
 
 
 

 

 

Klauzule indemnifikacyjne 

 

Klauzule indemnifikacyjne są coraz częściej spotykane w umowach regulujących stosunki prawne 

pomiędzy przedsiębiorcami. W polskim systemie prawnym próżno jednak szukać definicji 

wyjaśniającej istotę tej instytucji. Lukę tę stara się wypełnić doktryna prawa. 

 

W doktrynie przyjmuje się,  że klauzula indemnifikacyjna jest rodzajem zobowiązania umownego 

o charakterze gwarancyjnym, ustanawianym zgodnie z zasadą swobody umów (wyrażoną w art. 

3531 k.c.), w oparciu o art. 392 k.c., w myśl którego: jeżeli osoba trzecia zobowiązała się przez 

umowę z dłużnikiem zwolnić go od obowiązku świadczenia, jest ona odpowiedzialna względem 

dłużnika za to, że wierzyciel nie będzie od niego żądał spełnienia świadczenia1. 

 

Istota klauzuli polega na zobowiązaniu strony indemnifikującej (dłużnika) do zabezpieczenia lub 

zwolnienia drugiej strony (wierzyciela) od odpowiedzialności za uzgodnione przez strony ryzyka. 

Ryzyka mogą być wyłącznie wymienione, ale najczęściej są wyraźnie zdefiniowane w klauzuli lub 

dalszej części kontraktu. Ryzkami mogą być zarówno roszczenia o charakterze 

prywatnoprawnym – kontraktowe lub deliktowe, a także roszczenia o charakterze 

publicznoprawnym. Należy mieć jednak na uwadze, że roszczenia deliktowe oraz 

publicznoprawne co do zasady nie podlegają wyłączeniu postanowieniem umownym, co oznacza, 

że strony stosunku prawnego mogą co najwyżej określić która ze stron poniesie ciężar 

ekonomiczny wystąpienia takiego zdarzenia2. 

 

Klauzule indemnifikacyjne mogą być jednym z wielu postanowień „umowy głównej”, ale mogą być 

także ustanowione w drodze odrębnej czynności prawnej. Klauzule indemnifikacyjne zazwyczaj 

gwarantują zabezpieczenie lub zwolnienie od odpowiedzialności nie tylko stronie kontraktu, ale 

także jej pracownikom, współpracownikom, podmiotom powiązanym, etc. 

 

Zasadniczo, w klauzulach indemnifikacyjnych zastrzega się, że wierzyciel powinien w rozsądnym 

czasie poinformować dłużnika o wystąpieniu zdarzeń, co do których jest chroniony. Takie 

poinformowanie ma oczywiście na celu zapewnienie dłużnikowi możliwości podjęcia działań 

pozwalających na obronę wierzyciela przed ujemnymi skutkami zdarzenia. Przykładami takich 

działań mogą być: podjęcie negocjacji, zawarcie ugody lub nawet spełnienie świadczenia, przy 

czym powszechnym jest wprowadzenie wymogu uzyskania zgody strony indemnifikowanej na 

takie zakończenie sporu, które w jakikolwiek sposób będzie wpływało na jej prawa/obowiązki. 

 

Przyjętą praktyką jest także wyłączenie zobowiązań wynikających z klauzul indemnifikacyjnych 

z limitu ograniczeń odpowiedzialności (tzw. limitation of liability). 
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