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i Po śmierci pracodawcy porozumienie o kontynuacji 
zatrudnienia tylko dla wybranych
Z jednej strony uznaniowość, a z drugiej nieprzedłużenie umów osobom szczególnie chronionym 
przed zwolnieniem. Taki może być efekt przyszłych przepisów o sukcesji fi rmy osoby fi zycznej

Anna Ślęzak-
-Gąsiorowska
radca prawny, 
kancelaria JGBS 
Biernat & Partners

Obecnie szeroko dyskutowa-
ny jest projekt ustawy o za-
rządzie sukcesyjnym przed-
siębiorstwem osoby fi zycznej. 
Regulacja ta, mająca wejść 
w życie 1 stycznia 2018 r., poza 
m.in. członkami rodziny zmar-
łego przedsiębiorcy (którym 
mają zostać zapewnione nowe 
możliwości kontynuacji dzia-
łalności gospodarczej) istotna 
będzie także dla jego pracowni-
ków. Jej celem jest bowiem za-
pewnienie możliwości trwania 
stosunków pracy nawiązanych 
przez zmarłego pracodawcę. 
Jak się jednak okazuje – nie 
w każdym przypadku. Propozy-
cje regulacji, zawarte w projek-
cie, pozwalają bowiem na to, by 
po śmierci przedsiębiorcy nie 
wszyscy pracownicy otrzyma-
li propozycję zawarcia porozu-
mienia o kontynuacji stosunku 
pracy. A wśród wybranych nie-
koniecznie znajdą się kobiety 
w ciąży, osoby przebywające na 
urlopach związanych z rodzi-

cielstwem czy będące w okre-
sie przedemerytalnym. 

Wypełnienie luki
W obecnym stanie prawnym, 
wraz ze śmiercią pracodawcy 
prowadzącego jednoosobową 
działalność gospodarczą, umo-
wy o pracę z pracownikami wy-
gasają. Prowadzi to do wie-
lu problemów. Bardzo często 
przecież kontynuacja działal-
ności gospodarczej przez spad-
kobierców nie jest możliwa bez 
pracowników świadczących 
pracę na rzecz fi rmy.

Problemy te ma rozwiązać 
ustawa o zarządzie sukcesyj-
nym przedsiębiorstwem oso-
by fi zycznej. Jej projekt zakła-
da, że umowy o pracę mogą 
być kontynuowane także po 
śmierci pracodawcy, o ile usta-
nowiony zostanie zarząd suk-
cesyjny, czyli tymczasowy za-
rząd nad przedsiębiorstwem 
zmarłego, powierzany osobie 
fi zycznej.

W projekcie wyróżniono dwa 
przypadki:

1) gdy zarząd sukcesyj-
ny ustanowiony jest za życia 
przedsiębiorcy – wtedy umo-
wy o pracę przedłużą się au-
tomatycznie; [ramka 1]

2) gdy przedsiębiorca sam nie 
ustanowił zarządcy sukcesyj-
nego – wówczas mogą to zro-
bić jego spadkobiercy (wskaza-
ni w ustawie), a z pracownikami 
może zostać zawarte porozumie-
nie o kontynuacji zatrudnienia. 

W tym drugim przypadku 
osoba uprawniona przez usta-
wę do powołania zarządcy suk-
cesyjnego będzie mogła w ter-
minie 14 dni od dnia śmierci 
przedsiębiorcy zawrzeć z pra-
cownikiem porozumienie 
o kontynuacji stosunku pra-
cy na dotychczasowych zasa-
dach – maksymalnie na okres 
do dnia ustanowienia zarzą-
du sukcesyjnego. Porozumie-
nie to ma być wyrazem obu-
stronnej zgody, pracownika 
i spadkobiercy na przedłuże-
nie stosunku pracy w okresie 
przejściowym, w którym ważą 
się dalsze losy przedsiębior-
stwa. Spadkobierca nie może 
zatem w tym trybie zapropo-
nować pracownikowi innych 
warunków pracy, np. niższej 
pensji. Takie porozumienie 
nie byłoby bowiem porozu-
mieniem o kontynuacji sto-
sunku pracy, a stanowiłoby 
raczej nową umowę o pracę 
ze wszystkimi jej wymogami 
(np. forma pisemna, koniecz-
ność zawarcia wszystkich ele-
mentów umowy o pracę itd.).

W zaproponowanej regu-
lacji pojawia się jednak wie-
le problemów. Po pierwsze, 
projekt ustawy nie precyzuje, 
który ze spadkobierców może 
zawrzeć porozumienie o kon-
tynuacji stosunku pracy na 
dotychczasowych zasadach. 
Po drugie, nie reguluje kwe-
stii wynagrodzenia pracow-
nika w 14-dniowym „okre-
sie zawieszenia” pomiędzy 
śmiercią pracodawcy a zawar-
ciem porozumienia. Po trze-
cie, projekt nie wskazuje tak-
że na obowiązek informacyjny 
względem pracowników, do-
tyczący ustanowienia zarząd-
cy sukcesyjnego. I po czwarte, 
ustawa nie przewiduje rów-
nież konieczności zachowania 
formy pisemnej porozumienia 
o kontynuacji zatrudnienia, 
co może rodzić trudności do-
wodowe. Porozumienie takie 
może bowiem zostać zawarte 
w każdej formie, także ustnej. 
[ramka 2] A to tylko wierzcho-
łek góry lodowej. 

