
 

UMOWA GENERALNA 

w przedmiocie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 

przeprowadzającego eksperyment medyczny 

 

 

zwana dalej „Umową”, zawarta w Warszawie w dniu …………….pomiędzy: 

 

Wiener TU S.A Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22A, 02-675 

Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 

0000033882, NIP 524-030-23-93, REGON 0105945520, wysokość kapitału zakładowego: 110.382.876,00  

złotych (wpłacony w całości) reprezentowana przez: 

Z-cę Dyrektora Biura Sprzedaży Korporacyjnej ds. Ubezpieczeń OC – Jarosława Poszelężnego  

 

a  

 

Instytutem „Centrum Zdrowia Matki Polki” z siedzibą w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, 

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w 

Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000075321, REGON 

471610127; NIP 729-224-27-12,  

reprezentowanym przez:  

Iwonę Maroszyńską – Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” 

 

zwaną dalej „Ubezpieczającym” 

dalej zwane „Stronami” 

 

Postanowienia wstępne 

§ 1 

1. Niniejsza Umowa określa  warunki i zasady ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności 

cywilnej podmiotu prowadzącego eksperyment medyczny oraz asysty prawnej dla prowadzącego 

eksperyment i badaczy .  

2. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego z tytułu prowadzenia 

eksperymentu medycznego oraz asysty prawnej dla Ubezpieczonego. 

3. Szczegółowy zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust.1 powyżej  określają warunki szczególne 

zamieszczone w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 

4. Strony zgodnie oświadczają, iż akceptują bez zastrzeżeń warunki niniejszej Umowy i zobowiązują się 

do ich przestrzegania z najwyższą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej 

przez Strony działalności. Strony niniejszej Umowy ustalają zasady współpracy określone                            

w paragrafach następnych. 

 

 

Prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia 

§2 

 

1.  Obowiązki związane z zawarciem i wykonywaniem umowy ubezpieczenia  Ubezpieczającym. 

2. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości Wiener TU S.A. wszystkie znane sobie 

okoliczności, o które Wiener TU S.A. zapytywało przed zawarciem umowy. Jeżeli Ubezpieczający zawiera 

umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto 

okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez Wiener TU S.A. umowy ubezpieczenia mimo braku 

odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. 
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3.  W czasie  trwania umowy należy zgłaszać zmiany okoliczności wymienionych w ust. 2, Ubezpieczający  

obowiązany jest zawiadamiać o tych zmianach Wiener TU S.A. niezwłocznie po otrzymaniu o nich 

wiadomości.  

4. Wiener TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ust.1-3 nie 

zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia postanowień ustępów poprzedzających doszło 

z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są 

skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 

5. W razie ujawnienia okoliczności, które pociągają za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa 

wypadku ubezpieczeniowego, każda ze stron umowy może żądać odpowiedniej zmiany wysokości 

składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku 

bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania, druga strona może w terminie 14 

dni wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. 

6. Ubezpieczający  zobowiązany jest powiadomić Wiener TU S.A. o każdym wypadku ubezpieczeniowym 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powzięcia o nim wiadomości. W razie 

naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego obowiązków wskazanego w 

zdaniu poprzedzającym, Wiener TU S.A. może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie 

przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Wiener TU S.A. ustalenie okoliczności i skutków 

szkody. 

1) Po otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania tego zawiadomienia, Wiener TU S.A. informuje o tym Ubezpieczającego , jeżeli nie jest on 

osobą występującą z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postepowanie dotyczące ustalenia stanu 

faktycznego wypadku, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także informuje 

osobę występującą z roszczeniem na piśmie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie 

dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Wiener TU S.A. lub wysokości świadczenia, jeżeli 

jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 

2)  Ubezpieczający jest zobowiązany do współpracy z Wiener TU S.A. w celu wyjaśnienia wszelkich oko-

liczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia. 

7. Jeżeli Ubezpieczający, umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie dopełnili obowiązków mających 

na celu ratowanie, zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów, Wiener TU S.A. jest wolny od 

odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. 

8. Jeżeli przeciwko Ubezpieczonemu wszczęte zostało postępowanie karne lub cywilne o wypłatę 

odszkodowania, Ubezpieczony obowiązany jest zawiadomić Wiener TU S.A. niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o wszczęciu postępowania (otrzymania pisma, pozwu, 

postanowienia lub innego dokumentu) i nie później niż na 1 dzień przed upływem ostatecznego terminu 

na wniesienie środka odwoławczego. Ubezpieczony jest obowiązany do podjęcia współpracy, która 

umożliwi wystąpienie przez Wiener TU S.A. w postępowaniu cywilnym z interwencją uboczną w celu 

obrony przed nieuzasadnionym roszczeniem, zawarcia ugody lub uznania roszczenia. W granicach 

udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, Wiener TU S.A. przystąpi do sporu w charakterze interwenienta 

ubocznego, jeżeli uzna to za celowe. 

