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Jednoosobowa działalność gospodarcza 

Wielu polskich przedsiębiorców wykonuje działalność gospodarczą we własnym imieniu, na 
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czyli jako 
osoba fizyczna. Takie przedsiębiorstwo jest ściśle związane z prowadzącą je osobą. Podmiotem praw  
i zobowiązań związanych z tą działalnością gospodarczą jest sam przedsiębiorca, który odpowiada 
całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z tej działalności. Podobny status prawny ma 
spółka cywilna, która działa na podstawie umowy pomiędzy przedsiębiorcami. Podmiotami praw  
i zobowiązań związanych z działalnością spółki cywilnej są jej wspólnicy (z pewnymi wyjątkami, np.  
w zakresie podatków).  

Taki status jednoosobowych działalności gospodarczych powodował, że zagrożeniem dla ich bytu 
była śmierć przedsiębiorcy. Wprawdzie majątek mógł być dziedziczony, ale wygasało wiele 
kluczowych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa praw. Nie było możliwe posługiwanie się NIP-em 
zmarłego przedsiębiorcy, co było równoznaczne z brakiem płynnej kontynuacji rozliczeń 
podatkowych. Wygasały także decyzje administracyjne, takie jak koncesje, licencje i zezwolenia, 
często niezbędne do funkcjonowania firmy.  

 

Ustawa o Zarządzie Sukcesyjnym 

Celem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (dalej Ustawy), która 
weszła w życie 25 listopada 2018 r., jest ochrona przedsiębiorstw przed skutkami śmierci 
prowadzących je osób. Ustawa wprowadziła kompleksowe rozwiązania, dzięki którym działalność 
firm jednoosobowych i spółek cywilnych może być kontynuowana mimo śmierci przedsiębiorcy. 
Ustawa dotyczy sukcesji przedsiębiorstw prowadzonych we własnym imieniu przez osoby fizyczne, 
które wpisane są do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).  



Zarząd sukcesyjny to forma tymczasowego zarządu przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy. 
Wykonuje go zarządca sukcesyjny wskazany przez przedsiębiorcę za życia albo powołany po jego 
śmierci przez uprawnione do tego osoby.  

Zarządcą sukcesyjnym może zostać osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, 
niezależnie od tego czy jest spokrewniona z przedsiębiorcą, czy nie. Nie ma też wymogu, by zarządca 
sukcesyjny był przedsiębiorcą. Zarządcą sukcesyjnym nie może zostać osoba posiadająca zakaz 
prowadzenia działalności gospodarczej, zarządu sukcesyjnego nie mogą także pełnić spółki. 

 

Powołanie zarządcy sukcesyjnego za życia przedsiębiorcy 

By mimo śmierci przedsiębiorcy jego przedsiębiorstwo mogło nadal funkcjonować wystarczy, by 
przedsiębiorca powołał zarządcę sukcesyjnego i zgłosił ten fakt do CEIDG. Ponieważ zarząd sukcesyjny 
wiąże się nie tylko z uprawnieniami, ale również z obowiązkami, osoba powołana na zarządcę 
sukcesyjnego musi wyrazić zgodę na pełnienie tej funkcji. Przedsiębiorca może także powołać 
prokurenta, a Ustawa przewiduje możliwość wskazania, że prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym 
z chwilą śmierci przedsiębiorcy. 

Funkcję zarządcy sukcesyjnego może w jednym czasie pełnić tylko jedna osoba. Ustawa przewiduje 
jednak możliwość powołania przez przedsiębiorcę tzw. zarządcy „rezerwowego”, czyli osoby, która 
będzie pełniła funkcję zarządcy sukcesyjnego w przypadku, gdy powołany w pierwszej kolejności 
zarządca sukcesyjny zrezygnuje z tej funkcji lub nie będzie mógł jej pełnić. Przedsiębiorca może  
w każdej chwili odwołać lub zmienić zarządcę sukcesyjnego. Dotyczy to również zarządcy 
rezerwowego. Przedsiębiorca powinien zgłaszać do CEIDG wszelkie przypadki zmiany danych 
dotyczących zarządcy sukcesyjnego niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po 
zaistnieniu danej zmiany. 