Prawo, nie obowiązek
Projekt ustawy zakłada tak-
że, że spadkobiercy mogą za-
wrzeć z pracownikami po-
rozumienia o kontynuacji 
zatrudnienia. Mogą – a więc 
nie są do tego zobowiązani. 

W nowym stanie prawnym 
po śmierci pracodawcy umo-
wy o pracę będą mogły zatem 
również wygasnąć, a przez 
14 dni pracownik będzie po-
zostawał w niepewności co 
do dalszego zatrudnienia. 
Ustawa nie przewiduje także, 
aby konieczne było zawarcie 
porozumień ze wszystkimi 
pracownikami świadczący-
mi pracę dla zmarłego pra-
codawcy. 

Spadkobiercy mają mieć  
przy tym pełną dowolność 
co do doboru pracowników. 
W efekcie będą mogli zawrzeć 
porozumienia jedynie z wy-
branymi osobami, a pominąć 
np. te, które co do zasady są 
chronione przez prawo pracy, 
jak kobiety w ciąży, osoby na 
urlopach związanych z rodzi-
cielstwem bądź takie, które 
powrócą do pracy po urlopie 
rodzicielskim i będą korzy-
stać z prawa do obniżenia 
wymiaru etatu, a także oso-
by w okresie przedemerytal-
nym itp. Spadkobiercy mogą 
też nie być zainteresowani 
zatrudnieniem w tym nie-
pewnym okresie osoby, któ-
ra np. pracuje godzinę krócej 
z uwagi na prawo do przerwy 
na karmienie dziecka piersią 
bądź ma możliwość wycho-
dzenia na badania lekarskie 
w godzinach pracy w związ-
ku z ciążą.

Nowe przepisy nie obligują 
bowiem następców przedsię-
biorcy do kontynuacji umów 
o pracę z tymi pracownikami. 
Na miejsce osób, z którymi 
nie przedłużono umów o pra-
cę, mogą także zostać zatrud-
nieni inni pracownicy. [ramka 3]

Gdy decyzje zapadną za życia przedsiębiorcy
Jeżeli jeszcze za życia przedsiębiorcy dojdzie do ustanowienia zarządcy sukcesyjnego, to 
umowy o pracę nie będą wygasać automatycznie, lecz będą kontynuowane i wygasną dopiero 
z dniem wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której nastąpi przeję-
cie pracownika przez nowego pracodawcę na podstawie art. 231 kodeksu pracy – wtedy umowy 
o pracę nie wygasną, tylko nowy pracodawca wejdzie w prawa i obowiązki poprzedniego. 
Pracownik będzie mógł sprawdzić, czy pracodawca ustanowił zarządcę sukcesyjnego w Cen-
tralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jak zostało wskazane w uzasadnie-
niu do projektu omawianej ustawy, będzie to informacja prosta do ustalenia i zweryfi kowania 
także przez zatrudnionych. Zastanowić się jednak należy, ilu pracowników zagląda systema-
tycznie do CEIDG, a ilu ma w ogóle świadomość istnienia takiego rejestru. Dobrą praktyką 
byłoby zatem poinformowanie pracowników o ustanowieniu zarządcy sukcesyjnego i konse-
kwencjach z tym związanych. 

 Ramka 1  

Rozliczne problemy
Powstaje pytanie, kto formalnie będzie mógł zawrzeć porozumienie, jeżeli osób uprawnio-
nych będzie więcej niż jedna. Czy każda z nich z osobna będzie uprawniona do podpisania po-
rozumienia, czy też powinny działać łącznie? Czytając projekt ustawy literalnie, wydaje się, że 
każda z tych osób (czyli np. małżonek przedsiębiorcy lub zapisobierca windykacyjny, a jeżeli nie 
ujawniono testamentu, w którym został uczyniony zapis windykacyjny, spadkobierca przedsię-
biorcy) będzie uprawniona do zawarcia porozumień z pracownikami, nawet wbrew woli pozo-
stałych uprawnionych. 
Projekt precyzuje, że uprawnienia i obowiązki pracodawcy przejdą na jego następców praw-
nych, a wykona je zarządca sukcesyjny. Nie wskazano natomiast, kto będzie wykonywał prawa 
i obowiązki pracodawcy przed dokonaniem wyboru zarządcy sukcesyjnego: czy osoba, która 
podpisze porozumienie z pracownikami, czy też wszystkie osoby, które będą do tego uprawnio-
ne. Kwestia ta ma zasadnicze znaczenie, gdyż pod kierownictwem tej osoby pracownik będzie 
wykonywał swoje zadania.
Problematyczna jest także kwestia 14-dniowego terminu „zawieszenia”, w którym możliwe 
będzie zawarcie z pracownikami porozumień o kontynuacji zatrudnienia. Czy zatem pracow-
nik powinien świadczyć pracę w tym okresie, w którym osoby uprawnione podejmują decyzję 
odnośnie do dalszego zatrudniania pracowników? A jeżeli będzie świadczył pracę, to czy 
otrzyma wynagrodzenie w przypadku niepodpisania z nim porozumienia o kontynuacji za-
trudnienia? Jeśli natomiast nie będzie świadczył pracy, to czy będzie mogła zostać z nim roz-
wiązana umowa o pracę bez wypowiedzenia? Na te pytania projekt ustawy nie odpowiada. 