10. Ubezpieczający, zobowiązany jest udzielić pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych Wiener TU S.A. 

do podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia sprawy oraz obrony przed roszczeniami osób trzecich, 

a w szczególności umożliwić przedstawicielowi Wiener TU S.A. lub osobom działającym na jego zlecenie 

dokonanie czynności mających na celu ustalenie przyczyn, rozmiaru i okoliczności szkody. 

11. Ubezpieczający nie jest uprawniony do podejmowania – bez zgody Wiener TU S.A. - działań zmierza-

jących do uznania lub zaspokojenia roszczenia ani też do zawarcia ugody z osobą poszkodowaną. W razie 

naruszenia powyższego zakazu, Wiener TU S.A. zwolnione jest z obowiązku wypłaty odszkodowania lub 

może zmniejszyć świadczenie stosownie do wpływu, jaki działanie Ubezpieczającego miało na zobowiąza-

nia stron, chyba że z uwagi na okoliczności sprawy Ubezpieczający nie mógł postąpić inaczej. 

12. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że szkoda jest wynikiem przestępstwa, Ubezpieczony jest 

zobowiązany niezwłocznie powiadomić Policję. 

13. Ubezpieczony zobowiązany jest zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 

wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. 
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Świadczenia 

§ 3.  

 

1. W granicach swej odpowiedzialności, do wysokości sumy gwarancyjnej i w jej granicach, Wiener TU S.A. 

zobowiązane jest do wypłaty odszkodowania poszkodowanemu, do zapłaty którego zobowiązany jest 

Ubezpieczony. 

 

2. O ile wypadek ubezpieczeniowy objęty jest ochroną ubezpieczeniową, Wiener TU S.A. pokrywa także: 

1) koszty wynagrodzenia ekspertów powołanych w uzgodnieniu z Wiener TU S.A. w celu ustalenia 

okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody.  

2) koszty obrony sądowej w sporze cywilnym prowadzonym na polecenie Wiener TU S.A. lub za 

jego zgodą. Jeżeli wysokość roszczeń wynikających z wypadku przekracza sumę gwarancyjną, 

Wiener TU S.A. pokrywa koszty w proporcji odpowiadającej stosunkowi sumy gwarancyjnej do 

wysokości roszczeń - również wtedy, gdy jeden wypadek prowadzi do kilku procesów sądowych. 

Wypłata kwoty równej sumie gwarancyjnej oraz proporcjonalne pokrycie powstałych już kosztów 

obrony sądowej zwalnia Wiener TU S.A. z obowiązku dalszych świadczeń; 

3) koszty obrony, jeżeli w wyniku wypadku powodującego odpowiedzialność Wiener TU S.A. zostało 

przeciwko sprawcy wszczęte postępowanie karne, administracyjne lub dyscyplinarne, a Wiener TU 

S.A. zażądało powołania obrońcy lub wyraziło zgodę na pokrycie tych kosztów.; 

4) koszty wynikłe z zastosowania przez Ubezpieczonego po zajściu wypadku ubezpieczeniowego 

środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, nawet jeżeli okazały się 

bezskuteczne.  

3. Wiener TU S.A. nie odpowiada za dodatkowe koszty, które powstały w związku z niewyrażeniem przez 

Ubezpieczonego zgody na zawarcie przez Wiener TU S.A. ugody z poszkodowanym lub zaspokojenie je-

go roszczeń. Powyższe stosuje się także wówczas, gdy wysokość zasądzonego odszkodowania jest wyż-

sza, niż wynikać to miało z proponowanej ugody.  

Wiener TU S.A. potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia dokumentem ubezpieczenia.  

 

 

Umowa ubezpieczenia, okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności 

§ 4. 

 

 

1. O ile nie ustalono inaczej, umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy. 

2. Odpowiedzialność Wiener TU S.A. rozpoczyna się od dnia oznaczonego w dokumencie ubezpieczenia 

jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż dnia następującego po zawarciu umowy i 

opłaceniu składki lub jej pierwszej raty. 

3. Jeżeli Wiener TU S.A. wyraziło zgodę na rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej przed zapłaceniem 

składki bądź pierwszej raty składki (płatność odroczona), to ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od 

daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia. 