Ustanowienia zarządcy sukcesyjnego i ewentualnie zarządcy rezerwowego przedsiębiorca może 
dokonać samodzielnie. Wystarczy w tym celu złożyć wniosek o wpis zarządcy w rejestrze CEIDG  -
elektronicznie za pomocą formularza  CEIDG-ZS lub osobiście w wybranym urzędzie gminy.   

Jeśli przedsiębiorca skutecznie powoła zarządcę sukcesyjnego i złoży wniosek o jego wpis do CEIDG,  
z chwilą jego śmierci ustanowiony zostanie zarząd sukcesyjny. Oznacza to, że od tego momentu  
z automatu wskazany zarządca sukcesyjny jest uprawniony do zarządzania przedsiębiorstwem, będą 
na nim również ciążyły obowiązki wynikające z zarządu sukcesyjnego. 

 

Powołanie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy 

Jeśli przedsiębiorca nie powoła za życia zarządcy sukcesyjnego, zarząd sukcesyjny mogą ustanowić 
następcy prawni przedsiębiorcy, a więc małżonek przedsiębiorcy lub osoba, która przyjęła spadek lub 
zapis windykacyjny obejmujący przedsiębiorstwo. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym nie wprowadza 
żadnych zmian w zakresie procedury dziedziczenia. Powołanie zarządcy sukcesyjnego przez osoby 
uprawnione powinno nastąpić w terminie 2 miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy.  

Do powołania zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy wymagana jest zgoda osób, którym 
przysługuje łącznie (wraz z osobą powołującą zarządcę sukcesyjnego) udział w przedsiębiorstwie  
w spadku większy niż 85/100. 

Do ustanawiania zarządu sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy wymagana jest forma aktu 
notarialnego. Powołanie zarządcy sukcesyjnego z udziałem notariusza składa się z dwóch etapów. 
Pierwszym jest sporządzenie przez notariusza protokołu powołania zarządcy sukcesyjnego, 
podpisywany przez osobę powołującą zarządcę sukcesyjnego. W procedurze ustanawiania zarządu 
sukcesyjnego notariusz musi potwierdzić, że złożone zostały wymagane zgody na powołanie zarządcy 
sukcesyjnego. W szczególności zgoda zarządcy sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji oraz o zgody 



osób, którym (wraz z osobą powołującą zarządcę sukcesyjnego) przysługuje łącznie udział  
w przedsiębiorstwie w spadku większy niż 85/100. Oświadczenia te wymagają formy aktu 
notarialnego. Nie muszą być one jednak składane w jednym miejscu i czasie ani nawet przed tym 
samym notariuszem. 

W drugim etapie notariusz sporządza akt powołania zarządcy sukcesyjnego z adnotacja o wpisie tego 
faktu do CEIDG. Akt powołania zarządcy sukcesyjnego jest dokumentem urzędowym, który 
potwierdza powołanie zarządcy sukcesyjnego i umocowanie określonej osoby do sprawowania tej 
funkcji. Zarządca nie musi się jednak nim legitymować przy każdej czynności, wystarczający jest wpis 
do CEIDG. 

W Ustawie przewidziano możliwość zarządzania firmą w drodze tzw. czynności zachowawczych 
podejmowanych przez prawdopodobnych następców prawnych przedsiębiorcy, w okresie pomiędzy 
śmiercią przedsiębiorcy a powołaniem zarządcy sukcesyjnego. Czynności zachowawcze, takie jak 
wykonywanie zawartych przez przedsiębiorcę umów czy sprzedaż produktów firmy, osoby te mogą 
podejmować już od chwili śmierci przedsiębiorcy do czasu powołania zarządcy sukcesyjnego albo 
bezskutecznego upływu terminu na jego powołanie. Będzie to okres maksymalnie 2 miesięcy od dnia 
śmierci przedsiębiorcy.  

