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ZARZĄD SUKCESYJNY PRZEDSIĘBIORSTWEM OSOBY
FIZYCZNEJ – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
W dniu 25 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie
sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Nowa ustawa umożliwia przedsiębiorcom, będącym osobami fizycznymi, tj. osobom
prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnikom spółki cywilnej,
zachowanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po ich śmierci, poprzez
ustanowienie zarządu sukcesyjnego do czasu zakończenia formalności spadkowych.

Ustanowienie zarządu sukcesyjnego zobowiązuje zarządcę do prowadzenia przedsiębiorstwa
po śmierci przedsiębiorcy oraz umożliwia mu dokonywanie czynności sądowych i
pozasądowych. Zarządca sukcesyjny ma prawo do dokonywania czynności zwykłego zarządu,
czyli takich, które dotyczą załatwiania bieżących spraw przedsiębiorstwa. Do dokonania
czynności przekraczającej zwykły zarząd wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli
przedsiębiorstwa w spadku, a w jej braku zezwolenie sądu.

Zarządca działa pod dotychczasową firmą przedsiębiorcy z oznaczeniem ,,w spadku” oraz
posługuje się tym samym numerem NIP, co zmarły przedsiębiorca. W myśl nowych przepisów
utrzymane zostaną umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne. Po śmierci przedsiębiorcy
bank nadal będzie prowadził rachunek bankowy związany z prowadzoną przez przedsiębiorcę
działalnością gospodarczą, o ile został ustanowiony zarząd sukcesyjny. Niezwykle istotny dla
przedsiębiorców jest również fakt, iż decyzje administracyjne - koncesje, zezwolenia, licencje
oraz pozwolenia - pozostaną w mocy, mimo śmierci przedsiębiorcy, jeżeli w terminie trzech
miesięcy od dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego złoży on do organu administracji

publicznej, który wydał decyzję związaną z przedsiębiorstwem, wniosek o potwierdzenie
możliwości wykonywania tej decyzji.

Zarząd sukcesyjny wygasa po upływie określonych terminów wyznaczonych dla różnych
sytuacji (np. do czasu dokonania działu spadku) – maksymalny okres, jaki przewidziano dla
funkcjonowania zarządcy sukcesyjnego wynosi dwa lata od śmierci przedsiębiorcy (z tym że
ustawa przewiduje możliwość wydłużenia terminów przez sąd, jednak na nie więcej niż pięć
lat od śmierci przedsiębiorcy i tylko w uzasadnionych przypadkach).

Istotnym jest, że przedsiębiorca – tak prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą,
jak i wspólnik spółki cywilnej – może już teraz przygotować się do ew. powołania zarządu
sukcesyjnego. W szczególności przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność
gospodarczą może powołać prokurenta, który w przyszłości obejmie zarząd sukcesyjny lub
wskazać określoną osobę do pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego, zaś wspólnicy spółki
cywilnej mogą w umowie wprowadzić regulację, zgodnie z którą ich spadkobiercy wejdą w
ich miejsce i zostanie ustanowiony zarząd sukcesyjny. Dlatego już teraz warto rozważyć
podjęcie stosownych kroków, celem łatwiejszego powołania w przyszłości zarządu
sukcesyjnego. Przy czym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, możliwe jest również
ustanowienie zarządcy po śmierci przedsiębiorcy. Należy jednak mieć na uwadze, że
uprawnienie do powołania zarządcy sukcesyjnego wygasa z upływem dwóch miesięcy od dnia
śmierci przedsiębiorcy.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących możliwości prawnych wynikających z
ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, prosimy o kontakt z
Kancelarią pod adresem mailowym biuro@abcgroupCE.com.
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