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ART. 32. POTRĄCENIE WIERZYTELNOŚCI PRZEDAWNIONEJ

Wierzytelność przedawniona może być potrącona, jeżeli w chwili, gdy 
potrącenie stało się możliwe, przedawnienie jeszcze nie nastąpiło albo jeże
li dłużnik nie podniósł zarzutu przedawnienia w terminie dwóch miesięcy 
od złożenia przez wierzyciela oświadczenia o potrąceniu. 

A. Podstawy regulacji

A. l. Analiza prawnoporównawcza - źródła

W Zasadach europejskiego prawa umów w art. 14: 503 uregulowano 
wpływ przedawnienia na dopuszczalność potrącenia wierzytelności. Zgodnie 
z tym przepisem, wierzytelność przedawniona może być potrącona, chyba że 
dłużnik podniósł uprzednio zarzut przedawnienia lub dokona tego w ter
minie 2 miesięcy od zawiadomienia go o potrąceniu. To rozwiązanie jest 
uzasadnione tym, że potrącenie na gruncie PECL działa na przyszłość (por. 
art. 13: 106). Podobne uregulowanie jest zawarte w art. 111-7: 503 DCFR. 
Nie zawierają natomiast takiej normy Zasady Acquis ani wstępny projekt 
Europejskiego kodeksu prawa umów (z 2001 r. ). 

Według art. 10. 10 Zasad międzynarodowych umów handlowych UNI- 
DROIT z 2004 r., wierzyciel może dokonać potrącenia, dopóki dłużnik nie 
podniesie zarzutu przedawnienia. Również to rozwiązanie - jak się zda- 
je -jest uzasadnione tym, że potrącenie nie ma mocy wstecznej (działa ex 
nunc - por. art. 8. 5 ust. 3 Zasad międzynarodowych umów handlowych 
UNIDROIT). 

W prawie niemieckim dopuszczalność potrącenia wierzytelności, której 
termin przedawnienia upłynął dopiero po powstaniu stanu potrącalności, 
wynika z §215 (poprzednio §390 zd. 2 k. c. niem. ). Podobne uregulowanie 
jest zawarte w art. 120 ust. 3 szwajcarskiego kodeksu zobowiązań. W pra
wie austriackim wprawdzie brak jest odpowiedniej normy, jednak zgodnie 
z utrwalonym orzecznictwem oraz przeważającym poglądem w piśmienni
ctwie, wierzytelność przedawniona może być potrącona, jeżeli kiedykolwiek 
w przeszłości było możliwe potrącenie, w szczególności obydwie wierzytel
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ności nie były przedawnione. Pogląd ten uzasadnia się wstecznym skutkiem 
oświadczenia o potrąceniu237. 

237 Zob. S. Dullinger, Bürgerliches Recht II, Schuldrecht, Allgemeiner Teil, Wien-New 
York 2002, s. 84; R. Welser, Bürgerliches Recht, Band. II, Wien 2007, s. 106. 

238 Zob. R. Stürner [w:J O. Jauering, Bürgerliches Gesetzbuch. Kommentar, München 2004, 
s. 472.

239 Zob. jednak R. Longchamps de Berier, Uzasadnienie..., s. 399, według którego art. 256 
§2 k.z. nie wyłączał analogicznego traktowania innych zarzutów, które nie niweczą istnienia 
wierzytelności, ani nie pozbawiają jej charakteru zaskarżalnego, uchylają natomiast jej przy
musowe ściągnięcie.

240Potrącenie..., s. 134.
241 Zob. także uwagi M. Pyziak-Szafnickiej, Potrącenie..., s. 125, dotyczące niedostosowa

nia art. 498 § 1 k.c. do zmienionej konstrukcji przedawnienia.