 

Relacje zarządcy sukcesyjnego z właścicielami przedsiębiorstwa w spadku 

W związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku zarządca sukcesyjny jest przez organy 
administracji i kontrahentów traktowany jak przedsiębiorca. Identyfikuje się on własnymi danymi,  
a także firmą zmarłego przedsiębiorcy z dodatkowym oznaczeniem „w spadku”. Posługuje się też NIP-
em zmarłego przedsiębiorcy, który przechodzi na przedsiębiorstwo w spadku. Wszystkie te dane 
winny być na bieżąco aktualizowane i widoczne w rejestrze CEIDG. 

Zadaniem zarządcy sukcesyjnego jest prowadzenie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, czyli m.in. 
zawieranie i realizacja umów, wykonywanie obowiązków pracodawcy, dokonywanie rozliczeń 
podatkowych i innych płatności oraz wykonywanie decyzji. Zarządza on przedsiębiorstwem podobnie 
jak prokurent – działa na rachunek właścicieli przedsiębiorstwa w spadku. 

Jeśli został ustanowiony zarząd sukcesyjny, właściciele przedsiębiorstwa w spadku nie mogą 
samodzielnie (osobiście) zarządzać przedsiębiorstwem, ale zachowują wpływ na najważniejsze 
decyzje dotyczące przedsiębiorstwa. W szczególności mogą odwołać i powołać innego zarządcę 
sukcesyjnego, ich zgoda jest potrzebna także do dokonywania przez zarządcę sukcesyjnego czynności 
przekraczających zwykły zarząd przedsiębiorstwem (np. zbycie przedsiębiorstwa lub istotnej części 
jego majątku, zmiana profilu działalności, sprzedaż nieruchomości, ustanowienie na niej hipoteki czy 
zaciągnięcie wysokiego kredytu, itp.).  

Właściciele przedsiębiorstwa w spadku mogą zawrzeć z zarządcą sukcesyjnym umowę, która określi 
szczegóły łączącej ich relacji. Umowa taka może w szczególności określić wysokość wynagrodzenia 
zarządcy, tryb podejmowania decyzji o czynnościach przekraczających zwykły zarząd lub procedurę 
wypłaty zysku, a także zobowiązywać zarządcę do udzielania informacji właścicielom. Zarządca 
sukcesyjny podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym na ogólnych zasadach, a płatnikiem 
składek jest przedsiębiorstwo w spadku. 

Zarządca sukcesyjny ponosi – zarówno wobec właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, jak i w stosunku 
do osób trzecich – odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek nienależytego wykonywania 
obowiązków. 

 

  



Zarząd sukcesyjny a ciągłość stosunków pracy 

Pełną ciągłość stosunków pracy, a tym samym bezpieczeństwo dla pracowników oraz dla następców 
prawnych przedsiębiorcy, zapewnia ustanowienie zarządcy sukcesyjnego za życia przedsiębiorcy. 
Wówczas, mimo śmierci przedsiębiorcy, wszystkie stosunki pracy nawiązane przez niego w ramach 
działalności jego firmy będą kontynuowane na dotychczasowych zasadach, aż do wygaśnięcia zarządu 
sukcesyjnego. Jeśli zatem umowa o pracę z danym pracownikiem została zawarta na czas 
nieokreślony, stosunek pracy będzie trwał nieprzerwanie aż do dnia, w którym wygaśnie zarząd 
sukcesyjny. Umowy o pracę zawarte na czas określony wygasną natomiast po upływie okresu, na jaki 
zostały zawarte, ale nie dłużej niż wygaśnie zarząd sukcesyjny. 

