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ZMIANA ZASAD PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ CYWILNOPRAWNYCH  

Z dniem 9.07.2018 r. weszła w życie zmiana przepisów kodeksu cywilnego dotycząca przedawnienia roszczeń 
przewidziana ustawą z dnia 13.04.2018 r. o zmianie ustawy –  Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 1104, dalej jako: „nowelizacja”), która wprowadziła zmiany między innymi w regulacjach 
dotyczących terminów przedawnienia roszczeń, czy zasad przedawnienia roszczeń przysługujących 
przeciwko konsumentom.  

I. ZMIANA DŁUGOŚCI TERMINÓW PRZEDAWNIENIA  

Przed nowelizacją 

Do momentu wejścia w życie nowelizacji ogólne terminy przedawnienia, tj. terminy przedawnienia dotyczące 
wszystkich roszczeń majątkowych za wyjątkiem tych, dla których przepisy szczególne przewidują inne terminy 
przedawnienia, wynosiły: 

1) 3 lata dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, 

2) 10 lat dla pozostałych roszczeń. 

Oznacza to, że w zależności od rodzaju roszczenie ulegało przedawnieniu po upływie 3 lub 10 lat, liczonych od 
dnia, w którym dane roszczenie stało się wymagalne. 

Ponadto, przewidziany termin przedawnienia w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym 
orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem 
sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem 
polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd wynosił 10 lat. 

Po nowelizacji 

Terminy przedawnienia 

Po wejściu w życie nowelizacji ogólne terminy przedawnienia wynoszą: 

1) nadal 3 lata dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz dla roszczeń związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, 

2) skrócony z 10 do 6 lat termin przedawnienia dla pozostałych roszczeń. 

Co więcej, skrócono z 10 do 6 lat termin przedawnienia w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym 

orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem 

sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem 

polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd. 

Sposób liczenia  

Zmianie uległ także sposób liczenia ogólnych terminów przedawnienia roszczeń majątkowych (w tym także 

roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Od 

9.07.2018 r. koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, o ile termin 

przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Oznacza to, że aktualnie dochodzenie roszczeń możliwe jest do 

ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym upłynął termin przedawnienia. Tym samym powyższy sposób 
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liczenia jest istotnym ułatwieniem dla wierzycieli. Nie będą musieli dokonywać szczegółowych obliczeń. 

Przykład: Spółka A będąca producentem komputerów, w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej zawarła w dniu 15.07.2018 r. umowę kredytu na kwotę 100 000 zł z Bankiem 

B. Strony ustaliły, iż spłata kredytu nastąpi w dwóch ratach po 50 000 zł, a spłata ostatniej 

raty nastąpi w  dniu 15.09.2018 r. Zakładając, że Spółka A nie dokonała zapłaty ostatniej 

raty w ustalonym terminie wskazać należy na poniższe:   

Wg przepisów sprzed nowelizacji, termin przedawnienia roszczenia Banku B rozpocząłby się 

w dniu 16.09.2018 r., a przedawnienie  

nastąpiłoby z dniem 16.09.2021 r.  

Zgodnie zaś ze znowelizowanymi przepisami roszczenie Banku B przedawni się w dniu 

31.12.2021 r.   

II.  ZMIANA DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH PRZECIWKO KONSUMENTOM 

Zmianie uległy również zasady dochodzenia roszczeń przysługujących przeciwko konsumentom. Zgodnie 

z dodanym art. 117 § 21 k.c. nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko 

konsumentowi po upływie terminu jego przedawnienia. W konsekwencji sam upływ terminu przedawnienia, 

a nie jak dotychczas podniesiony, w trakcie procesu sądowego, zarzut przedawnienia, stanowić będzie 

o niemożności zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi po upływie terminu jego 

przedawnienia. 

Od powyższej zasady nowelizacja wprowadziła kilka wyjątków. Zgodnie bowiem z dodanym art. 1171 k.c. 

w wyjątkowych przypadkach sąd może, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu 

przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności. 

Przy czym korzystając z tego uprawnienia sąd powinien rozważyć w szczególności: 

1) długość terminu przedawnienia, 

2) długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia,  

3) charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ 
zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia. 

III. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE  

Zgodnie z art. 5 ust. 1 nowelizacji do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej 

nowelizacji, czyli przed 9.07.2018 r. i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych zasadniczo stosuje się 

znowelizowane przepisy. Jednakże, mając na uwadze wyjątki od ww. reguły, poczynione w kolejnych 

ustępach tego artykułu, wskazać należy, że każdy przypadek   roszczenia powstałego przed dniem wejścia 

w życie nowelizacji i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionego będzie wymagał dodatkowej analizy pod 

kątem zastosowania odpowiednich przepisów.  

Co więcej, nowelizacja wprowadza szczególny przepis przejściowy dotyczący roszczeń przysługujących 

przeciwko konsumentom. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 4 nowelizacji w przypadku przedawnionych roszczeń 

przysługujących przeciwko konsumentowi, co do których do dnia wejścia w życie niniejszej nowelizacji, tj. do 

dnia 9.07.2018 r., nie podniesiono zarzutu przedawnienia, podlegają one z tym dniem skutkom przedawnienia. 

W konsekwencji od dnia 9.07.2018 r. sąd przedawnienie ww. roszczeń będzie brał pod uwagę niezależnie od 

tego, czy pozwany podniesie taki zarzut w trakcie postępowania. 

W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 


