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Kalkulator do obliczania  
przedawnienia roszczeń 

Sprawdź, czy nie przekazujesz 

do wypłaty przedawnionych roszczeń! 

Ubiegłoroczna zmiana kodeksu cywilnego wprowadziła skomplikowane 

przepisy przejściowe dotyczące terminów przedawnienia roszczeń. 
Przygotowaliśmy narzędzie, które pomoże w łatwy i szybki sposób 
wskazać prawidłowy termin przedawnienia Państwa roszczeń –  
lub roszczeń osób trzecich wobec Państwa. Usługa jest bezpłatna, 

jeśli liczba wierzytelności nie jest znaczna. Zapraszamy do kontaktu.  

Jak możemy pomóc?    

Aby mogli Państwo skorzystać z naszej usługi, potrzebujemy dostać  
od Państwa listę wierzytelności, które nie zostały zaspokojone, np. listę 
niezapłaconych faktur – wystarczą tylko ich numery i daty wymagalności. 
Na podstawie listy przygotujemy raport, w którym wskażemy wszystkie 

roszczenia, jakie ulegną przedawnieniu z końcem roku, tak aby mogli Państwo 
przed tym terminem podjąć decyzję w kwestii ich dochodzenia. 

Dlaczego ten temat jest dla Państwa ważny?  

Zmiany w kodeksie cywilnym z 2018 roku wprowadziły skomplikowane 

przepisy przejściowe, zgodnie z którymi niektóre okresy przedawnienia uległy 
skróceniu, a niektóre – wydłużeniu. 

Co się zmieniło?  

Dotychczas w przepisach części ogólnej kodeksu cywilnego były trzy terminy 
przedawnienia: 

• ogólny termin przedawnienia – 10 lat 
• termin przedawnienia roszczeń o świadczenie okresowe oraz roszczeń 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata 
• termin przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym  

orzeczeniem sądu lub stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem – 10 lat 

Nowelizacja kodeksu cywilnego skróciła 10-letnie terminy. Od 9 lipca br. 
roszczenia takie będą przedawniały się z upływem 6 lat. 

Druga ważna zmiana to obliczanie terminów przedawnienia wynoszących dwa 

lata lub więcej. Bieg takiego terminu przedawnienia będzie kończyć się  
z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego. W rezultacie terminy 

przedawnienia zostaną w większości przypadków wydłużone o czas do końca 
roku kalendarzowego. 

Do tego dochodzą przepisy przejściowe, które dotyczą przedawnienia 
roszczeń powstałych przed wejściem w życie nowelizacji (tj. przed 9 lipca  
2018 r.) i do tego dnia się nie przedawniły. Do roszczeń takich zastosowanie 
będą miały nowe reguły dotyczące przedawnienia roszczeń (art. 5 ust. 1 
nowelizacji). Oznacza to przede wszystkim, że terminy przedawnienia 

roszczeń, których długość wynosi dwa lata i więcej, będą upływać 31 grudnia 
danego roku kalendarzowego. 

Jest jednak kilka wyjątków. Jeśli termin przedawnienia roszczenia jest 
krótszy niż według przepisów dotychczasowych, bieg terminu przedawnienia 
rozpoczyna się z dniem wejścia nowych przepisów (art. 5 ust. 2 zd. 1 
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Zobacz też nasze 
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Systematycznie piszemy 
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nowelizacji). Reguła ta dotyczy zatem ogólnego terminu przedawnienia oraz 

terminów przedawnienia roszczeń, które zostały stwierdzone prawomocnym 
wyrokiem czy zatwierdzoną przez sąd ugodą. Jeśli jednak przedawnienie, 

którego bieg rozpoczął się przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, 
nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia 
wcześniej, to przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu 
(art. 5 ust. 2 zd. 2 nowelizacji). Oznacza to, że w praktyce trzeba obliczyć 

termin przedawnienia zgodnie z dotychczasowymi zasadami, jak i zgodnie 
z przepisami ustawy nowelizującej, oraz porównać te terminy.  
Nasz kalkulator pomaga w takich obliczeniach i je automatyzuje 

Wynagrodzenie 

Usługa kalkulatora jest bezpłatna, jeśli liczba wierzytelności nie jest znaczna. 
Obejmuje ona analizę listy wierzytelności i przygotowanie raportu.  

Prosimy o kontakt z nami, aby omówić w szczegółach Państwa potrzeby.    

Jeśli w celu zapobieżenia przedawnieniu podejmą Państwo decyzję  
o dochodzeniu roszczeń w sądzie, to za tę usługę zaproponujemy  
Państwu nasze wynagrodzenie.   

  
 

Informacje zawarte w tym dokumencie nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej 
lub bardziej szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt ze wskazanym wyżej prawnikiem.  
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