
Terminy w prawie cywilnym bez zmian –

uwaga na ryzyko utraty roszczeń majątkowych

Podpisana przez Prezydenta RP ustawa antykryzysowa nie zawiesza biegu terminów prawa

cywilnego. Oznacza to, że wszystkie przewidziane przez kodeks cywilny terminy (w tym

terminy przedawnienia roszczeń) nadal biegną i muszą być zachowane. Nieważne,

że placówki pocztowe funkcjonują w ograniczonym zakresie, zaś większość ludzi funkcjonuje

w rygorze #zostanwdomu. Terminy prawa cywilnego nadal biegną.

W konsekwencji wszystkie zaniechania w dochowaniu tych terminów mogą prowadzić

przedsiębiorcę do poważnych strat.

Ustaw antykryzysowa reguluje zawieszenie terminów w art. 15 zzr. Przepis ten odnosi się do

terminów prawa materialnego i w podpisanej przez Prezydenta wersji zawiesza bieg części

terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego (ust. 1) i prawa karnego

(ust. 6). Przepis jednak milczy na temat terminów wynikających z prawa cywilnego, mimo że

w przesłanym do Sejmu projekcie zawieszał także bieg terminów cywilnych.

|Co to znaczy?

Na chwilę obecną, stan epidemii nie ma wpływu na bieg terminów materialnych prawa

cywilnego. Terminy takie to terminy do dochodzenia praw i obowiązków. Oznacza to, że każdy

z terminów uregulowanych kodeksem cywilnym biegnie, a jego upływ może wywołać

negatywne skutki prawne. Ponieważ jedną z kategorii terminów jest termin przedawnienia

roszczeń majątkowych (czyli np. roszczenia o zapłatę wynagrodzenia umownego) znaczy to,

że COVID-19 sam z siebie nie jest usprawiedliwieniem dla przegapienia upływu takiego

terminu.

| Czym to grozi przedsiębiorcy?

W razie upływu terminu przedawnienia roszczenia majątkowego (np. o zapłatę) dłużnik może

legalnie odmówić jego spełnienia. Ma więc on prawo np. do niezapłacenia wynagrodzenia

kontrahenta. Ponieważ roszczenia majątkowe przedsiębiorców przedawniają się w bardzo

krótkim czasie, stwarza to wysokie ryzyko strat w przypadku braku podjęcia odpowiednich

kroków prawnych.



Affre i Wspólnicy Sp. K.,ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa | www.affre.pl | tel.: +48 22 100 47 71 | fax: +48 22 100 47 72

Wiedza na dzień 9.04.2020| Informacje zawarte w tym dokumencie nie stanowią porady prawnej. 
Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub szczegółowych informacji – skontaktuj się z nami.

Joanna Affre
Adwokat 
joanna.affre@affre.pl
+48 22 100 47 71

Przemysław Rybicki
Radca Prawny
przemyslaw.rybicki@affre.pl
+48 22 100 47 71

Kontakt

| Co można zrobić?

Zawieszenie pracy sądów w czasie epidemii nie znaczy, że nie odbierają wpływającej

korespondencji. Dla przerwania biegu przedawnienia wystarczy podjąć określoną czynność

w celu dochodzenia wierzytelności.

Przedsiębiorca może skierować do sądu wniosek o zawezwanie do próby ugodowej lub pozew

o zapłatę. W razie uchybienia terminowi przedawnienia można powoływać się na siłę wyższą

lub podnosić, że postępowanie drugiej strony jest nadużyciem prawa. W każdym natomiast

przypadku konieczne jest sprawdzenie istniejących wierzytelności, a w razie wątpliwości,

konsultacja z prawnikiem.

| Co dalej? 

Mimo publikacji ustawy mówi się o jej możliwych zmianach. Możliwe, że rząd zaproponuje

nowelizację zawieszającą także bieg terminów prawa cywilnego. W takim wypadku poddamy

nową regulację gruntownej analizie. Oczywiście w przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy do

Państwa dyspozycji.

Na bieżąco monitorujemy sytuację i, jak najszybciej będzie to możliwe, przekażemy Państwu
najważniejsze informacje za pomocą newslettera. Zachęcamy też do śledzenia naszych mediów
społecznościowych, gdzie w najbliższym czasie udostępnimy terminarz dotyczący rozwiązań
wprowadzonych przez rząd.
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