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JAK UNIKNĄĆ PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ? 
 
Od ponad czterech lat obowiązują krótsze terminy przedawnienia – podstawowy skrócono z 10 do 
6 lat. Jeśli jednak termin przedawnienia rozpoczął się przed 9 lipca 2018 roku, zastosowanie mają 
przepisy przejściowe. 
 
To, jak liczone są terminy przedawnienia po wejściu w życie w lipcu 2018 r. nowelizacji Kodeksu 
cywilnego (dalej KC) wyjaśnimy na poniższym kazusie. 
 
PRZYKŁAD: 
 
Jan Nowak 18 maja 2012 roku sprzedał koledze Tomaszowi Kowalskiemu swój używany samochód. 
Koledzy uzgodnili cenę 100 tys. złotych płatnych jednorazowo do 18 lipca 2012 roku. Niedługo 
potem tj. w czerwcu 2012 roku Tomasz Kowalski stracił pracę, więc zapłacił w umówionym terminie 
tylko 60 tys. złotych jednocześnie prosząc Pana Jana o wyrozumiałość i obiecując spłatę reszty w 
terminie późniejszym. Pan Nowak upewnił się w przepisach, że zgodnie z art. 118 Kodeksu 
cywilnego termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz 
roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Uznał zatem, że termin, 
do kiedy może się domagać od kolegi zapłaty upływa 18 lipca 2022 roku, a ponieważ nie 
potrzebował pilnie pieniędzy, postanowił przemilczeć tę sprawę i odłożyć ją na przyszłość. W 2020 
roku, w czerwcu z uwagi na pandemię Covid także Pan Nowak stracił pracę. Wtedy przypomniał 
sobie o wierzytelności jaką posiada wobec kolegi Kowalskiego i poprosił go o zapłatę zaległych 40 
tys. zł. Dłużnik sprawdził w internecie, że zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego termin 
przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia 
przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż 
dwa lata. Na tej podstawie doszedł do wniosku, że sześć lat, w ciągu których musiał zapłacić 
brakujące 40 tys. złotych upłynęło 18 lipca 2018 roku, zaś koniec terminu przedawnienia przypadł 
na 31 grudnia 2018 rok. W tej sytuacji oświadczył Panu Nowakowi, że jego należność jest 
przedawniona i jej nie zapłaci. Na to zdenerwowany Nowak oznajmił, że według poprzednio 
obowiązujących przepisów, termin przedawnienia upłynie dopiero 18 lipca 2022 roku i jeśli 
Kowalski nie zapłaci, skieruje sprawę do sądu. Który z tych już byłych kolegów ma rację? 
 
CZYM JEST PRZEDAWNIENIE? 
 
Przedawnienie jest instytucją prawa cywilnego, która polega na tym, że po upływie terminu 
przedawnienia roszczenie istnieje nadal, ale przekształca się w tzw. zobowiązanie naturalne, co 
oznacza brak możliwości jego przymusowej realizacji. W razie dochodzenia przedawnionego 
roszczenia zobowiązany może podnieść zarzut przedawnienia przed sądem, co skutkuje odmową 
udzielenia uprawnionemu ochrony przez sąd. Nieco inne reguły dotyczą roszczeń konsumenckich 
(przedsiębiorca – konsument), ale to będzie przedmiotem odrębnego artykułu. 
 

https://www.rp.pl/finanse/art37187581-jak-uniknac-przedawnienia-roszczen
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Dla pełnej jasności należy jeszcze wskazać, że roszczenie to inaczej prawo, którego treścią jest 
uprawnienie jednej osoby do żądania od innej oznaczonej osoby zachowania się w określony 
sposób. W naszym przykładzie roszczeniem jest generalnie prawo Pana Nowaka (uprawnionego) 
do żądania od Pana Kowalskiego zapłaty pozostałej ceny za sprzedany samochód. 
 
POCZĄTEK BIEGU PRZEDAWNIENIA 
 
Zanim przejdziemy do obliczenia terminów przedawnienia, wyjaśnijmy w jaki sposób te terminy się 
oblicza i jak one biegną. Otóż według przepisów bieg terminów przedawnienia rozpoczyna się od 
dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Stan wymagalności powstaje wówczas, gdy termin 
na realizację zobowiązania upłynął. 
 
Najczęściej data wymagalności pozostawać będzie w bezpośrednim związku z terminem spełnienia 
świadczenia, co jednak nie jest konieczne. W przypadku umowy sprzedaży datą wymagalności 
roszczenia o zapłatę ceny jest chwila spełnienia przez sprzedającego świadczenia niepieniężnego, 
chyba że strony oznaczyły w umowie sprzedaży inny termin zapłaty. W naszym przykładzie datą 
wymagalności będzie dzień 19 lipca 2012 roku, ponieważ strony ustaliły termin zapłaty na dzień 18 
lipca 2012 roku i w tym też dniu upłynął termin, do którego Kowalski miał zapłacić Nowakowi za 
samochód. W konsekwencji bieg terminu przedawnienia liczymy od 19 lipca 2012 roku, a nie od 18 
lipca 2012 roku. W tym zakresie obydwaj koledzy popełnili błąd. 
 