 Ramka 2  

Powrót do pracy
Należy pamiętać, że w okresie dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy może dojść do 
ustanowienia zarządu sukcesyjnego. W takiej sytuacji pracownicy, których umowy o pracę 
wygasną, będą mieli prawo powrotu do pracy na poprzednich warunkach. Prawo to będzie 
przysługiwało pracownikowi, który zgłosi powrót do pracy w ciągu miesiąca od dnia ustano-
wienia zarządu sukcesyjnego. Będzie to więc zależne od decyzji pracownika. 
Przywrócenie do pracy doprowadzi do powstania stosunku pracy, jaki istniał przed rozwiązaniem 
umowy. Zostanie on zatem „reaktywowany” przez samo oświadczenie woli pracownika o powro-
cie do pracy. Niemniej w okresie nawet trzech miesięcy będzie on pozostawał bez pracy (osoby 
uprawnione prawo do powołania zarządcy sukcesyjnego mają bowiem do dwóch miesięcy od dnia 
zgonu właściciela fi rmy, a pracownik ma miesiąc na złożenie oświadczenia o powrocie do pracy). 

 Ramka 3  

Pisaliśmy o tym...

„Firmy rodzinne: po śmierci 
pracodawcy będzie koło 
ratunkowe dla zatrudnionych” 
– Tygodnik Gazeta Prawna 
z 4–6 sierpnia nr 30, DGP nr 150)

Kto jest płatnikiem? 
Po 25 latach 
obowiązywania 
przepisów nagle  
sąd ma inne zdanie 
niż fiskus

Mniej luk  
w 500+.  
Zmiany 
czekają też 
Kartę Dużej 
Rodziny 
oraz żłobki

Szansa  
dla lokalnych

przedsiębiorców. 
Do rozdania  

500 mln zł  
na klastry energii

 Firmy rodzinne:
po śmierci 

pracodawcy będzie 
koło ratunkowe  
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Kto jest płatnikiem? 

sąd ma inne zdanie 
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Kontynuacja 
biznesu 
zapewniona
Projekt nowej ustawy o zarządzie sukce-
syjnym przedsiębiorstwem osoby fizycz-
nej (dalej także jako: ustawa) da narzędzia 
zapobiegliwym przedsiębiorcom, którzy 
za życia będą mogli zdecydować, kto bę-
dzie po ich śmierci zarządzał ich przed-
siębiorstwem

Ponieważ obecnie można przejąć tylko ma-
jątek zmarłego, bez możliwości korzystania 
z innych elementów niezbędnych do pro-
wadzenia działalności gospodarczej, takich 
jak np. nazwa, NIP czy REGON, firmy – co do 
zasady – umierają wraz z odejściem ich wła-
ściciela. To się jednak ma zmienić po wejściu 
w życie nowej ustawy, która reguluje kwestię 
powołania zarządu sukcesyjnego.

J ednoosobowe działalności go-
spodarcze prowadzone przez 
osoby fizyczne mają to do 
siebie, że są niezwykle mocno 
powiązane z ich właścicielami. 

Tak traktują je nie tylko przepisy 
o swobodzie działalności gospodar-
czej, ale również m.in. podatkowe. 
To podejście ma jednak co najmniej 
jeden istotny mankament – firma 
umiera wraz ze śmiercią jej wła-
ściciela. A za tym stoją dziś ludzkie 
dramaty. Niejednokrotnie bowiem 
na sukces przedsiębiorstwa pracują 
całe rodziny, wspomagające właści-
ciela, ale w ewidencji działalno-
ści gospodarczej pozostaje wpisany 
tylko on jeden. Jego śmierć może 
nawet przekreślić dorobek życia. 
Remedium na to mają być nowe 
przepisy zaproponowane przez Mi-
nisterstwo Rozwoju. Pozwalają one 
na kontynuację formalnie jedno-
osobowej firmy. A to ważne nie 
tylko dla rodziny przedsiębiorcy, 
ale także dla zatrudnionych w niej 
osób. Dotychczas bowiem pra-
cownicy po śmierci prowadzącego 
działalność zostawali na przysłowio-
wym lodzie. Ich umowy wygasały 
wraz z odejściem szefa. I to również 
ma się zmienić po wejściu w życie 
nowych regulacji, co planowane jest 
na 1 stycznia 2018 r. Novum polega 
na tym, że w momencie zgonu wła-
ściciela firmy (lub niedługo po tym) 
zacznie za niego działać zarządca 
sukcesyjny. Ten tymczasowy konty-
nuator biznesu ma przeprowadzić 
firmę przez trudne czasy (co nie bez 
znaczenia – okres przejściowy może 
trwać nawet pięć lat), a następ-
nie płynnie przekazać ją następ-
com prawnym. W tym czasie ustawa 
umożliwi także kontynuację stosun-
ków pracy. Do tego jednak wymaga-
ne jest spełnienie kilku warunków. 

Analiza przepisów pokazuje, że 
projektowane regulacje w wielu 
miejscach wymagają uzupełnienia. 
I na te kwestie zwracamy dziś szcze-
gólną uwagę. Być może będą one 
przyczynkiem do refleksji dla osób, 
które będą przeprowadzać projekt 
przez proces ustawodawczy i pozwo-
lą na wypracowanie regulacji, której 
stosowanie nie będzie powodowało 
problemów w praktyce.  ©℗

I tak zarząd sukcesyjny będzie mógł być 
ustanowiony na kilka sposobów.

Sposób pierwszy: powołanie zarządcy 
sukcesyjnego przez samego przedsiębiorcę. 
W tym przypadku musi on powołać daną 
osobę w charakterze zarządcy sukcesyj-
nego, a osoba ta musi wyrazić na to zgo-
dę. Następnie należy dokonać stosownego 
wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który 
zaświadczy, że zarządca został powołany. 