Jeśli przedsiębiorca nie powoła zarządcy sukcesyjnego za życia, Ustawa przewiduje mechanizmy 
pozwalające zachować ciągłość stosunków pracy lub je przywrócić. Pierwszy z mechanizmów pozwala 
w ciągu 30 dni od dnia śmierci przedsiębiorcy zawrzeć z pracownikiem porozumienie  
o kontynuowaniu stosunku pracy. Może tego dokonać osoba uprawniona do czynności 
zachowawczych lub zarządca sukcesyjny (o ile zostanie powołany w ciągu 30 dni od daty śmierci 
przedsiębiorcy). Zawarcie takiego porozumienia przez zarządcę sukcesyjnego powoduje, że stosunek 
pracy ulega przedłużeniu na dotychczasowych zasadach aż do czasu wygaśnięcia zarządu 
sukcesyjnego.  W razie braku takiego porozumienia umowa o pracę na czas nieokreślony wygasa  
z upływem 30 dni od śmierci przedsiębiorcy. Wówczas okres 30 dni od śmierci przedsiębiorcy jest 
traktowany jak okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który pracownikowi nie przysługuje 
wynagrodzenie, o ile praca rzeczywiście nie była wykonywana. Jeżeli jednak okaże się, że działalność 
przedsiębiorstwa będzie kontynuowana, a zarządca sukcesyjny zostanie powołany po upływie 30 dni 
od dnia śmierci przedsiębiorcy, Ustawa przewiduje możliwość powrotu pracownika do pracy. 
Warunkiem jest zgłoszenie w ciągu jednego miesiąca od powołania zarządcy takiego zamiaru.  
W takim przypadku, o ile dojdzie do ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie 
zawodowej, zarządca sukcesyjny ma obowiązek zatrudnić takiego pracownika na poprzednich 
warunkach. 

 

Umowy cywilnoprawne 

Jeśli zarządca sukcesyjny zostanie powołany przez przedsiębiorcę, w sposób płynny stanie się on 
osobą uprawnioną i zobowiązaną do wykonywania umów cywilnoprawnych po śmierci 
przedsiębiorcy. Ustawa wprowadza mechanizm zapewniający trwałość umów zawieranych w ramach 
działalności gospodarczej, takich jak umowy sprzedaży/świadczenia usług, umowy dostaw, zleceń, 
leasingu, czy kredytu. Zgodnie z zapisami Ustawy nie będą one wygasały automatycznie z chwilą 
śmierci przedsiębiorcy. Jednak pierwszeństwo przed przepisami Ustawy ma wola stron, które  
w umowie mogą dowolnie określić, z jakich przyczyn albo w jakim terminie umowa ulegnie 
rozwiązaniu. W szczególności strony mogą ustalić, że umowa ulegnie rozwiązaniu z chwilą śmierci 
przedsiębiorcy. W takim przypadku zapisy Ustawy nie maja zastosowania. 

Jeśli umowy nie stanowią inaczej, zgodnie z przepisami Ustawy, umowy cywilnoprawne zawarte  
w ramach działalności firmy ulegną rozwiązaniu:  

o wraz z wygaśnięciem zarządu sukcesyjnego, 

o z upływem 2 miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy, jeżeli nie zostanie powołany zarządca 
sukcesyjny, 

o z chwilą śmierci przedsiębiorcy, jeśli wykonanie umowy zależało od jego osobistych cech  
i umiejętności. 

 

  



Decyzje administracyjne 

Decyzje administracyjne są wydawane wobec konkretnej osoby (podmiotu). Jeżeli adresatem jest 
osoba fizyczna, decyzja taka co do zasady wygasa wraz z jej śmiercią. Ustawa wprowadziła wyłączenie 
wygasania niektórych decyzji administracyjnych z chwilą śmierci jej adresata. Dotyczy to koncesji, 
zezwoleń, licencji i pozwoleń związanych z działalnością gospodarczą, bez których działalność firmy 
nie może być kontynuowana. Zapis Ustawy nie dotyczy decyzji, które są ściśle związane z osobistymi 
kompetencjami ich adresata, nie mogą więc być przeniesione na inną osobę. 

