INFORMACJA KRAJOWEGO BIURA ODSZKODOWAŃ W PRZEDMIOCIE
TERMINÓW PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ
Termin przedawnień są inne w razie dochodzenia roszczeń z tytułu szkody na osobie, a inne, w razie
dochodzenia roszczeń z tytułu szkody na mieniu.
W razie szkody na osobie – przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat 3 od dnia, w
którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia [ art. 442¹ § 3 k.c.]
W sytuacji, gdy szkoda powstała w wyniku zbrodni lub występku [sprawca ukarany został karą grzywny
powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności w wymiarze
przekraczającym 1 miesiąc ] wówczas przedawnienie roszczeń następuje z upływem lat 20 od dnia
popełnienia przestępstwa, bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie
obowiązanej do jej naprawienia [ art. 442¹ § 2 k.c.].
Przepisy te mają zastosowanie także do roszczeń powstałych przed dniem 10 sierpnia 2007 r., które według
przepisów wówczas obowiązujących nie były na ten dzień przedawnione [ art. 819 k.c.].
Oznacza to, że jeżeli zdarzenie miało miejsce do 9 sierpnia 1997 r. – uległo przedawnieniu z upływem lat 10
czyli przedawniło się w dniu 9 sierpnia 2007 r. Tych spraw nie możemy przyjmować.
Jeżeli zdarzenie miało miejsce 10 sierpnia 1997 r. to ostatni dzień 10 letniego terminu przedawnienia upływał
w dniu 10 sierpnia 2007 r. Wtedy też ( 10 sierpnia 2007 r. ) wszedł w życie przepis wydłużający okres
przedawnienia z 10 do 20 lat. Sprawy, które nie były przedawnione na dzień wejścia tego przepisu w życie
( czyli na dzień 10 sierpnia 2007 r. – choćby był to ostatni dzień dziesięcioletniego terminu ) ulegały
przedłużeniu o kolejne 10 lat – czyli do 10 sierpnia 2017 r.
Jeżeli zdarzenie miało miejsce od dnia 10 sierpnia 2007 r., okres przedawnienia wynosi 20 lat, a więc do 2027
r.
W przypadku gdy szkoda została dokonana na osobie małoletniego [ osobie, która nie ukończyła 18 lat i nie
zawarła małżeństwa, przez co małoletni uzyskuje pełnoletność ] wówczas przedawnienie nie może skończyć
się przed upływem 2 lat od uzyskania pełnoletności [ art. 442¹ § 4 k.c.].
W razie szkody na mieniu – przedawnienie roszczeń następuje z upływem lat 3 od dnia, w którym
Poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia , jednak nie dłużej niż 10 lat
od zdarzenia. Bieg terminu przedawnienia biegnie w tym wypadku od dnia, w którym roszczenia stało się
wymagalne [ art. 442¹ § 1 i 120 k.c.].
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