A. 2. Uzasadnienie regulacji - rozwój instytucji

Kodeks zobowiązań w art. 256 §2 stanowił, że wierzytelność przedaw
niona może być potrącona, jeżeli w czasie, gdy potrącenie stało się możliwe, 
nie była przedawniona. Bez zmian przepis ten został przejęty do kodeksu 
cywilnego (art. 502). Z obydwu przepisów wynika, że wierzytelność, która 
uległa przedawnieniu zanim potrącenie stało się możliwe, nie może zostać 
potrącona. Jest to rozwiązanie nawiązujące do koncepcji przyjętej w pra
wie niemieckim w §390 k. c., zgodnie z którym wierzytelność nie może zo
stać przedstawiona do potrącenia, jeżeli dłużnikowi przysługują przeciwko 
wierzycielowi zarzuty (materialnoprawne, ale nie wyłącznie procesowe238). 
Wyjątek od tej zasady został przewidziany w prawie niemieckim jedynie 
w przypadku, gdy termin przedawnienia wierzytelności upłynął dopiero 
po tym, jak potrącenie stało się możliwe (por. obecny §215 k. c. niem. oraz 
§ 390 zd. 2 k. c. niem. w pierwotnym brzmieniu). W kodeksie cywilnym brak 
jest odpowiednika obecnego w §390 k. c. niem. 239 Jak słusznie bowiem za
uważa M. Pyziak-Szafnicka240, nie istnieje potrzeba wprowadzania przepisu 
na wzór §390 k. c. niem., gdyż we wszystkich niemal przypadkach zarzu
tów materialnoprawnych, które mogłyby ewentualnie niweczyć możliwość 
potrącenia, zazwyczaj daje się uzasadnić niedopuszczalność potrącenia 
brakiem jednej z przesłanek przewidzianych w art. 498 k. c. (odpowiednio 
- w art. 1: 28 § 1). Na ogół chodzić będzie o brak wzajemności albo wymagal
ności wierzytelności. 

Przepis art. 1: 32 w swojej pierwszej części powtarza treść dotychczaso
wego art. 502 k. c., w drugiej jednak części łagodzi zakaz potrącenia wie
rzytelności, która przedawniła się, zanim potrącenie stało się możliwe. 
Niedopuszczalność potrącenia wierzytelności, która uległa przedawnieniu 
zanim potrącenie stało się możliwe, można uznać na gruncie obowiązujące
go kodeksu cywilnego za pewną niekonsekwencję, jeśli się zważy, że upływ 
terminu przedawnienia jest uwzględniany jedynie na zarzut dłużnika241. 
Dopóki bowiem przedawnienie sąd uwzględniał z urzędu (por. art. 117 §3 
zd. 1 k. c. w pierwotnym brzmieniu), dopóty redakcja art. 502 k. c. nie mo
gła budzić żadnych wątpliwości. Po zmianie przepisów o przedawnieniu, do
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konanej przez ustawę z 28 lipca 1990 r.242, nasuwa się natomiast pytanie 
o zasadność tego ograniczenia, skoro wierzyciel przedawnionej wierzytel
ności może uzyskać orzeczenie zasądzające świadczenie, jeżeli dłużnik nie 
podniesie skutecznie w toku postępowania zarzutu przedawnienia (zob. też 
art. 47914 §4 k.p.c., ograniczający dopuszczalność potrącenia w toku postę
powania w sprawach gospodarczych). Skoro więc potrącenie pełni funkcję 
egzekucyjną, to nie powinno się a limine wykluczać możliwości dokonania 
potrącenia wierzytelności przedawnionej, a jedynie należy zapewnić dłużni
kowi możliwość podniesienia zarzutu przedawnienia, co będzie skutkować 
bezskutecznością oświadczenia o potrąceniu wierzytelności przedawnionej. 
Przepis art. 1:32 nawiązuje zatem w tym zakresie do art. 14:503 PECL.

242 Dz. U. Nr 55, poz. 321.
243 Zob. w tej kwestii L. Stępniak, Potrącenie..., s. 106-108.
244 Tak też M. Pyziak-Szafnicka, Potrącenie..., s. 125.

