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1. Zajęcia 23. Przedawnienie roszczeń - skutki przedawnienia 

2. Zajęcia 24. Termin 

Proszę zapoznać się z poniższym materiałem, a po przeczytaniu sprawdzić swoją wiedzę 

rozwiązując krótki test z zajęć 23 do 26 znajdujący się na końcu materiałów z zajęć 25-26 – 

strona 6. (klucz - odpowiedzi są na stronie 7). 

Zajęcia 23. Przedawnienie roszczeń - skutki przedawnienia 

Skutki przedawnienia roszczeń 

Jak wynika z art. 117 § 2 KC: 

a) roszczenie przedawnione nie wygasa,  

b) lecz przybiera postać roszczenia niezupełnego, określanego mianem tzw. 

zobowiązania naturalnego. 

c) Jeżeli dłużnik dobrowolnie spełni świadczenie, nie będzie mógł żądać jego zwrotu, 

ponieważ jest ono świadczeniem niezależnym. 

Zarzut przedawnienia 

Sąd uwzględni przedawnienie roszczeń tylko na zarzut dłużnika. Sąd nie może tego uczynić z 

urzędu. Zgodnie z art. 117 § 2 KC dłużnik, któremu przysługuje zarzut przedawnienia może 

zrzec się tego zarzutu. Nie może jednak uczynić tego przed upływem terminu przedawnienia, 

a dopiero po jego upływie. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia jest jednostronnym 

oświadczeniem woli dłużnika. 

 

Zajęcia 24. Termin 

Definicja terminu 

Termin – odnosi się do powstania lub ustania skutków czynności prawnej z określonym 

zdarzeniem przyszłym, oraz pewnym. Wyróżniamy termin: 



a) początkowy – początek skutku czynności prawnej, 

b) końcowy – ustanie skutku czynności prawnej. 

Nie musi być określone kiedy dana czynność nastąpi jak np. śmierć człowieka. 

 

Ustalanie terminu 

Jeżeli ustawa, orzeczenie sądu lub decyzja innego organu państwowego albo czynność 

prawna oznacza termin nie określając sposobu jego obliczania, stosuje się przepisy poniższe 

(Art. 110. KC). 

Obliczanie terminu: 

1) Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, lecz nie wlicza 

się dnia, w którym wystąpiło zdarzenie będące początkiem terminu - Art. 111. § 1 i 2 

KC (np. zawarta w dniu 1 maja umowa najmu na pięć dni kończy się 6 maja o 

północy);  

2) 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 (np. 29 lutego) – w ostatnim dniu tego miesiąca (czyli 

28 lutego) - Art. 112;  

3) przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia 

(czyli nabywamy pełnoletność z dniem urodzin – jego początkiem) - Art. 112. KC; 

4) Jeżeli termin jest oznaczony na początek, środek lub koniec miesiąca, rozumie się 

przez to pierwszy, piętnasty lub ostatni dzień miesiąca. Termin półmiesięczny jest 

równy piętnastu dniom.  - Art. 113. § 1 i 2. KC; 

5) Jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest 

wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści, a rok za dni trzysta sześćdziesiąt pięć. 

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za 

wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem 

wolnym od pracy ani sobotą. - Art. 114 i 115. KC. 

 

 

 

 