Sposób drugi: przedsiębiorca może za 
swojego życia zastrzec, że z chwilą jego 
śmierci ustawiony przez niego prokurent 
stanie się zarządcą sukcesyjnym, który od 
tej chwili będzie kontynuował jego dzia-
łalność gospodarczą. Co istotne, takie za-
strzeżenie również musi zostać wpisane 
do CEIDG. 

Sposób trzeci: jeżeli przedsiębiorca nie 
złoży wniosku o wpis do CEIDG zarządcy 
sukcesyjnego albo zastrzeżenia, że funk-
cję tę przejmie prokurent, zarząd sukce-
syjny może zostać ustanowiony po śmier-
ci prowadzącego działalność gospodarczą. 

Karolina 
Topolska
karolina.topolska@
infor.pl

małżonek przedsiębiorcy – za zgodą wszystkich znanych mu spadkobierców przedsiębior-
cy albo zapisobiercy windykacyjnego, 1

2

3

osoba, która przyjęła zapis windykacyjny (w przypadku gdy przedsiębiorstwo jest przed-
miotem tego zapisu) – za zgodą małżonka przedsiębiorcy, 

osoba, która przyjęła spadek – za zgodą wszystkich pozostałych, znanych jej spadko-
bierców oraz małżonka przedsiębiorcy (chyba że otwarto testament, w którym uczyniony 
został zapis windykacyjny, a jego przedmiotem jest przedsiębiorstwo). 

W przypadku gdy przedsiębiorca nie powoła zarządcy sukcesyjnego,  
po jego śmierci takiego zarządcę będą mogli powołać: 

Kto decyduje, gdy przedsiębiorca umiera ©℗

WOJCIECH 
ZAJĄC 

radca prawny,  
partner SDZLEGAL  

SCHINDHELM, 
Kancelaria Prawna 
Schampera, Dubis, 
Zając i Wspólnicy  

sp. k. 

MARTA  
MACYSZYN  

radca prawny,  
SDZLEGAL  

SCHINDHELM, 
Kancelaria Prawna 
Schampera, Dubis, 
Zając i Wspólnicy  

sp. k. 

pa
tr

zy
m

y 
ob

ie
kt

yw
ni

e.
 p

is
ze

m
y 

od
po

w
ie

dz
ia

ln
ie

piątek – niedziela 28–30 lipca 2017 tgp nr 29 (84) / dgp nr 145 (4544)

Zakup biletu 
lotniczego bez 
podatku u źródła, 
ale czartery 
po staremu

 samorząd i administracja  Obecny – obowiązujący 
od 25 lat – system coraz bardziej szwankuje. 
Rząd zapowiada modyfi kacje, ale niestety 
będą one dotyczyć tylko podatku od 
nieruchomości. To zdaniem ekspertów za mało. 
Radykalnych zmian wymagają także inne daniny 
pobierane przez samorządy C8

Wreszcie! 
Firmy 

rodzinne bliżej 
ułatwionej sukcesji 

 podatki i księgowość  Firmy 
kupujące swoim pracownikom 
bilety lotnicze na loty 
rejsowe u zagranicznych 
przewoźników nie będą 
wreszcie płacić 10 proc. 
podatku w Polsce. 
Ta korzystna zmiana czeka 
już tylko na publikację 
w Dzienniku Ustaw C5

Rewolucja 
w opłatach 
lokalnych potrzebna 
już. I to większa niż chce 
Ministerstwo Finansów

 firma i prawo  Projektowane 
przepisy pozwolą 
na płynne przejście 
jednoosobowej działalności 
po śmierci właściciela 
w ręce spadkobierców. 
A wprowadzając instytucję 
zarządcy sukcesyjnego, 
usankcjonują przy okazji 
prokurę w fi rmach 
jednoosobowych  C13

Pechowe 13 zł 
samozatrudnionych
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Stawkę 
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Płynna sukcesja fi rmy 
rodzinnej będzie 
wreszcie możliwa. 
W świetle prawa

Po śmierci 
przedsiębiorcy 
biznes powinien 
trwać
Ministerstwo Rozwoju przedstawiło do konsultacji projekt nowej ustawy, która ma ułatwić sukcesję fi rmy. Da ona na-rzędzia zapobiegliwym przedsiębiorcom, którzy za życia będą mogli zdecydować, kto będzie po ich śmierci zarządzał fi rmą 

Jednoosobowa działalność gospodarcza pro-wadzona przez osoby fi zyczne jest zdecydo-wanie najpopularniejszą formą aktywności gospodarczej w naszym kraju. Jak wyni-ka z danych przedstawionych przez Mi-nisterstwo Rozwoju, na 31 grudnia 2016 r.w Polsce tę formę prowadzenia biznesu wybrało niemal 3 mln osób. Niewielu przedsiębiorców myśli, co sta-nie się z ich fi rmą po śmierci, skupiając się wyłącznie na bieżącym zarządzaniu. W obecnym stanie prawnym istnieją pew-ne możliwości tworzenia planów sukce-sji, jednak wymagają ze strony zaintere-sowanych zaangażowania, którego często brakuje. Brak troski o los prowadzonej działalno-ści po śmierci skutkuje nie tylko likwida-cją biznesu, lecz także bywa problemem dla spadkobierców. Rodzi to wiele zagro-żeń zarówno dla majątku przedsiębior-