A. 3. Założenia politycznoprawne

Dopuszczalność potrącenia wierzytelności, której termin przedawnie
nia upłynął dopiero po tym, jak potrącenie stało się możliwe, uzasadnia się 
gwarancyjną funkcją potrącenia, jak i wsteczną mocą oświadczenia o po
trąceniu243. Jeśli przed upływem terminu przedawnienia powstał stan po- 
trącalności, art. 1:32 in principio powoduje jego utrwalenie. Natomiast do
puszczalność przedstawienia do potrącenia wierzytelności przedawnionej, 
gdy termin przedawnienia upłynął zanim zostały spełnione pozostałe prze
słanki jej potrącenia, uzasadniona jest tym, że przedawnienie nie stanowi 
obecnie bezwzględnej przeszkody do dochodzenia roszczenia przed sądem244. 
Możliwość dochodzenia roszczenia przedawnionego zależy bowiem od woli 
dłużnika. Dopóki więc dłużnik nie podniósł zarzutu przedawnienia, wierzy
ciel może w zasadzie domagać się od niego spełnienia świadczenia. Egzeku
cyjna funkcja potrącenia przemawia za tym, aby także w przypadku, gdy 
roszczenie uległo przedawnieniu zanim spełniły się przesłanki z art. 1:28 
§ 1, można było dokonać jego potrącenia. Skuteczność oświadczenia o potrą
ceniu będzie wówczas jednak uzależniona od tego, czy dłużnik nie podnie
sie we wskazanym w art. 1:32 terminie zarzutu potrącenia (w przeciwnym 
razie mogłoby dochodzić do obchodzenia przepisów o skutkach przedawnie
nia). Przepis art. 1:32 jest więc przepisem szczególnym do art. 1:28 § 1.

B. Komentarz

B.l. Cel i znaczenie regulacji

Przepis art. 1:32 wprowadza wyjątek od przewidzianej w art. 1:28 § 1 
przesłanki potrącenia, jaką jest zaskarżalność wierzytelności. Prowadzi on 
do utrwalenia - w interesie wierzyciela - możliwości potrącenia, jaka istnia
ła, zanim nastąpiło przedawnienie wierzytelności przysługującej potrącają

224



Art. 1:32 Potrącenie wierzytelności przedawnionej

cemu245. Przepis ten zezwala także na dokonanie potrącenia wierzytelności, 
która przedawniła się, zanim spełniły się pozostałe przesłanki potrącenia 
(w szczególności zanim powstała wierzytelność wzajemna), jednak w tym 
wypadku skutek złożenia oświadczenia o potrąceniu zależy od tego, czy dłuż
nik tej wierzytelności podniesie zarzut przedawnienia we właściwym czasie.

245 Zob. m.in. K. Zawada [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks..., s. 98; M. Pyziak-Szafni- 
cka, Potrącenie..., s. 136.

Praktyczne znaczenie art. 1:32 polega na tym, że stwarza on możliwość 
zaspokojenia wierzyciela (na skutek umorzenia jego długu) w sytuacji, gdy 
jego własna wierzytelność jest już przedawniona i nie można byłoby docho
dzić jej przymusowej realizacji. W związku z tym za nieaktualną w zasadzie 
należy uznać tezę uchwały SN z 30 listopada 1973 r. (III CZP 73/73, OSN 
1974, nr 10, poz. 163), że przedawnienie ogranicza w czasie dopuszczalność 
potrącenia.

B.2. Kontekst regulacji - zakres zastosowania

Przepis art. 1:32 odnosi się do wierzytelności przysługującej stronie, któ
ra chce dokonać potrącenia. Nie stosuje się go natomiast w wypadku, gdy 
przedawniona jest wierzytelność przysługująca drugiej stronie, gdyż - jak 
się przyjmuje - wierzytelność taka nie musi być zaskarżalna (zob. uwagi do 
art. 1:28). Skutki potrącenia wierzytelności przedawnionej są w zasadzie takie 
same, jak skutki potrącenia wierzytelności, która jeszcze się nie przedawniła 
(zob. jednak uwagi w następnym punkcie). Określają je art. 1:28 §2 i 1:30.

