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UUBEZPIECZENIE BADACZA W BADANIU KLINICZNYM 
Procesowi badań klinicznych towarzyszy wiele ryzyk, a zwłaszcza 
zagrożenie wystąpienia szkody na osobie. Szkodę zatem może ponieść 
każdy zaangażowany w badanie kliniczne, w tym m.in.: uczestnik, sponsor, 
personel medyczny, ośrodek medyczny, komisja bioetyczna, nadzorczy urząd 
administracji państwowej, zakład ubezpieczeń. 

Najbardziej narażeni są oczywiście uczestnicy badania klinicz-
nego. Stąd właśnie na ich bezpieczeństwo szczególnie kładą nacisk 
ustawodawcy. Podstawową regułą prowadzenia badań klinicznych 
jest bowiem kierowanie się dobrem pacjenta, które jest nadrzędne 
w stosunku do nauki lub społeczeństwa. 

Wobec powyższego zarówno ustawodawstwo unijne, jak i prawo 
krajowe nakłada obowiązek prowadzenia badania klinicznego 
pod warunkiem funkcjonowania przepisów dotyczących ubez-
pieczenia lub odszkodowania. Polskie przepisy w tym zakresie 
(dotąd zawarte w artykule 37b ust. 2 pkt 6 Prawa farmaceutycz-
nego) regulować będzie nowa ustawa. W ustawie O badaniach 
klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Tekst ustawy 
przekazany do Senatu Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o bada-
niach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi), zwraca 
uwagę art. 40, który brzmi: Sponsor i badacz z tytułu prowadzenia 

Ubezpieczenie jako sposób na ograniczenie ryzyka 
związanego z prowadzeniem badań klinicznych 

przez ośrodek i badacza

Posłowie uchwalili ustawę o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Chodziło o dostosowanie 
polskich przepisów z prawem Unii Europejskiej. Wprowadzone zmiany – jak ocenia resort zdrowia – powinny zwiększyć atrak-
cyjność prowadzenia badań klinicznych w Polsce. Ale zmiany niosą ze sobą nowe ryzyka zarówno dla badaczy, jak i ośrodków 
badawczych. Stawiają też nowe wymagania dla ubezpieczycieli. – Krzysztof toMaszewicz 

KRZYSZTOF TOMASZEWICZ 
ekspert ds. ubezpieczeń badań i eksperymentów 

z Biura Ubezpieczeń Medycznych Mentor.

badania klinicznego podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowie-
dzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem 
badania klinicznego. Jednocześnie przewidziano, że w przypadku 
badania klinicznego o niskim stopniu interwencji sponsor nie 
będzie musiał zawierać umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej za szkody wyrządzone przez niego w związku z prowa-
dzeniem badania klinicznego. Tyle, że wyłączenie to nie dotyczy 
ubezpieczenia badacza, w zakresie odpowiedzialności (art. 40 
ust. 2). 

Wspomniana nowa ustawa w kolejnych artykułach określa szcze-
gółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, termin powstania 
obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną 
zależną od liczby uczestników badania klinicznego. 

Przytoczone ubezpieczenie, jak wskazuje ustawa, ma zatem 
charakter obowiązkowy. Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóź-
niej w dniu złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na rozpoczęcie badania 
klinicznego. Jego zakres obejmuje odpowiedzialność cywilną 
badacza i sponsora za szkodę polegającą na uszkodzeniu ciała, rozstroju 
zdrowia lub śmierci uczestnika badania klinicznego, w okresie trwania 
ochrony ubezpieczeniowej, wyrządzoną w związku z prowadze-
niem badania klinicznego. 



37

L U T Y  2 0 2 3 P R A W O

To oznacza, że praktycznie w każdym przypadku (poza kilkoma 
sytuacjami zdefiniowanymi w katalogu wyłączeń), pojawi się 
odpowiedzialność ubezpieczyciela. Pod warunkiem, iż spełnione 
zostaną zasady i przesłanki tejże odpowiedzialności, tj.: 

 J wina badacza lub sponsora, 

 J zdarzenie, za które ponosi on odpowiedzialność oraz 

 J związek przyczynowo-skutkowy między zdarzeniem a szkodą. 