4. Składka określona w Załączniku nr 1 dla pojedynczego eksperymentu medycznego dotyczy okresu 

prowadzenia eksperymentu w okresie 12 miesięcy z odpowiednią sumą gwarancyjną. 

5. Niniejsza umowa obejmuje wszystkie eksperymenty medyczne zgłoszone w czasie jej obowiązywania   

Ochrona ubezpieczeniowa po okresie 12 miesięcy będzie kontynuowana na tych samych warunkach do 

czasu zakończenia prowadzonego eksperymentu medycznego.   

6. Ochrona ubezpieczeniowa dla prowadzonego eksperymentu medycznego rozpoczyna się od dnia 

wydania zgody przez Komisję Bioetyczną. W ciągu 30 dni od wydania zgody eksperyment zostanie 

zgłoszony do Ubezpieczyciela i wystawiony certyfikat.  

7. Składka za ubezpieczenie pojedynczego eksperymentu kwalifikowanego dotyczy wszystkich takich 

eksperymentów przeprowadzanych przez Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi .  

8. Wartość składek dla ubezpieczenia eksperymentów objętych niniejszą umową generalną nie 

może przekroczyć łącznej kwoty 110 000 PLN. 

9. Umowa ubezpieczenia wygasa: 
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1) z upływem okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta; 

2) z dniem rozwiązania umowy przed upływem umówionego terminu zakończenia ochrony 

ubezpieczeniowej na mocy porozumienia stron lub wypowiedzenia; 

3) z dniem odstąpienia od umowy; 

4) w stosunku do określonego ubezpieczonego eksperymentu z chwilą wyczerpania sumy 

gwarancyjnej poprzez wypłatę świadczeń w kwotach równych jej wysokości, z zastrzeżeniem po-

stanowień § 2 ust 2. Wyczerpanie sumy gwarancyjnej jest równoznaczne z wykorzystaniem w 

całości ochrony ubezpieczeniowej.  

5) gdy wartość składek dla ubezpieczenia eksperymentów objętych niniejszą umową 

generalną osiągnie łączną kwotę 110 000 PLN.  

 

10.  Ubezpieczający ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę z miesięcznym okresem  

wypowiedzenia.11.  W przypadku opłacenia składki za eksperyment medyczny, który nie 

zostanie rozpoczęty Ubezpieczający poinformuje  Ubezpieczyciela o tym fakcie, co automatycznie 

będzie skutkować rozliczeniem tak uiszczonej kwoty na poczet składek należnych w przyszłości lub 

w ich braku zwrotowi. 

 

Jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia 

od umowy w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

 

 

 

 Suma gwarancyjna 

§ 5. 

 

1. Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności Wiener TU S.A. w odniesieniu do jednego 

i wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia, łącznie dla wszystkich szkód oraz kosztów wypłacanych 

w jej ramach. 

  

2. Suma gwarancyjna ulega każdorazowemu zmniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania, aż 

do jej całkowitego wyczerpania.  

 

 

Reklamacje i spory 

§ 6. 

 

1. Reklamację można złożyć: 

1) w formie pisemnej – osobiście lub przesyłką pocztową na adres każdej jednostki Wiener 

TU S.A. obsługującej klientów, na przykład pisząc na adres: Wiener TU S.A., ul. Wołoska 

22A, 02-675 Warszawa; 

2) w formie elektronicznej (e-mail: reklamacje@wiener.pl, formularz na stronie 

www.wiener.pl) 

3) ustnie (osobiście do protokołu lub telefonicznie pod numerem: +48 42 469 69 69). 

2. Reklamacja powinna zawierać: 

1) imię, nazwisko (nazwę), adres i numer telefonu kontaktowego zgłaszającego reklamację; 

2) numer zgłoszenia szkody lub numer polisy; 

3) przedmiot reklamacji; 

4) uzasadnienie reklamacji, z podaniem ewentualnych dowodów. 

3. Wiener TU S.A. rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, nie później niż w 

terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, 

uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i  udzielenie odpowiedzi we wskazanym powyżej 

terminie, ulega wydłużeniu do nie więcej niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, o czym 

Wiener TU S.A uprzednio poinformuje zgłaszającego reklamację wskazując:  

mailto:reklamacje@wiener.pl
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1) przyczynę opóźnienia; 

2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy; 

3) przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi. 

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Wiener TU S.A. powiadamia zgłaszającego reklamację 

w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym udzielenie 

przez Wiener TU S.A. odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną jest możliwe wyłącznie na 

wniosek klienta. 