NOWE I STARE PRZEPISY 
 
Wiemy już co to jest przedawnienie, roszczenie, wymagalność i bieg terminu. A co ze zmianami 
terminów, o których mówią bohaterowie naszej opowieści? Aby odpowiedzieć na to pytanie, 
należy w pierwszej kolejności wyjaśnić, że 9 lipca 2018 roku weszła w życie nowelizacja, zmieniająca 
dotychczasowe regulacje dotyczące przedawnienia i której celem było zasadniczo skrócenie 
dotychczasowych terminów. Otóż od 9 lipca 2018 roku podstawowym terminem przedawnienia 
roszczeń jest termin sześcioletni, który zastąpił obowiązujący wcześniej termin dziesięcioletni. 
Dodatkowo, zmianie uległy zasady ustalania końca terminu przedawnienia, ponieważ o ile 
poprzednio termin taki upływał zasadniczo z końcem dnia, który nazwą lub datą odpowiadał 
początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim 
dniu tego miesiąca, o tyle według nowych regulacji, koniec terminu przedawnienia dla roszczeń o 
dwuletnim i dłuższym terminie przedawnienia przypada zasadniczo na ostatni dzień roku 
kalendarzowego. Dla terminów krótszych niż dwuletnie, upływ terminu liczymy tak samo jak w 
poprzednim porządku prawnym. Jedynie na marginesie, można zasygnalizować, że dyskusyjne jest, 
którą metodą liczyć upływ przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem 
albo ugodą sądową, nie jest to jednak tematem tego opracowania. 
 
Wobec wprowadzonych zmian powstaje pytanie, które z przepisów stosować? Nowe czy stare? 
 
Odpowiedzi dostarczają przepisy przejściowe nowelizacji. Zgodnie z nimi dla roszczeń istniejących 
w dniu wejścia w życie zmian i jeszcze nieprzedawnionych stosuje się przepisy nowe. Jednakże, jeśli 
zgodnie z brzmieniem nowych zapisów termin przedawnienia jest krótszy niż według przepisów 
starych, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 
Jeżeli jednak przedawnienie, którego bieg terminu rozpoczął się przed dniem wejścia w życie 
nowelizacji nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, 
to przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu. 
 
Literalne brzmienie regulacji dotyczących roszczeń istniejących w dniu wejścia w życie zmian i 
jeszcze nieprzedawnionych jest dość skomplikowane. Dlatego w celu weryfikacji momentu 
przedawnienia możemy zastosować następujący algorytm: 
 
KROK 1 
 
Najpierw należy sprawdzić, czy nowy, ustawowy okres przedawnienia jest krótszy, czy dłuższy od 
dotychczasowego. Jeśli nie jest krótszy, to stosujemy przepisy nowe. 
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Jeśli jest krótszy – a będzie tak zasadniczo tylko w przypadku terminu dziesięcioletniego 
zastąpionego sześcioletnim – to należy obliczyć termin przedawnienia od dnia wejścia w życie 
nowelizacji według nowych przepisów. 
 
KROK 2 
 
Należy ustalić upływ terminu przedawnienia według dotychczasowych przepisów. 
 
KROK 3 
 
Spośród obydwu ustalonych terminów należy wybrać ten, który upływa szybciej. 
 
W naszym przykładzie, nowy okres przedawnienia wynosi 6 lat, zatem jest krótszy niż 
dotychczasowe 10 lat. Wobec tego obliczamy termin przedawnienia według nowych przepisów, 
czyli 6 lat od dnia wejścia w życie nowelizacji tj. od 9 lipca 2018 roku plus okres do końca roku. Na 
tej podstawie widzimy, że termin przedawnienia upływa z końcem 31 grudnia 2024 roku (Krok 1). 
 
Ustalając upływ terminu przedawnienia według starych zasad widzimy, że miał on miejsce w dniu 
19 lipca 2022 roku. Czyli po tym dniu roszczenie byłoby przedawnione (Krok 2). 
 
Porównanie obydwu wariantów prowadzi do wniosku, że szybciej upływa termin przedawnienia 
liczony według starych zasad (Krok 3). Zatem 19 lipca 2022 roku należy ustalić jako dzień upływu 
terminu przedawnienia roszczenia Jana Nowaka o zapłatę 40 tys. zł. 
 
Jedynie gwoli ścisłości warto dodać, że w miarę klarowna jest sytuacja zarówno dla roszczeń 
powstałych i przedawnionych przed 9 lipca 2018 roku jak i roszczeń powstałych i przedawnionych 
(lub jeszcze nieprzedawnionych) po tej dacie. 
 