Sam fakt stwierdzenia co do zasady odpowiedzialności cywilnej 
badacza albo sponsora nie implikuje automatycznie odpowie-
dzialności ubezpieczyciela. Szkoda musi być wyrządzona działa-
niem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie 
ubezpieczenia. Ciężar udowodnienia winy leży po stronie uczest-
nika badania klinicznego i może sprawiać wiele problemów. Przede 
wszystkim dlatego, że poszkodowany nie ma wiedzy specja-
listycznej z zakresu medycyny. Zauważają to również sądy 
powszechne, przed którymi toczą się spory o szkody medyczne 
i ma to odbicie w wydawanych wyrokach. Dodatkowo kwestię 
komplikuje specyfika i zasady prowadzenia badań klinicznych. 
Choćby kwestie podpisania świadomej zgody, którą uczestnik 
lub jego przedstawiciel ustawowy jest zobowiązany wyrazić po 
rozmowie z badaczem lub członkiem jego zespołu. Po zapoznaniu 
się z celami, ryzykiem, niedogodnościami, możliwościami wystą-
pienia określonych zdarzeń niepożądanych, uczestnik godzi się na 
uczestnictwo w badaniach. Wyrażona w ten sposób zgoda wyłącza 
bezprawność czynu, co przekłada się na brak odpowiedzialności 
badacza i sponsora. Dodatkowo nie można przypisać badaczowi 
czy sponsorowi winy za działania niepożądane, których nie dało 
się przewidzieć, mając na uwadze należytą staranność i aktualną 
wiedzę medyczną. 

Nawet przy tak niekorzystnej dla uczestnika badania klinicz-
nego konstrukcji odpowiedzialności badacza i sponsora, opartej 
na zasadzie winy, można wskazać przykłady winy badacza, za 
które będzie on ponosił odpowiedzialność. Są to m.in.: nieprze-
strzeganie protokołu, zastosowanie testowanego produktu lecz-
niczego, co do którego badacz miał wiedzę, że jest wadliwy oraz 
niepodjęcie czynności minimalizujących wystąpienie działań 
niepożądanych. 

ROLA FUNDUSZU KOMPENSACYJNEGO BADAŃ KLINICZNYCH
W celu zagwarantowania uczestnikom badań klinicznych szyb-
szej i prostszej drogi dochodzenia rekompensaty za poniesione 
w związku z badaniem klinicznym szkody, dodatkowo w nowej 
ustawie umożliwiono dochodzenie odszkodowania ze specjalnie 
powołanego Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych. 
Wprowadzone rozwiązanie wzorowane jest na działalności woje-
wódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. 

Należy zauważyć, że na gruncie jeszcze obowiązujących prze-
pisów, jedyną drogą do uzyskania odszkodowania z tytułu szkód 
poniesionych w związku z uczestniczeniem w badaniu klinicznym 
jest dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela lub wytoczenie 
sprawy sądowej, co skutkuje znikomą liczbą wypłacanych 
odszkodowań. 

Omawiana nowa ustawa określa również wysokość minimalnej 
sumy gwarancyjnej, w odniesieniu do jednego i wszystkich 
zdarzeń w okresie ubezpieczenia, a jej wysokość uzależniona jest 

od liczby osób, które uczestniczą w badaniu klinicznym i wynosi 
równowartość w złotych: 
1. do 50 osób – 2 000 000 euro; 
2. powyżej 50 osób – 5 000 000 euro. 