P rzełomowy, bardzo potrzeb-ny i wyczekiwany – o projekcie ustawy o zarządzie sukcesyj-nym przedsiębiorstwem osoby fi zycznej, który kilka dni temu przedstawiło do konsultacji publicznych Ministerstwo Rozwoju, mówi się w samych superlatywach. I rzeczywiście – to prze-łomowy dla około  miliona polskich fi rm rodzinnych projekt. Obecnie, gdy umiera właściciel jednoosobowej działalności, to jego przedsiębiorstwo umiera wraz z nim. Prawo ogranicza możliwość używania nazwy fi rmy, nie pozwala na korzystanie z numeru NIP, uzyskanych zezwoleń admi-nistracyjnych, koncesji. Mało tego: wygasają umowy o pracę, pełnomocnictwa udzie-lone pracownikom i kontrakty handlowe, a pomoc publiczna – gdy umowy nie zosta-ły jeszcze wykonane – podlega zwrotowi. Bywa, że – jeśli są spory – zanim zakoń-czy się postępowania spadkowe, nie ma już czego odbudowywać: najlepsi pracowni-cy odeszli, intratne kontrakty przejęli kon-kurenci. Aż trudno uwierzyć, że nikt do tej pory nie postarał się tego zmienić. Przez lata politycy i urzędnicy jedynie przytaki-wali, że jest problem.Projekt zawiera wiele nowych, nieznanych do tej pory w polskim prawie, instytucji i rozwiązań, np. przedsiębiorstwo w spadku, zarządca sukcesyjny. I co ważniejsze, sank-cjonuje możliwość ustanowienia prokuren-ta przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą.Czy teraz sukcesja przebiegnie gładko i bezproblemowo? Jeżeli przedsiębiorca wy-znaczy zarządcę za życia, to prawdopodob-nie tak. Ale jeżeli tego nie uczyni, rodzina będzie miała tylko dwa miesiące, by podjąć jednomyślnie decyzję o wyborze osoby za-rządcy. I w tym szkopuł. Jeżeli jest skłócona, to taki czas może okazać się zbyt krótki. Co więcej: weto jednostki może spowodować, że  przedsiębiorstwo  w spadku po dwóch miesiącach zakończy byt. Nasi eksperci przeanalizowali rozwiązania proponowane w projekcie ustawy i wskazu-ją, gdzie mogą czyhać pułapki i pojawić się problemy. Konsultacje projektu potrwają do dru-giej dekady sierpnia. – Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i uwagi – deklaruje DGP Luiza Modzelewska, zastępca dyrekto-ra w departamencie doskonalenia regulacji gospodarczych Ministerstwa Rozwoju.  ©℗

Joanna Pieńczykowskajoanna.pienczykowska@infor.pl
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stwa, jak i dla następców prawnych osoby fi zycznej (przedsiębiorcy).Remedium na te problemy ma być usta-wa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębior-stwa osoby fi zycznej (dalej: ustawa), której projekt 14 lipca 2017 r. przedstawiło Mini-sterstwo Rozwoju. Jest to element rządo-wego programu „100 zmian dla fi rm – Pa-kiet ułatwień dla przedsiębiorców”. Powstaje pytanie, czy forma prowadzenia działalności z dopiskiem „w spadku” będzie atrakcyjnym rozwiązaniem dla osób fi zycz-nych w porównaniu np. do przekształcenia działalności w jednoosobową spółkę z ogra-niczoną odpowiedzialnością, czy wniesie-nia jej aportem do innego podmiotu.

Zarząd sukcesyjny
Istotą komentowanych regulacji jest wpro-wadzenie zarządu sukcesyjnego. Jest to, najprościej mówiąc, powierzenie jednej osobie tymczasowego zarządu nad pro-wadzonym za życia biznesem.  schemat Jak wynika z proponowanych rozwiązań, obejmuje on zobowiązanie do prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku oraz umocowa-nie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębior-stwa w spadku. Zarządca sukcesyjny musi zostać wpisany do CEIDG.  infografika s. C14 

Odpowiedzialność następców
Szeroki katalog uprawnień zarządcy suk-cesyjnego, podejmującego działania we własnym imieniu w ramach prowadze-nia przedsiębiorstwa w spadku, wymaga sprecyzowania zakresu jego odpowiedzial-ności. W tym zakresie w pierwszej kolejno-ści projektowana regulacja stanowi, że: „Za 

TOMASZ SZAREK
radca prawny, partner SDZLEGAL SCHINDHELM,Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k. 

MARCIN ŚLEDZIKOWSKI 
aplikant radcowski, SDZLEGAL SCHINDHELM,Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k. 

MARCIN GRUSZKO 
radca prawny, SDZLEGAL SCHINDHELM,Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k. 

ALEKSANDRA BERGER 
aplikant adwokacki, SDZLEGAL SCHINDHELM,Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k. 

Nie ulega wątpliwości, że zarządca sukcesyjny będzie osobą kluczową dla funkcjonowania przedsiębiorstwa w spadku. Zgodnie z projektem będzie on mógł:

!  pozywać i być pozywany (w postępowaniach sądowych, administracyjnych, podatkowych),

!  dokonywać samodzielnie czynności w zakresie zwykłego zarządu, 

!  dokonywać czynności tylko po uzyskaniu zgody następców prawnych i małżonka przedsiębiorcy, a w jej braku za zezwoleniem sądu ‒ w zakresie przekraczającym zwykły zarząd,

!  zaciągać tylko te zobowiązania, które dadzą się zaspokoić z dochodów bądź z majątku przedsiębiorstwa w spadku,

!  dokonywać czynności związanych z zatrudnieniem w przedsiębiorstwie,

!  zawierać, wykonywać i rozwiązywać umowy, w tym również umowy zawarte przed śmiercią przedsiębiorcy (jeśli nie wygasły),

!  dysponować rachunkiem bankowym przedsiębiorcy wykorzystywanym      przy prowadzeniu przedsiębiorstwa,

!  regulować zobowiązania prywatne i publicznoprawne w zakresie funkcjo-nowania przedsiębiorstwa.