W pierwszym przypadku stosuje się terminy stare zaś w drugim nowe. 
 
W naszym przykładzie, gdyby Pan Nowak sprzedał samochód Kowalskiemu wcześniej ustalając 
termin płatności ceny dajmy na to na 18 maja 2008 roku to roszczenie o zapłatę ceny 
przedawniłoby się 19 maja 2018 roku. 
 
Gdyby zaś panowie uzgodnili termin płatności na 18 lipca 2019 roku to Pan Kowalski mógłby spać 
spokojnie dopiero od 1 stycznia 2026 roku. 
 
PRZEDAWNIENIE – PRZYPADKI SZCZEGÓLNE 
 
Omówione wyżej skrócenie terminu przedawnienia z 10 do 6 lat dotyczy wszystkich 
cywilnoprawnych roszczeń majątkowych, z wyjątkiem tych, dla których prawo przewiduje dłuższe 
lub krótsze terminy przedawnienia. W polskim porządku prawnym tego typu wyjątków jest całkiem 
sporo. Jednym z nich będą np. roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla 
których ogólny termin przedawnienia tak jak poprzednio wynosi zasadniczo 3 lata, przy czym 
koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, czyli według 
nowych reguł. 
 
Dodatkowo wyjątkiem są szczególne terminy przedawnienia wynikające z poszczególnych 
rodzajów czynności prawnych np. roszczenie o wydanie przedmiotu pożyczki (6 miesięcy), 
roszczenia z umowy o dzieło (2 lata), roszczenia z zapisu testamentowego (5 lat). 
 
Problem praktyczny stwarza częstokroć nachodzenie się na siebie przepisów, rodzące wątpliwości, 
która z regulacji ma pierwszeństwo, a w konsekwencji jak długi termin przedawnienia dla danego 
roszczenia stosować. 
 
Przykładowo zgodnie z art. 554 KC roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności 
przedsiębiorstwa sprzedawcy, przedawniają się z upływem lat dwóch. Powstaje zatem wątpliwość, 
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czy dla roszczeń profesjonalnego sprzedawcy stosować dwuletni termin wskazany wprost w art. 
554 KC, czy też może termin trzyletni? 
 
Nie wdając się szerzej w argumentację należy wskazać, że przyjmuje się w tym przypadku dwuletni 
okres przedawnienia, ponieważ przepis o roszczeniu z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie 
działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy jest przepisem szczególnym wobec ogólnej regulacji 
przewidującej 3 lata przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. Jeśli zatem w naszym przykładzie panowie prowadziliby firmy i Pan Nowak 
sprzedałby Panu Kowalskiemu pojazd w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z 
terminem płatności 18 lipca 2012 roku, to termin przedawnienia upłynąłby jeszcze przed wejściem 
w życie nowych przepisów i na starych zasadach, a więc 19 lipca 2014 roku. 
 
Jeśli jednak zapłata umówionej ceny miałaby nastąpić np. 18 lipca 2018 roku, to upływ terminu 
przedawnienia należałoby liczyć według zasad nowych, a więc przyjmując za koniec terminu 
przedawnienia ostatni dzień roku kalendarzowego, czyli 31 grudnia 2020 roku. 
 
Trzeci wariant to sytuacja, gdyby Pan Nowak sprzedał samochód ustaliwszy datę płatności ceny na 
18 lipca 2017 roku. W takiej sytuacji w momencie wejścia w życie nowych przepisów roszczenie o 
zapłatę byłoby wymagalne nie będąc jeszcze przedawnionym, wobec czego należałoby ustalić 
przepisy właściwe. 
 
W naszym przykładzie, zarówno nowy jak i stary termin przedawnienia wynosi 2 lata, zatem nowy 
okres przedawnienia nie jest krótszy od poprzedniego. (Krok I) To powoduje, że stosujemy regułę 
ogólną tj. liczymy upływ terminu przedawnienia według przepisów nowych. 
 
W tym wariancie ostatnim dniem biegu terminu przedawnienia byłby 31 grudnia 2019 roku (2 lata 
plus okres do końca roku). 
 
WNIOSKI 
 
Od 9 lipca 2018 roku podstawowy termin przedawnienia wynosi 6 lat w miejsce dotychczasowych 
10 lat. Sama idea skrócenia terminów przedawnienia jest słuszna, gdyż odpowiada obserwowanej 
rosnącej dynamice stosunków cywilnoprawnych. Jednakże różnorodność terminów przedawnienia 
sprawia, że regulacje te nie tworzą jednolitego i czytelnego modelu. W konsekwencji obliczanie 
terminów przedawnienia w praktyce wywołuje liczne trudności. 

 
 

Michał Zakrzewski, radca prawny w poznańskim biurze Rödl & Partner 
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