B.3. Wykładnia

W art. 1:32 zostały uregulowane dwie różne sytuacje: pierwsza, gdy 
wierzytelność przysługująca potrącającemu przedawniła się po powstaniu 
możliwości potrącenia, i druga, gdy wierzytelność przysługująca potrąca
jącemu nie nadawała się do potrącenia, gdyż zanim stan potrącalności po
wstał, upłynął już termin jej przedawnienia. Nie stosuje się natomiast tego 
przepisu, jak już wspomniano, w sytuacji, gdy to wierzytelność przysługują
ca drugiej stronie (a nie potrącającemu) jest przedawniona. W tym bowiem 
przypadku potrącenie leży w interesie drugiej strony, gdyż nie mogłaby ona 
dochodzić przymusowego wykonania swojej wierzytelności, gdyby dłużnik 
(tj. potrącający) podniósł zarzut przedawnienia. Przepis art. 1:32 nie będzie 
miał zastosowania także wtedy, gdy przed złożeniem oświadczenia o potrą
ceniu (ale po upływie terminu przedawnienia wierzytelności przysługującej 
potrącającemu) dłużnik zrzeknie się zarzutu przedawnienia (por. art. 117 
§2 zd. 2 k.c.). W tej bowiem sytuacji wierzytelność staje się z powrotem 
zaskarżalna.

Jeżeli potrącenie było możliwe, zanim doszło do przedawnienia wierzy
telności potrącającego, wierzyciel może złożyć oświadczenie o potrąceniu ta
kiej wierzytelności, chociażby dłużnik podniósł wcześniej zarzut przedaw
nienia. Natomiast gdyby przedawnienie nastąpiło, zanim potrącenie stało 
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się możliwe, wierzyciel będzie mógł złożyć oświadczenie o potrąceniu, o ile 
wcześniej dłużnik nie podniósł zarzutu przedawnienia (argument a maiori 
ad minus). Jeśli dłużnik nie odmówił spełnienia świadczenia z uwagi na 
upływ terminu przedawnienia, wierzyciel może złożyć oświadczenie o potrą
ceniu swojej przedawnionej wierzytelności (o ile są spełnione pozostałe prze
słanki potrącenia), jednak skuteczność tego oświadczenia będzie zależeć od 
tego, czy dłużnik po otrzymaniu oświadczenia wierzyciela o potrąceniu nie 
podniesie zarzutu przedawnienia (jest to negatywna przesłanka skuteczno
ści oświadczenia o potrąceniu). Przepis art. 1:32 wymaga, aby taki zarzut 
został podniesiony przez dłużnika w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania 
przez niego oświadczenia wierzyciela o potrąceniu. Po upływie tego terminu 
zarzut przedawnienia nie odniesie skutku (termin dwumiesięczny ma więc 
charakter terminu zawitego). Możliwość podniesienia zarzutu przedawnie
nia przez dłużnika, o którym mowa w art. 1:32, może być jednak wyłącz
na, jeżeli podniesienie tego zarzutu byłoby niedopuszczalne ze względów 
procesowych (np. dłużnik nie podniósł zarzutu przedawnienia we właści
wym czasie w trakcie postępowania, wskutek czego sąd zasądził przedaw
nione roszczenie w prawomocnym orzeczeniu - zob. także art. 840 § 1 k.p.c. 
z którego wynika, że w zasadzie niedopuszczalne jest żądanie pozbawienia 
wykonalności tytułu wykonawczego ze względu na zarzuty, które dłużnik 
mógł podnieść przed powstaniem tytułu egzekucyjnego). Dlatego gdyby wie
rzyciel stwierdzonej prawomocnym wyrokiem wierzytelności, która uległa 
przedawnieniu jeszcze przed wszczęciem postępowania, złożył oświadcze
nie o jej potrąceniu, dłużnik nie będzie mógł ubezskutecznić tego oświad
czenia, podnosząc zarzut przedawnienia. Taką wierzytelność, stwierdzoną 
prawomocnym wyrokiem, trzeba bowiem traktować jak wierzytelność nie- 
przedawnioną (chyba że od uprawomocnienia się orzeczenia upłynęło 10 lat 
- art. 125 k.c.).