Decyzje związane z przedsiębiorstwem, mimo śmierci ich adresata, mogą być dalej wykonywane, 
jeżeli został ustanowiony zarząd sukcesyjny, a zarządca sukcesyjny złoży wniosek o potwierdzenie 
warunków i możliwości wykonywania decyzji w terminie 3 miesięcy od dnia ustanowienia zarządu 
sukcesyjnego lub zmiany zarządcy sukcesyjnego.  

Jeżeli są spełnione powyższe wymogi, zarządca może wykonywać decyzję już od dnia złożenia 
wniosku. Jeśli z decyzją wiążą się obowiązki, zarządca sukcesyjny musi je wykonywać również już od 
dnia złożenia wniosku. Niezwłocznie po potwierdzeniu możliwości wykonywania decyzji zarządca 
musi też dopełnić obowiązków, których termin wykonania przypadał od śmierci przedsiębiorcy do 
dnia złożenia wniosku. 

Przeniesienie decyzji związanej z przedsiębiorstwem polega na zmianie jej adresata i następuje  
w drodze decyzji organu, który wydał daną decyzję. O przeniesienie na siebie decyzji może 
wnioskować właściciel przedsiębiorstwa w spadku lub – jeżeli przedsiębiorca był wspólnikiem spółki 
cywilnej – inny wspólnik tej spółki. Wniosek o przeniesienie decyzji związanej z przedsiębiorstwem 
może być złożony w ciągu 6 miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy, jeżeli nie został ustanowiony 
zarząd sukcesyjny lub w ciągu 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego.  

Jeżeli przedsiębiorstwo w spadku ma kilku właścicieli, do przeniesienia danej decyzji na jednego  
z nich potrzebna jest zgoda pozostałych właścicieli przedsiębiorstwa, a jeśli wniosek składa wspólnik 
spółki cywilnej – zgoda wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa w spadku. 

Niezwłocznie po przeniesieniu decyzji, należy wykonać obowiązki, których termin wykonania 
przypadał od dnia śmierci adresata decyzji lub wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego do dnia złożenia 
wniosku o przeniesienie decyzji. 

 

Działalność regulowana 

Niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymagają wpisu do właściwego rejestru działalności 
regulowanej (lub do innego rejestru, prowadzonego przez organ administracji publicznej). Ustawa 
przewiduje, że wpis przedsiębiorcy do takiego rejestru nie jest automatycznie wykreślany z chwilą 
jego śmierci.  

Zarządca sukcesyjny może utrzymać wpis w rejestrze o ile spełnione są warunki niezbędne do 
wykonywania danej działalności. Konieczne jest wówczas złożenie do organu prowadzącego rejestr 
wniosku o dodanie do oznaczenia przedsiębiorstwa w rejestrze określenia „w spadku” oraz  
o dopisanie danych zarządcy sukcesyjnego we wpisie. Wniosek o taką zmianę zarządca sukcesyjny 
może złożyć w ciągu miesiąca od dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego. Już od dnia złożenia 
wniosku wraz z oświadczeniem zarządca sukcesyjny może wykonywać uprawnienia wynikające  
z wpisu do rejestru. Musi też wykonywać obowiązki związane z tym wpisem.  

 

Podatki 

Aby zapewnić ciągłość rozliczeń podatkowych związanych z działalnością gospodarczą po śmierci 
przedsiębiorcy, Ustawa przyznaje przedsiębiorstwu w spadku podmiotowość w zakresie podatków, 
przy wykorzystaniu numeru NIP zmarłego przedsiębiorcy. 



Zarządca sukcesyjny musi wykonywać wszystkie obowiązki podatkowe w okresie zarządu 
sukcesyjnego, w tym uiszczać podatki, odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy osób 
zatrudnionych w przedsiębiorstwie, wystawiać faktury i składać wymagane deklaracje. Zobowiązania 
podatkowe obciążają w pierwszej kolejności przedsiębiorstwo w spadku, jako podatnika. Podatki są 
uiszczane ze środków przedsiębiorstwa. Jeśli zaległości podatkowe przewyższają majątek 
przedsiębiorstwa, odpowiedzialność za nie przechodzi na właścicieli przedsiębiorstwa w spadku. 
Odpowiedzialność w tym zakresie zarządcy sukcesyjnego jest subsydiarna. To oznacza, że obciążenia 
podatkowe mogą obciążyć jego majątek osobisty, o ile wyegzekwowanie zaległości podatkowych  
z majątku przedsiębiorstwa w spadku, a następnie z majątku właścicieli okaże się bezskuteczne. 

