
Obliczanie terminów i 
przedawnienie

1



Terminy (I)

Art. 111

§ 1. Termin oznaczony w dniach kończy się z
upływem ostatniego dnia.

§ 2. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w
dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się
przy obliczaniu terminu dnia, w którym to
zdarzenie nastąpiło.
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Terminy (II)
Art. 112

Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub
latach kończy się z upływem dnia, który nazwą
lub datą odpowiada początkowemu dniowi
terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim
miesiącu nie było ‐ w ostatnim dniu tego
miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby
fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego
dnia.
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Terminy (III)

Art. 115

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności
przypada na dzień uznany ustawowo za wolny
od pracy, termin upływa dnia następnego.
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Przedawnienie – co podlega

Art. 117

§ 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie
przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają
przedawnieniu.
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Przedawnienie – wyjątki
Art. 220

Roszczenie o zniesienie współwłasności nie
ulega przedawnieniu.

Art. 223

§ 1. Roszczenia właściciela przewidziane w
artykule poprzedzającym nie ulegają
przedawnieniu, jeżeli dotyczą nieruchomości.
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Przedawnienie – skutki (I)

Art. 117

§ 2. Po upływie terminu przedawnienia ten,
przeciwko komu przysługuje roszczenie, może
uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka
się korzystania z zarzutu przedawnienia.
Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia
przed upływem terminu jest nieważne.
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Przedawnienie – skutki (II)

Art. 411

Nie można żądać zwrotu świadczenia:

(…)

3) jeżeli świadczenie zostało spełnione w celu
zadośćuczynienia przedawnionemu roszczeniu;

(…)
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Bieg przedawnienie – początek
Art. 120

§ 1. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia,
w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli
wymagalność roszczenia zależy od podjęcia
określonej czynności przez uprawnionego, bieg
terminu rozpoczyna się od dnia, w którym
roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby
uprawniony podjął czynność w najwcześniej
możliwym terminie.

9



Bieg przedawnienie – zawieszenie
Art. 121

Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a
rozpoczęty ulega zawieszeniu:

(…)

4) co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły
wyższej uprawniony nie może ich dochodzić
przed sądem lub innym organem powołanym do
rozpoznawania spraw danego rodzaju ‐ przez
czas trwania przeszkody.
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Bieg przedawnienie – przerwanie (I)
Art. 123

§ 1. Bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym
organem powołanym do rozpoznawania spraw
lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo
przed sądem polubownym, przedsięwziętą
bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia
albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
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Bieg przedawnienie – przerwanie (II)

2) przez uznanie roszczenia przez osobę,
przeciwko której roszczenie przysługuje;

3) przez wszczęcie mediacji.
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Bieg przedawnienie – przerwanie (III)
Art. 124

§ 1. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie
ono na nowo.

§ 2. W razie przerwania przedawnienia przez
czynność w postępowaniu przed sądem lub innym
organem powołanym do rozpoznawania spraw lub
egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed
sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji,
przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki
postępowanie to nie zostanie zakończone.
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Bieg zasiedzenia

Art. 175

Do biegu zasiedzenia stosuje się odpowiednio
przepisy o biegu przedawnienia roszczeń.
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Przedawnienie – długość (I)

Art. 119

Terminy przedawnienia nie mogą być skracane
ani przedłużane przez czynność prawną.

15



Przedawnienie – długość (II)

Art. 118

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej,
termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla
roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń
związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej ‐ trzy lata.
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Przedawnienie – długość (III)
Art. 125

§ 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem
sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania
spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu
polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą
zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym
albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną
przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu,
chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był
krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie
obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o
świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega
przedawnieniu trzyletniemu
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Terminy szczególne (I)
Art. 554

Roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w
zakresie działalności przedsiębiorstwa
sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego
tytułu oraz roszczenia prowadzących
gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów
rolnych i leśnych przedawniają się z upływem lat
dwóch.
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Terminy szczególne (II)
Art. 646

Roszczenia wynikające z umowy o dzieło
przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia
oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane
‐ od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy
miało być oddane.
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Terminy szczególne (III)
Art. 677

Roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy o
naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub
pogorszenia rzeczy, jak również roszczenia
najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot
nakładów na rzecz albo o zwrot nadpłaconego
czynszu przedawniają się z upływem roku od
dnia zwrotu rzeczy.
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Terminy szczególne (IV)
Art. 751

Z upływem lat dwóch przedawniają się:

1) roszczenia o wynagrodzenie za spełnione
czynności i o zwrot poniesionych wydatków
przysługujące osobom, które stale lub w zakresie
działalności przedsiębiorstwa trudnią się
czynnościami danego rodzaju; to samo dotyczy
roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym
osobom.
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Terminy szczególne (IV) cd
Art. 750

Do umów o świadczenie usług, które nie są
uregulowane innymi przepisami, stosuje się
odpowiednio przepisy o zleceniu.
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Terminy szczególne (V)
Art. 4421

§ 1. Roszczenie o naprawienie szkody
wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega
przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w
którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie
i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż
dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło
zdarzenie wywołujące szkodę.
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Terminy szczególne (V) cd
Art. 4421

§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub
występku, roszczenie o naprawienie szkody
ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu
od dnia popełnienia przestępstwa bez względu
na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o
szkodzie i o osobie obowiązanej do jej
naprawienia.
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Terminy szczególne (V) cd cd
Art. 4421

§ 3. W razie wyrządzenia szkody na osobie,
przedawnienie nie może skończyć się wcześniej
niż z upływem lat trzech od dnia, w którym
poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o
osobie obowiązanej do jej naprawienia.
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Terminy szczególne (VI)
Art. 291 k.p.

§ 1. Roszczenia ze stosunku pracy ulegają
przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w
którym roszczenie stało się wymagalne.

§ 2. (…) § 21. (…)

§ 3. Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę,
do przedawnienia roszczenia o naprawienie tej
szkody stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
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Przedawnienie?
Art. 563

§ 1. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi
za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi
sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej
wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest
w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie
zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu
miesiąca po upływie czasu, w którym przy
zachowaniu należytej staranności mógł ją
wykryć.
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