UPRAWNIENIA ZARZĄDCY SUKCESYJNEGO

©℗
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po śmierci pracodawcy 
będzie koło ratunkowe 
dla zatrudnionych

Kontynuacja 
biznesu 
zapewniona
Projekt nowej ustawy o zarządzie sukce-
syjnym przedsiębiorstwem osoby fizycz-
nej (dalej także jako: ustawa) da narzędzia 
zapobiegliwym przedsiębiorcom, którzy 
za życia będą mogli zdecydować, kto bę-
dzie po ich śmierci zarządzał ich przed-
siębiorstwem

Ponieważ obecnie można przejąć tylko ma-
jątek zmarłego, bez możliwości korzystania 
z innych elementów niezbędnych do pro-
wadzenia działalności gospodarczej, takich 
jak np. nazwa, NIP czy REGON, firmy – co do 
zasady – umierają wraz z odejściem ich wła-
ściciela. To się jednak ma zmienić po wejściu 
w życie nowej ustawy, która reguluje kwestię 
powołania zarządu sukcesyjnego.

J ednoosobowe działalności go-
spodarcze prowadzone przez 
osoby fizyczne mają to do 
siebie, że są niezwykle mocno 
powiązane z ich właścicielami. 

Tak traktują je nie tylko przepisy 
J
Tak traktują je nie tylko przepisy 
J
o swobodzie działalności gospodar-
czej, ale również m.in. podatkowe. 
To podejście ma jednak co najmniej 
jeden istotny mankament – firma 
umiera wraz ze śmiercią jej wła-
ściciela. A za tym stoją dziś ludzkie 
dramaty. Niejednokrotnie bowiem 
na sukces przedsiębiorstwa pracują 
całe rodziny, wspomagające właści-
ciela, ale w ewidencji działalno-
ści gospodarczej pozostaje wpisany 
tylko on jeden. Jego śmierć może 
nawet przekreślić dorobek życia. 
Remedium na to mają być nowe 
przepisy zaproponowane przez Mi-
nisterstwo Rozwoju. Pozwalają one 
na kontynuację formalnie jedno-
osobowej firmy. A to ważne nie 
tylko dla rodziny przedsiębiorcy, 
ale także dla zatrudnionych w niej 
osób. Dotychczas bowiem pra-
cownicy po śmierci prowadzącego 
działalność zostawali na przysłowio-
wym lodzie. Ich umowy wygasały 
wraz z odejściem szefa. I to również 
ma się zmienić po wejściu w życie 
nowych regulacji, co planowane jest 
na 1 stycznia 2018 r. Novum polega 
na tym, że w momencie zgonu wła-
ściciela firmy (lub niedługo po tym) 
zacznie za niego działać zarządca 
sukcesyjny. Ten tymczasowy konty-
nuator biznesu ma przeprowadzić 
firmę przez trudne czasy (co nie bez 
znaczenia – okres przejściowy może 
trwać nawet pięć lat), a następ-
nie płynnie przekazać ją następ-
com prawnym. W tym czasie ustawa 
umożliwi także kontynuację stosun-
ków pracy. Do tego jednak wymaga-
ne jest spełnienie kilku warunków. 

Analiza przepisów pokazuje, że 
projektowane regulacje w wielu 
miejscach wymagają uzupełnienia. 
I na te kwestie zwracamy dziś szcze-
gólną uwagę. Być może będą one 
przyczynkiem do refleksji dla osób, 
które będą przeprowadzać projekt 
przez proces ustawodawczy i pozwo-
lą na wypracowanie regulacji, której 
stosowanie nie będzie powodowało 
problemów w praktyce. ©℗

I tak zarząd sukcesyjny będzie mógł być 
ustanowiony na kilka sposobów.

Sposób pierwszy: powołanie zarządcy 
sukcesyjnego przez samego przedsiębiorcę. 
W tym przypadku musi on powołać daną 
osobę w charakterze zarządcy sukcesyj-
nego, a osoba ta musi wyrazić na to zgo-
dę. Następnie należy dokonać stosownego 
wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który 
zaświadczy, że zarządca został powołany. 

Sposób drugi: przedsiębiorca może za 
swojego życia zastrzec, że z chwilą jego 
śmierci ustawiony przez niego prokurent 
stanie się zarządcą sukcesyjnym, który od 
tej chwili będzie kontynuował jego dzia-
łalność gospodarczą. Co istotne, takie za-
strzeżenie również musi zostać wpisane 
do CEIDG. 

Sposób trzeci: jeżeli przedsiębiorca nie 
złoży wniosku o wpis do CEIDG zarządcy 
sukcesyjnego albo zastrzeżenia, że funk-
cję tę przejmie prokurent, zarząd sukce-
syjny może zostać ustanowiony po śmier-
ci prowadzącego działalność gospodarczą. 