Wskazanie minimalnej sumy gwarancyjnej nie jest przeszkodą, 
żeby w umowie ubezpieczenia określić wyższy poziom odpowie-
dzialności. W praktyce jednak może się to okazać dość trudne. 
Ubezpieczyciele, którzy oferują tego typu ubezpieczenia, nie 
są skłonni do zawierania umów na wyższe sumy, niż stanowią 
warunki przywołanej ustawy. Zasadniczo zakłady ubezpieczeń 
oferują dobrowolne ubezpieczenia OC w oparciu o własne OWU. 
Wynika to z faktu bardzo skromnego katalogu wyłączeń określo-
nych w ustawie, co w konsekwencji przekłada się na szeroką odpo-
wiedzialność odszkodowawczą ubezpieczonych, a tym samym na 
znaczny transfer ryzyka na ubezpieczyciela. 

Poza wspomnianą funkcją podniesienia sumy gwarancyjnej, 
dobrowolne ubezpieczenie OC ma również za zadanie pokrycie 
tych szkód, których nie obejmuje obowiązkowe OC badacza 
i sponsora. Należy podkreślić, że odpowiedzialność ubezpieczyciela 
wynikająca z obowiązkowego ubezpieczenia OC badacza i sponsora ogra-
niczona jest wyłącznie do szkód na osobie (uszkodzenie ciała, rozstrój 
zdrowia, śmierć uczestnika). Poza ochroną pozostają zatem 
chociażby szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź 
utracie mienia. 

Zgodnie z rozdziałem 7 nowej ustawy za szkody wyrządzone 
w związku z prowadzeniem badania klinicznego odpowiada 
badacz i sponsor. Dotyczy to zarówno odpowiedzialności za 
szkody na mieniu, jak i na osobie. Tego typu szkody mogą jednak 
zostać pokryte w ramach umowy ubezpieczenia dobrowolnego, 
określanej na podstawie OWU danego ubezpieczyciela. To od 
badacza i ubezpieczyciela zależeć wówczas będzie zakres takiego 
ubezpieczenia. 
 
UBEZPIECZENIE OŚRODKA BADAWCZEGO W BADANIU KLINICZNYM 
Zupełnie inaczej niż w przypadku ubezpieczenia badacza 
wygląda kwestia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
ośrodka badawczego, czyli miejsca prowadzenia badania klinicz-
nego. Obowiązek ubezpieczenia zawarty w rozdziale 7 ustawy nie dotyczy 
ośrodka, a tym samym jego odpowiedzialność nie jest objęta ochroną 
w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC badacza i sponsora. 
Problemem jest fakt, że ustawodawca nie określił precyzyjnie, 
czym jest ośrodek, co komplikuje możliwość określenia granic 
odpowiedzialności, jak również znalezienia optymalnej ochrony 
ubezpieczeniowej. 

Większość czynności medycznych, procedur diagnostycznych 
(badań obrazowych, badań krwi) lub innych procedur zleconych 
przez badacza wykonywanych jest w ośrodku z wykorzystaniem 
jego urządzeń, infrastruktury i personelu (niebędącego członkami 
zespołu badawczego). W efekcie wszystkie szkody z tego tytułu 
będą obciążać ośrodek. Mimo że są one związane z badaniem 
klinicznym, trudno jest tutaj wskazać bezpośrednią winę badacza, 
biorąc pod uwagę choćby art. 429 k.c., który zwalnia z odpowie-
dzialności podmiot, który powierzył wykonywanie czynności 
specjaliście. Z taką sytuacją – wyboru profesjonalisty, z pewno-
ścią będziemy mieć do czynienia w przypadku zawarcia umowy 
z ośrodkiem badawczym, w którym jest zarejestrowany podmiot 
leczniczy i który w zakresie swojej działalności trudni się przecież 
wykonywaniem czynności objętych umową. u
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Zasadne jest zawarcie uzupełniającej umowy ubezpieczenia obej-
mującej ryzyka wyłączone w ubezpieczeniu obowiązkowym, takie jak 
szkody rzeczowe (uszkodzenie, zniszczenie lub utrata rzeczy) czy 
odpowiedzialność za szkody wyrządzone sponsorowi lub bada-
czowi, w szczególności wynikłe z niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy o badanie kliniczne. 