Jeżeli oświadczenie o potrąceniu przedawnionej wierzytelności zostało
by złożone w trakcie postępowania sądowego, sąd będzie mógł wydać roz
strzygnięcie w sprawie w zasadzie dopiero po upływie terminu do ustosun
kowania się dłużnika do oświadczenia wierzyciela o potrąceniu, chyba że 
przed końcem tego terminu dłużnik oświadczy, że nie chce korzystać z za
rzutu przedawnienia (co będzie równoznaczne ze zrzeczeniem się tego za
rzutu, por. art. 117 §2 zd. 1 k.c.), albo podniesienie zarzutu przedawnienia 
przez dłużnika byłoby - ze względów proceduralnych - już niedopuszczalne 
(por. art. 47914 § 2 zd. 1 k.p.c.). W obu tych wypadkach sąd nie będzie musiał 
czekać z wydaniem rozstrzygnięcia do czasu upływu terminu dwumiesięcz
nego, przewidzianego w art. 1:32.

W zasadzie w obydwu uregulowanych w art. 1:32 sytuacjach skutkiem 
złożenia oświadczenia o potrąceniu będzie umorzenie wzajemnych wierzytel
ności do wysokości wierzytelności niższej (art. 1:28 §2). Pewne różnice będą 
jednak zachodzić, gdy chodzi o określenie chwili, z którą powstaną skutki 
potrącenia. W wypadku, gdy wierzytelność przysługująca potrącającemu 
przedawniła się dopiero po tym, jak stało się możliwe potrącenie, skutki 
oświadczenia o potrąceniu takiej wierzytelności cofną się do chwili, gdy stan 
potrącalności powstał (art. 1:29 zd. 2). Natomiast nieco inaczej przedstawia 
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się kwestia skutków potrącenia w wypadku, gdy wierzytelność potrącającego 
uległa przedawnieniu, zanim potrącenie stało się możliwe. Także w tym wy
padku oświadczenie o potrąceniu (jeśli dłużnik tej wierzytelności nie podnie
sie we właściwym czasie zarzutu przedawnienia) wywrze skutek wsteczny. 
Umorzenie wierzytelności nastąpi z chwilą, gdy zaistniały pozostałe prze
słanki potrącenia prócz zaskarżalności wierzytelności przysługującej potrą
cającemu. Oznacza to, że skutki oświadczenia o potrąceniu przedawnionej 
wierzytelności nie mogą nastąpić wcześniej niż chwila powstania wierzytel
ności wzajemnej przysługującej dłużnikowi wierzytelności przedawnionej.

B.4. Przykłady

1. Wierzytelność przysługująca A w stosunku do B na kwotę 70000 zł 
przedawniła się z końcem 2006 r. Wzajemna wierzytelność B do A o zapłatę 
kwoty 50000 zł powstała w połowie 2006 r., lecz stała się wymagalna do
piero w 2007 r. W 2008 r. B wytoczył powództwo przeciwko A o zasądzenie 
50000 zł. W odpowiedzi na pozew A podniósł zarzut potrącenia własnej 
wierzytelności.

[Oświadczenie o potrąceniu będzie w tej sytuacji skuteczne, gdyż A mógł 
- zgodnie z art. 1:28 § 1 - potrącić swoją wierzytelność jeszcze w 2006 r., 
a zatem zanim jego wierzytelność się przedawniła. Umorzenie obydwu wie
rzytelności będzie miało moc wsteczną od daty powstania wierzytelności 
przysługującej B, gdyż wtedy potrącenie stało się możliwe].

2. Wierzytelność A do B o zapłatę 20000 zł przedawniła się z końcem 
2007 r., wierzytelność zaś B do A o zapłatę kwoty 10000 zł powstała dopiero 
z początkiem 2008 r. i wtedy też stała się wymagalna. Gdy B zażądał wy
konania zobowiązania przez A, ten złożył oświadczenie o potrąceniu swojej 
wierzytelności.

[Oświadczenie A o potrąceniu będzie skuteczne, jeżeli w terminie 2 mie
sięcy od otrzymania tego oświadczenia B nie podniesie zarzutu przedawnie
nia wierzytelności przysługującej A],

3. Stan faktyczny jak wyżej w punkcie 2, z tym że B podniósł zarzut 
przedawnienia roszczenia przysługującego A, jeszcze zanim ten złożył 
oświadczenie o potrąceniu.

[Oświadczenie A o potrąceniu będzie w tej sytuacji bezskuteczne od samego 
początku, bez potrzeby ponownego podnoszenia przez B zarzutu przedawnie
nia tej wierzytelności; art. 1:32 nie znajdzie w tym wypadku zastosowania].