Karolina 
Topolska
karolina.topolska@
infor.pl

małżonek przedsiębiorcy – za zgodą wszystkich znanych mu spadkobierców przedsiębior-
cy albo zapisobiercy windykacyjnego, 1

2

3

osoba, która przyjęła zapis windykacyjny (w przypadku gdy przedsiębiorstwo jest przedosoba, która przyjęła zapis windykacyjny (w przypadku gdy przedsiębiorstwo jest przedosoba, która przyjęła zapis windykacyjny -
miotem tego zapisu) – za zgodą małżonka przedsiębiorcy, 

osoba, która przyjęła spadek – za zgodą wszystkich pozostałych, znanych jej spadko-
bierców oraz małżonka przedsiębiorcy (chyba że otwarto testament, w którym uczyniony 
został zapis windykacyjny, a jego przedmiotem jest przedsiębiorstwo). 

W przypadku gdy przedsiębiorca nie powoła zarządcy sukcesyjnego, 
po jego śmierci takiego zarządcę będą mogli powołać: 

Kto decyduje, gdy przedsiębiorca umiera ©℗

WOJCIECH 
ZAJĄC 

radca prawny, 
partner SDZLEGAL 

SCHINDHELM, 
Kancelaria Prawna 
Schampera, Dubis, 
Zając i Wspólnicy 

sp. k. 

MARTA 
MACYSZYN  

radca prawny, 
SDZLEGAL 

SCHINDHELM, 
Kancelaria Prawna 
Schampera, Dubis, 
Zając i Wspólnicy 

sp. k. 

O SUKCESJI RAZ JESZCZE

 W ubiegłym tygodniu w części Firma i Prawo (Tygodnik Gazeta 
Prawna z 28–30 lipca, DGP nr 145) omawialiśmy przygotowa-
ny przez Ministerstwo Rozwoju projekt ustawy o zarządzie 
sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (datowany na 
14 lipca 2017 r.). Informowaliśmy wówczas, że za jego sprawą 
problemy firm rodzinnych związane ze śmiercią właściciela 
odejdą wreszcie do lamusa, a dzięki temu, że sukcesja takich 
biznesów zostanie w pełni uregulowana prawnie, odetchną 
z ulgą nie tylko najbliżsi zmarłego biznesmena, ale też jego podwładni. Dziś 
wracamy do tematu, skupiając się właśnie na prawach tych ostatnich. 
Analizując projektowaną ustawę, pokazujemy, co należy w niej jeszcze poprawić 
i uściślić, aby w sukcesji firm rodzinnych sytuacja prawna zatrudnionych była 
właściwie zabezpieczona. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, krótkie 
résumé, na czym sukcesja firm rodzinnych ma polegać [red.]. 
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Płynna sukcesja fi rmy 
rodzinnej będzie 
wreszcie możliwa. 
W świetle prawa

Po śmierci 
przedsiębiorcy 
biznes powinien 
trwać
Ministerstwo Rozwoju przedstawiło do konsultacji projekt nowej ustawy, która ma ułatwić sukcesję fi rmy. Da ona na-rzędzia zapobiegliwym przedsiębiorcom, którzy za życia będą mogli zdecydować, kto będzie po ich śmierci zarządzał fi rmą 

Jednoosobowa działalność gospodarcza pro-wadzona przez osoby fi zyczne jest zdecydo-wanie najpopularniejszą formą aktywności gospodarczej w naszym kraju. Jak wyni-ka z danych przedstawionych przez Mi-nisterstwo Rozwoju, na 31 grudnia 2016 r.w Polsce tę formę prowadzenia biznesu wybrało niemal 3 mln osób. Niewielu przedsiębiorców myśli, co sta-nie się z ich fi rmą po śmierci, skupiając się wyłącznie na bieżącym zarządzaniu. W obecnym stanie prawnym istnieją pew-ne możliwości tworzenia planów sukce-sji, jednak wymagają ze strony zaintere-sowanych zaangażowania, którego często brakuje. Brak troski o los prowadzonej działalno-ści po śmierci skutkuje nie tylko likwida-cją biznesu, lecz także bywa problemem dla spadkobierców. Rodzi to wiele zagro-żeń zarówno dla majątku przedsiębior-