5. Osobie fizycznej, która zgłosiła reklamację, przysługuje prawo: 

1) złożenia wniosku o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego; 

2) wystąpienia do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie 

pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy klientem a podmiotem rynku finansowego, 

o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji  przez 

podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.  

6. Podmiotem uprawnionym dla Wiener TU S.A. do prowadzenia postępowań w sprawach 

pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 

2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy (Al. 

Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl). 

7. Spór może zostać rozstrzygnięty przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, 

w trybie wskazanym w regulaminie tego Sądu (www.knf.gov.pl). 

8. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów 

o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby 

ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia bądź przed sąd 

właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy 

uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 

9. Wiener TU S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 

  

 Roszczenia regresowe 

§ 7. 

 

 

1. Z dniem zapłaty odszkodowania przez Wiener TU S.A., roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobie 

trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzą z mocy prawa na Wiener TU S.A. do wysokości 

zapłaconego odszkodowania. 

2. Jeżeli Wiener TU S.A. pokryło tylko część szkody, Ubezpieczonemu przysługuje co do pozostałej części 

pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem Wiener TU S.A.  

 

3. Nie przechodzą na Wiener TU S.A. roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobom, z którymi Ubezpie-

czony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, oraz pracownikom, chyba że szkoda została 

wyrządzona umyślnie.  

 

 

 

Oświadczenia stron 

§ 8. 

1. Ubezpieczający oświadcza i zapewnia Ubezpieczyciela, że zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie 

narusza praw osób trzecich oraz że nie istnieją żadne okoliczności faktyczne lub prawne, które 

mogłyby narazić Ubezpieczyciela na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu jej realizacji. 

2. Ubezpieczyciel oświadcza i zapewnia Ubezpieczającego, że zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy 

nie narusza praw osób trzecich oraz że nie istnieją żadne okoliczności faktyczne lub prawne, które 

mogłyby narazić Ubezpieczającego na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu jej realizacji. 

3.  Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia związane z realizacją umowy ubezpieczenia Ubezpieczający 

obowiązany jest składać do Wiener TU S.A. na piśmie.  

4.  W odniesieniu do zawiadomień lub oświadczeń wysyłanych listem poleconym, o dotrzymaniu okre-

ślonych w warunkach terminów decyduje data stempla pocztowego. 
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Postanowienia końcowe 

§9. 

 

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem 01.04.2022 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową  zastosowanie mają: 

1) Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 

przeprowadzającego eksperyment medyczny z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 2412) 

2) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 

3)  przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Za zobowiązania wobec osób trzecich zaciągnięte przez jedną ze stron w związku z realizacją umowy  

pozostałe strony nie ponoszą odpowiedzialności. 

4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Bieżąca korespondencja dotycząca realizacji Umowy prowadzona będzie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej z wykorzystaniem następujących adresów e-mail: 

1) Ubezpieczyciel – Jarosław Poselężny Zastępca Dyrektora Biura Sprzedaży Korporacyjnej 

ds. Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej, e-mail: jaroslaw.poszelezny@wiener.pl 

2) Ubezpieczający – Adrian Szcześniak, email: badania.kliniczne@iczmp.pl 

3) Broker reprezentujący ubezpieczonego – Krzysztof Tomaszewicz; e-mail. 

krzysztof.tomaszewicz@mentor.pl. 

6. Integralną część Umowy stanowią jej załączniki. 

7. Spory, jakie mogą wyniknąć między Stronami Umowy, będą rozstrzygane przede wszystkim 

w drodze negocjacji. W razie nieosiągnięcia porozumienia spory wynikające w związku z zawarciem i 

realizacją niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę 

strony pozwanej. 

8. Zmiana adresu korespondencyjnego powinna dla swojej ważności być  z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem ujawniona drugiej stronie poprzez wysłanie stosownego oświadczenia listem 

poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zmiana adresu korespondencyjnego nie wymaga 

zachowania trybu przewidzianego dla zmiany Umowy. W przypadku przesłania drogą elektroniczna 

aby powiadomienie było skuteczne konieczne jest zwrotne potwierdzenie otrzymania wiadomości 

przez osoby do tego uprawnione.  

9. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze  

   stron. 

 

 

 

 

 

 

           …………………………………….                   ………………………………… 

Ubezpieczający                                                                                         Ubezpieczyciel 

 

 

 

 

Załączniki:  

1) Warunki szczególne regulujące przedmiot i zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

podmiotu prowadzącego eksperyment medyczny  
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