zmiana ta zostaje 
następnie uwzględniona w wykazie Cz/O PSB, przykład:  
 
Jednostka A łączy się z jednostką B, powstaje jednostka C, zapis wygląda następująco:  
Nazwa jednostki C, w której skład wchodzi:  

• Nazwa jednostki A  

• Nazwa jednostki B  
 
8. W przypadku gdy Cz/O PSB nie spełnia wymogów zapisanych w Karcie Członkowskiej lub 
nie wykazuje chęci kontaktu, po wykonaniu trzykrotnej próby kontaktu emailowego lub/i 
telefonicznego, podjętej na przestrzeni 4 miesięcy, następuje wykreślenie go z listy Cz/O PSB 
o czym zostaje poinformowany w formie pisemnej przez Krajowy Ośrodek Wiodący ds. 
Biobankowania.  
 

 