Ogólne warunki takiego ubezpieczenia nie podlegają już regu-
lacji Ministra Finansów. Teraz są ustalane dowolnie przez każdy 
zakład ubezpieczeń. Z jednej strony umożliwia to dość elastyczne 
kształtowanie warunków ubezpieczenia – z drugiej powoduje 
również możliwość ograniczenia zakresu ubezpieczenia lub sum 
gwarancyjnych. 

RYNEK UBEZPIECZENIA BADAŃ KLINICZNYCH W POLSCE 
Przeglądając orzecznictwo naszych rodzimych sądów z ostat-
nich lat w kontekście sporów dotyczących naprawienia szkody 
wyrządzonej w związku z badaniem klinicznym, nie sposób 
doszukać się wielu prawomocnych orzeczeń w tym zakresie. 

Przygotowując się do opracowania niniejszego tematu, zwró-
cono się z pytaniem do kilku rodzimych ubezpieczycieli, oferu-
jących ubezpieczenie OC badacza i sponsora na rynku polskim, 
z prośbą o informacje na temat wypłaconych dotychczas odszko-
dowań. Nie udało się uzyskać konkretnych danych statystycz-
nych ani kwot. Ubezpieczyciele dość zazdrośnie strzegą swoich 
tajemnic. Z otrzymanych odpowiedzi wynika jednak, że miały 
miejsce kilkukrotnie wypłaty świadczeń na podstawie zawartych 
ugód, tj. odszkodowań, zadośćuczynień. Tak mała liczba spraw 
kończących się wypłatami przez ubezpieczycieli potwierdza 
z jednej strony stosunkowo niewielkie ryzyko wystąpienia szkody 
w badaniach klinicznych, a z drugiej – problemy (przeszkody) 
natury prawnej dochodzenia takich roszczeń oraz niekorzystna 
dla poszkodowanego zasada winy badacza, sponsora czy ośrodka. 

Być może ujęty w nowej ustawie „Fundusz Kompensacyjny Badań 
Klinicznych”, będący swego rodzaju krajowym mechanizmem 

W sytuacji, kiedy nie da się przypisać winy badaczowi, odpowie-
dzialność może spaść na ośrodek badawczy. Prawdopodobne jest 
zatem powstanie sporu, kto odpowie za szkodę – ośrodek czy też 
badacz? Stąd, głównie ze względu na brak precyzyjnie określonej 
roli ośrodka, powinna być zawarta umowa na prowadzenie badania 
klinicznego, precyzyjnie określająca obowiązki obu stron. 

Dużym błędem jest również przyjęcie zapisów, które rozszerzają 
odpowiedzialność ośrodka z obszaru odpowiedzialności badacza 
i sponsora. Odpowiedzialność ośrodka powinna obejmować zatem 
jedynie szkody powstałe z winy samego ośrodka. Choćby wspo-
mniane zlecenia badań, czyli te odpowiedzialności jakich nie 
można przypisać badaczowi i sponsorowi. 

Ochronę dla tego typu szkód zapewni ośrodkowi – wskazane 
w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej – obowiąz-
kowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu lecz-
niczego. Obowiązkowa polisa OC podmiotu leczniczego zapewni 
pokrycie szkód będących następstwem udzielania świadczeń 
zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzie-
lania świadczeń zdrowotnych, w tym również szkód wyni-
kłych z czynności prowadzonych na zlecenie zespołu badaw-
czego. Ośrodek wykonuje wówczas rutynowe badania niemające 
żadnych cech eksperymentu medycznego i dlatego kwestie doty-
czące np. niewłaściwej diagnostyki, zakażeń, złamania igły itp. 
pozostają w zakresie obowiązkowego OC podmiotu leczniczego. 