Podatek od dochodów przedsiębiorstwa w spadku (PIT) obliczany jest na takich samych zasadach, 
jakie obowiązują osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Do końca roku 
podatkowego, w którym zmarł przedsiębiorca, przedsiębiorstwo w spadku kontynuuje sposób 
opodatkowania według formy wybranej przez zmarłego. W kolejnym roku podatkowym 
przedsiębiorstwo w spadku może zmienić formę opodatkowania.  

Przedsiębiorstwo w spadku staje się podatnikiem VAT z chwilą śmierci przedsiębiorcy, jeśli wpisał on 
za życia do CEIDG zarządcę sukcesyjnego. O powołaniu zarządcy przedsiębiorca powinien zawiadomić 
właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia wpisu zarządcy do CEIDG. Jeżeli 
zarząd sukcesyjny został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy, podatnik VAT nie zostanie 
wyrejestrowany. Zarządca sukcesyjny, wykonujący prawa i obowiązki przedsiębiorstwa w spadku, 
powinien jedynie zaktualizować zgłoszenie rejestracyjne zmarłego przedsiębiorcy, jako podatnika 
VAT. W przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy możliwe jest 
natomiast przywrócenie rejestracji podatnika VAT – z datą wsteczną od dnia śmierci przedsiębiorcy. 
Warunkiem jest złożenie przez zarządcę sukcesyjnego wymaganych deklaracji VAT za okresy sprzed 
jego powołania. Zgłoszenia o kontynuowaniu prowadzenia przedsiębiorstwa może dokonać również 
osoba uprawniona do czynności zachowawczych.  

W ustawie o podatku akcyzowym szczegółowo uregulowano zasady kontynuowania działalności 
akcyzowej po śmierci przedsiębiorcy. Dla niektórych rodzajów działalności akcyzowej kluczowe 
znaczenie ma zachowanie jej pełnej ciągłości. W tych przypadkach kontynuacja działalności 
akcyzowej przez przedsiębiorstwo w spadku będzie możliwa po spełnieniu określonych w ustawie 
warunków, ale wyłącznie w przypadku, gdy zarządcę sukcesyjnego przedsiębiorca powoła za życia. 
Prowadzenie tych rodzajów działalności przez przedsiębiorstwo w spadku ma charakter przejściowy. 
Jednak możliwe jest wstąpienie jednego z następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy w prawa  
i obowiązki wynikające z decyzji lub zezwolenia akcyzowego, które posiadał zmarły przedsiębiorca. 
Kontynuowanie pozostałych rodzajów działalności w obszarze podatku akcyzowego będzie możliwe 
także w przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy przez uprawnione 
do tego osoby. 

Ustawa wprowadza zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dla osób spoza kręgu najbliższych 
krewnych przedsiębiorcy dziedziczących przedsiębiorstwo. Z tego zwolnienia skorzystają osoby 
dziedziczące przedsiębiorstwo, nienależące do kręgu najbliższej rodziny spadkodawcy (np. osoby 
niespokrewnione z przedsiębiorcą, którym przekazał on przedsiębiorstwo w testamencie). Aby 
skorzystać z nowego zwolnienia, osoba spoza kręgu najbliższej rodziny zmarłego powinna w terminie 
6 miesięcy od dnia stwierdzenia nabycia spadku zgłosić nabycie przedsiębiorstwa w spadku 
naczelnikowi urzędu skarbowego. Dodatkowym warunkiem jest jednak kontynuacja prowadzenia 
przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 2 lat od jego nabycia.  