P rzełomowy, bardzo potrzeb-ny i wyczekiwany – o projekcie ustawy o zarządzie sukcesyj-nym przedsiębiorstwem osoby fi zycznej, który kilka dni temu przedstawiło do konsultacji publicznych Ministerstwo Rozwoju, mówi się w samych superlatywach. I rzeczywiście – to prze-łomowy dla około  miliona polskich fi rm rodzinnych projekt. Obecnie, gdy umiera właściciel jednoosobowej działalności, to jego przedsiębiorstwo umiera wraz z nim. Prawo ogranicza możliwość używania nazwy fi rmy, nie pozwala na korzystanie z numeru NIP, uzyskanych zezwoleń admi-nistracyjnych, koncesji. Mało tego: wygasają umowy o pracę, pełnomocnictwa udzie-lone pracownikom i kontrakty handlowe, a pomoc publiczna – gdy umowy nie zosta-ły jeszcze wykonane – podlega zwrotowi. Bywa, że – jeśli są spory – zanim zakoń-czy się postępowania spadkowe, nie ma już czego odbudowywać: najlepsi pracowni-cy odeszli, intratne kontrakty przejęli kon-kurenci. Aż trudno uwierzyć, że nikt do tej pory nie postarał się tego zmienić. Przez lata politycy i urzędnicy jedynie przytaki-wali, że jest problem.Projekt zawiera wiele nowych, nieznanych do tej pory w polskim prawie, instytucji i rozwiązań, np. przedsiębiorstwo w spadku, zarządca sukcesyjny. I co ważniejsze, sank-cjonuje możliwość ustanowienia prokuren-ta przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą.Czy teraz sukcesja przebiegnie gładko i bezproblemowo? Jeżeli przedsiębiorca wy-znaczy zarządcę za życia, to prawdopodob-nie tak. Ale jeżeli tego nie uczyni, rodzina będzie miała tylko dwa miesiące, by podjąć jednomyślnie decyzję o wyborze osoby za-rządcy. I w tym szkopuł. Jeżeli jest skłócona, to taki czas może okazać się zbyt krótki. Co więcej: weto jednostki może spowodować, że  przedsiębiorstwo  w spadku po dwóch miesiącach zakończy byt. Nasi eksperci przeanalizowali rozwiązania proponowane w projekcie ustawy i wskazu-ją, gdzie mogą czyhać pułapki i pojawić się problemy. KoKoK nsultacje projektu potrwają do dru-giej dekady sierpnia. – Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i uwagi – deklaruje DGP Luiza Modzelewska, zastępca dyrekto-ra w departamencie doskonalenia regulacji gospodarczych Ministerstwa Rozwoju.  ©℗
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stwa, jak i dla następców prawnych osoby fi zycznej (przedsiębiorcy).Remedium na te problemy ma być usta-wa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębior-stwa osoby fi zycznej (dalej: ustawa), której projekt 14 lipca 2017 r. przedstawiło Mini-sterstwo Rozwoju. Jest to element rządo-wego programu „100 zmian dla fi rm – Pa-kiet ułatwień dla przedsiębiorców”. Powstaje pytanie, czy forma prowadzenia działalności z dopiskiem „w spadku” będzie atrakcyjnym rozwiązaniem dla osób fi zycz-nych w porównaniu np. do przekształcenia działalności w jednoosobową spółkę z ogra-niczoną odpowiedzialnością, czy wniesie-nia jej aportem do innego podmiotu.

Zarząd sukcesyjny
Istotą komentowanych regulacji jest wpro-wadzenie zarządu sukcesyjnego. Jest to, najprościej mówiąc, powierzenie jednej osobie tymczasowego zarządu nad pro-wadzonym za życia biznesem.  schemat  schemat Jak wynika z proponowanych rozwiązań, obejmuje on zobowiązanie do prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku oraz umocowa-nie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębior-stwa w spadku. Zarządca sukcesyjny musi zostać wpisany do CEIDG.  infografika s. C14  infografika s. C14 

Odpowiedzialność następców
Szeroki katalog uprawnień zarządcy suk-cesyjnego, podejmującego działania we własnym imieniu w ramach prowadze-nia przedsiębiorstwa w spadku, wymaga sprecyzowania zakresu jego odpowiedzial-ności. W tym zakresie w pierwszej kolejno-ści projektowana regulacja stanowi, że: „Za 

TOMASZ SZAREK
radca prawny, partner SDZLEGAL SCHINDHELM,Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k. 

MARCIN ŚLEDZIKOWSKI 
aplikant radcowski, SDZLEGAL SCHINDHELM,Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k. 

MARCIN GRUSZKO 
radca prawny, SDZLEGAL SCHINDHELM,Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k. 

ALEKSANDRA BERGER 
aplikant adwokacki, SDZLEGAL SCHINDHELM,Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k. 

Nie ulega wątpliwości, że zarządca sukcesyjny będzie osobą kluczową dla funkcjonowania przedsiębiorstwa w spadku. Zgodnie z projektem będzie on mógł:

!  pozywać i być pozywany (w postępowaniach sądowych, administracyjnych, podatkowych),

!  dokonywać samodzielnie czynności w zakresie zwykłego zarządu, 

!  dokonywać czynności tylko po uzyskaniu zgody następców prawnych i małżonka przedsiębiorcy, a w jej braku za zezwoleniem sądu ‒ w zakresie przekraczającym zwykły zarząd,

!  zaciągać tylko te zobowiązania, które dadzą się zaspokoić z dochodów bądź z majątku przedsiębiorstwa w spadku,

!  dokonywać czynności związanych z zatrudnieniem w przedsiębiorstwie,

!  zawierać, wykonywać i rozwiązywać umowy, w tym również umowy zawarte przed śmiercią przedsiębiorcy (jeśli nie wygasły),

!  dysponować rachunkiem bankowym przedsiębiorcy wykorzystywanym      przy prowadzeniu przedsiębiorstwa,

!  regulować zobowiązania prywatne i publicznoprawne w zakresie funkcjo-nowania przedsiębiorstwa.

UPRAWNIENIA ZARZĄDCY SUKCESYJNEGO
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Jak ustanowić zarząd sukcesyjny 

PiSZ

Przedsiębiorca sam powoła zarządcę sukcesyjnego – wskazana przez niego osoba 
musi jednak wyrazić zgodę na pełnienie tej funkcji, a jej dane należy wpisać do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Przedsiębiorca zastrzeże w CEIDG, że z chwilą jego śmierci zarządcą sukcesyjnym 
stanie się prokurent 

Zarządca sukcesyjny zostanie powołany po śmierci prowadzącego działalność gospo-
darczą przez osoby uprawnione wskazane w ustawie (małżonka przedsiębiorcy, osobę, 
która przyjęła zapis windykacyjny albo tę, która przyjęła spadek) – w sytuacji gdy 
przedsiębiorca nie ustanowi zarządcy na podstawie 1. lub 2. sposobu
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Zgodnie z projektem będzie to możliwe na trzy sposoby:
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