Tutaj warto zwrócić uwagę na praktykę wielu ośrodków. Z powodu 
dość niskiej sumy gwarancyjnej na zdarzenie niektórzy zawierają dobrowolne 
ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego z klauzulą nadwyżkową (dodatkowa 
suma gwarancyjna ponad sumę minimalną z rozporządzenia) oraz z rozsze-
rzeniem zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z działal-
nością podmiotu leczniczego jako ośrodka badawczego w procesie badania 
klinicznego. 

Posiadanie jedynie obowiązkowego ubezpieczenia OC tylko 
pozornie ułatwia rozwiązanie problemu dobrego ubezpieczenia. 

© OneLineStock/stock.adobe.com
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Udział w prowadzeniu badania klinicznego zawsze bowiem 
będzie się wiązał z ryzykiem, w tym z ryzykiem finansowym, 
przed którym warto zabezpieczyć się zarówno poprzez odpo-
wiednie klauzule w umowie ze sponsorem, jak też wykupienie 
nie tylko obowiązkowego ubezpieczenia, ale także ubezpieczeń 
dobrowolnych. 
Przykładem jest zawarcie ubezpieczenia obowiązkowego z rozsze-
rzeniem o dodatkową ochronę, którą oferuje rynek. W obowiąz-
kowym ubezpieczeniu OC badacza i sponsora możliwe jest, 
np. rozszerzenie ochrony o odpowiedzialność cywilną komisji 
bioetycznej i jej członków, którzy zaopiniowali ubezpieczony ekspe-
ryment medyczny czy działającego na zlecenie prowadzącego 
podmiotu organizującego badanie kliniczne (CRO). W razie potrzeby 
można również wprowadzić klauzulę przedłużającą okres ubezpie-
czenia w sytuacji, gdy w ustalonym terminie badania, badaczom 
nie uda się zrekrutować do badania odpowiedniej liczby uczest-
ników. Niektórzy z ubezpieczycieli oferują także ubezpieczenie 
asysty prawnej, czyli możliwości skorzystania z konsultacji, porady 
lub informacji prawnej związanej z przedmiotem ubezpieczenia. 

Kompleksowość i pełność ochrony dopełniają przede wszystkim 
ubezpieczenia dobrowolne, których zakres powinien być dosto-
sowany do konkretnego badacza czy ośrodka. Dobra identyfikacja 
ryzyk pozwoli na dopasowanie ochrony i wybranie najlepszych 
rozwiązań. W ten sposób można rozszerzyć ochronę o szkody 
mogące powstać w mieniu użyczonym, kontrolowanym, najmo-
wanym, leasingowanym czy dzierżawionym przez ubezpieczo-
nego. Do ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej można 
wprowadzić wiele dodatkowych rozszerzeń. Przykładami są: 
OC za szkody wyrządzone pracownikom i w ich mieniu, OC za 
podwykonawców, OC za produkt, OC wzajemne, jak również 
OC za przeniesienie chorób zakaźnych czy zakażeń oraz zatruć 
pokarmowych, kiedy np. ośrodek przygotowuje, podaje posiłki 
uczestnikom badania (pacjentom). 

Warta uwagi jest również odpowiednio wysoka suma gwaran-
cyjna, która zabezpiecza przed skutkami finansowymi związanymi 
z naprawieniem wyrządzonej szkody. W ocenie autora potwierdza 
to dodatkowo obserwowany wzrost świadomości uczestników 
badań (pacjentów) oraz ogólnie widoczny trend wzrostu rosz-
czeniowości społeczeństwa. Pamiętajmy, że sądy także przyznają 
coraz wyższe odszkodowania czy zadośćuczynienia. Nie wszystko 
jesteśmy w stanie przewidzieć, ale przed wieloma konsekwencjami 
zdarzeń jesteśmy w stanie się ubezpieczyć. q

kompensacyjnym, ułatwi uczestnikom badań klinicznych 
łatwiejszy i szybszy sposób uzyskiwania odszkodowań za ponie-
sione szkody. 