4. Termin przedawnienia wierzytelności przysługującej A w stosun
ku do B o zapłatę 1000 zł upłynął 20 lutego 2008 r. Wzajemna wierzytel
ność B, również na kwotę 1000 zł, powstała dopiero 24 lutego 2008 r., stała 
się zaś wymagalna 15 marca 2008 r. Gdy B zażądał spełnienia świadczenia 
przez A, ten złożył oświadczenie o potrąceniu własnej wierzytelności, które 
B otrzymał 20 marca 2008 r. Do dnia 20 maja 2008 r. B nie ustosunkował 
się do zarzutu potrącenia.

[Wobec milczenia B oświadczenie A o potrąceniu jego przedawnionej 
wierzytelności wywarło skutek na mocy art. 1:32. Umorzenie obydwu wie
rzytelności nastąpiło z dniem 24 lutego 2008 r., gdyż wówczas powstała 
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wzajemna wierzytelność B, z którą A mógł potrącić przysługującą mu włas
ną wierzytelność (wtedy najwcześniej A mógł złożyć oświadczenie o po
trąceniu). Data wymagalności wierzytelności B jest w tym wypadku bez 
znaczenia (miałaby znaczenie, gdyby to B dokonał potrącenia swojej wierzy
telności z przedawnioną wierzytelnością przysługującą A - skutek takiego 
potrącenia nastąpiłby wówczas z chwilą, gdy wierzytelność B stałaby się 
wymagalna)].

ART. 33. ZALICZENIE ŚWIADCZENIA

Przepisy o zaliczeniu świadczenia stosuje się odpowiednio do potrącenia.

A. Podstawy regulacji

A.l. Analiza prawnoporównawcza - źródła

W art. 13:105 ust. 1 Zasad europejskiego prawa umów został uregulowa
ny przypadek, gdy potrącającemu przysługuje do drugiej strony więcej niż 
jedna wierzytelność nadająca się do potrącenia. Natomiast w tym samym 
przepisie w ust. 2 jest uregulowana sytuacja odwrotna - gdy to drugiej stro
nie przysługuje względem potrącającego więcej niż jedna wierzytelność, 
z którą potrącający mógłby potrącić własną wierzytelność. W pierwszym 
wypadku oświadczenie potrącającego o dokonaniu potrącenia jest skutecz
ne, jeśli wskazał on wierzytelność, która ma zostać umorzona na skutek po
trącenia. Natomiast w drugim wypadku art. 13:105 nakazuje odpowiednio 
stosować art. 7:109 PECL, który reguluje zaliczenie świadczenia. Podobne 
rozwiązanie jak w PECL znajduje się w art. 111-6:106 DCFR.

Z kolei art. 8.5 Zasad międzynarodowych umów handlowych UNIDROIT 
z 2004 r. stanowi, że oświadczenie o potrąceniu powinno wskazywać wierzy
telności, do których się odnosi. Jeśli w oświadczeniu nie wskazano wierzy
telności, z którą ma zostać potrącona wierzytelność potrącającego, wówczas 
druga strona może w odpowiednim czasie określić, do której wierzytelności 
odnosi się oświadczenie o potrąceniu. Jeśliby tego nie uczyniła, umorzone 
przez potrącenie zostają proporcjonalnie wszystkie wierzytelności.

Nie reguluje natomiast omawianej sytuacji projekt Europejskiego ko
deksu prawa umów (por. art. 132). Brak też regulacji dotyczącej potrącenia 
w projekcie Zasad Acquis.

Niemiecki kodeks cywilny w § 396 reguluje skutek potrącenia w sytuacji 
wielości wierzytelności nadających się do potrącenia. Zgodnie z ust. 1 zd. 1 
tego przepisu, w takim wypadku dokonujący potrącenia może określić, w ja
kiej części wierzytelności te zostaną potrącone. Jeśli potrącający nie okre
ślił, które wierzytelności i w jakim zakresie mają zostać potrącone, albo 
gdy druga strona sprzeciwiła się temu niezwłocznie, stosuje się odpowiednio
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