Polski rynek ubezpieczeń badań klinicznych nie jest zbyt duży, tzn. nie 
ma zbyt wielu ubezpieczycieli chętnych ubezpieczyć tego typu ryzyko. 
Od lat liczba ta oscyluje w okolicy 4-5 ubezpieczycieli. Wynika to 
z ogólnej liczby przeprowadzanych badań w Polsce, jak również 
z faktu, że najwięksi sponsorzy – duże międzynarodowe koncerny 
farmaceutyczne – bardzo często posiadają polisy negocjowane 
na poziomie spółki-matki i zawierane jedynie przez lokalnych 
ubezpieczycieli. 

Poza tym praktycznie do 2019 r. (czyli do momentu powstania 
Agencji Badań Medycznych) w bardzo niewielkim procencie 
wykonywane były niekomercyjne badania kliniczne. Dopiero 
powstanie wspomnianej ABM – agendy rządowej powołanej do 
realizacji zadań z zakresu działalności innowacyjnej w ochronie 
zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju niekomercyj-
nych badań klinicznych – zmieniło sytuację. Wpłynęło m.in. na 
wzrost liczby badań niekomercyjnych, a tym samym potrzeby ich 
ubezpieczenia. Dzięki temu z jednej strony jest to ogromna szansa 
na rozwój rynku ubezpieczeń badań w Polsce, z drugiej zaś strony, 
obserwowane narzucanie przez finansującego granty maksymal-
nego kosztu ubezpieczenia per uczestnik bez względu na rodzaj czy 
fazę badania, często po prostu nie pokrywa się z tym, co oferuje 
rynek. 

PODSUMOWANIE 
Analizując kwestię odpowiedzialności ośrodka i badacza za szkody 
wyrządzone w związku z badaniem klinicznym, nie można zapo-
mnieć, że z punktu widzenia uczestnika badanie kliniczne zawsze 
wiąże się z ryzykiem. Pomimo dochowania należytej staranności 
przez wszystkie osoby biorące udział w planowaniu i realizacji 
badania, nigdy nie można wykluczyć zaistnienia sytuacji, w której 
uczestnik poniesie szkodę. Nawet najlepiej opracowany protokół 
badania, standardowe procedury operacyjne czy odpowiednio 
prowadzony monitoring, mogą nie być wystarczające, by uniknąć 
błędów. To z kolei może skutkować odpowiedzialnością nie tylko 
wobec uczestnika badania, ale także wobec sponsora. 

Bardzo szeroki charakter może mieć też odpowiedzialność 
badacza. Począwszy od odpowiedzialności za szkody majątkowe 
(zarówno wobec pacjentów, sponsora, ośrodka, jak i osób trze-
cich), po odpowiedzialność za krzywdę wyrządzoną uczestnikom. 
Z punktu widzenia badacza istotne jest zatem analizowanie i weryfikowanie 
wszystkich zawieranych przez niego umów na prowadzenie badania klinicz-
nego. Umowy te mogą bowiem w istotny sposób rozszerzyć jego 
odpowiedzialność, z wprowadzaniem odpowiedzialności soli-
darnej za inne podmioty włącznie. 

Podobnie ośrodek, przystępując do umowy o prowadzenie badania klinicz-
nego, powinien dokładnie przeanalizować zakres określonej w umowie odpo-
wiedzialności i dążyć do ustalenia swoich obowiązków tylko w takim zakresie, 
w jakim realnie może kontrolować ich wykonanie. Następnie w trakcie 
realizacji umowy obowiązki te powinny być na bieżąco monito-
rowane, tak aby ośrodek czy badacz nie narazili się na odpowie-
dzialność z tytułu ich wadliwego wykonania lub niewykonania. 

Nawet jednak wysoka staranność nie wyeliminuje całkowicie 
ryzyka błędu, stąd niezwykle ważna jest w tym momencie analiza 
posiadanej polisy OC i rozważenie rozszerzenia tej ochrony. 
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