 

Dostęp do konta bankowego 

W skład przedsiębiorstwa wchodzą środki pieniężne, w tym znajdujące się na rachunkach 
bankowych. Spadkobiercy uzyskują jednak do nich dostęp dopiero po przeprowadzeniu procedury 



spadkowej. Ustawa zapewnienia jednak dostęp do kont firmowych zarządcy sukcesyjnemu. Jeśli 
zarządcę powołał posiadacz rachunku, już od chwili jego śmierci z rachunku może korzystać z tego 
rachunku zarządca sukcesyjny. Gdy natomiast zarządcę sukcesyjnego powołują następcy prawni 
przedsiębiorcy, ma on dostęp do rachunków związanych z działalnością gospodarczą od chwili 
zgłoszenia zarządcy do CEIDG przez notariusza.  

Bank powinien umożliwić dostęp do konta zarządcy sukcesyjnemu, w szczególności nadać mu 
odpowiednie dane dostępowe. W okresie zarządu sukcesyjnego zarządca sukcesyjny będzie jedyną 
osobą posiadającą dostęp do rachunku związanego z działalnością gospodarczą zmarłego 
przedsiębiorcy w banku lub w kasie. 

Zarządca sukcesyjny nie uzyskuje dostępu do środków na prywatnych kontach zmarłego – tymi 
środkami, na dotychczasowych zasadach, mogą dysponować tylko jego następcy prawni.  

 

Zarząd sukcesyjny w spółce cywilnej 

Szczególną formę wykonywania działalności gospodarczej stanowi spółka cywilna. Nie posiada ona 
osobowości prawnej, nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu prawa cywilnego. Taki status posiadają 
wspólnicy spółki cywilnej na podstawie wpisu do CEIDG. Choć spółka cywilna nie ma osobowości 
prawnej, uznaje się ją za podatnika niektórych podatków.  

W przypadku śmierci jednego ze wspólników spółki cywilnej, przepisy Ustawy znajdą zastosowanie 
do udziału zmarłego wspólnika w spółce cywilnej. Działania zarządcy sukcesyjnego polegają na 
wykonywaniu praw i obowiązków zmarłego wspólnika w spółce.  W pozostałym zakresie Ustawa nie 
wpływa na uprawnienia i obowiązki wspólników spółki cywilnej.  

Ustawa przewiduje, że jeśli został ustanowiony zarząd sukcesyjny, a w umowie spółki przewidziano 
wejście spadkobierców wspólnika do spółki – zarządca sukcesyjny może niezwłocznie zacząć 
wykonywać prawa i obowiązki w spółce, które przysługiwały zmarłemu wspólnikowi. Prowadzi on 
sprawy spółki oraz reprezentuje ją na zasadach obowiązujących zmarłego wspólnika od dnia 
ustanowienia zarządu sukcesyjnego. 

Jeżeli umowa spółki nie przewiduje skutków śmierci wspólnika, zarząd sukcesyjny umożliwia wejście 
do spółki jego spadkobierców, pod warunkiem zgody pozostałych wspólników. Zarządca winien 
zawiadomić na piśmie pozostałych wspólników o ustanowieniu zarządu sukcesyjnego. Od dnia 
wyrażenia zgody przez ostatniego ze wspólników zarządca sukcesyjny może wykonywać prawa i 
obowiązki spadkobierców w spółce. W przypadku braku zgody przynajmniej jednego ze wspólników, 
śmierć wspólnika powoduje konieczność rozliczenia się przez pozostałych wspólników z następcami 
prawnymi zmarłego. 

Do czasu ustanowienia zarządu sukcesyjnego albo wyrażenia zgody na wejście spadkobierców 
wspólnika do spółki – pozostali wspólnicy sami prowadzą sprawy spółki.  

Powyższe zasady obowiązują też w przypadku spółki dwuosobowej. Nie ulega ona rozwiązaniu dopóki 
nie zostanie przesądzone, czy następcy prawni wspólnika i drugi wspólnik chcą skorzystać z rozwiązań 
Ustawy. Dwuosobowa spółka cywilna ulega rozwiązaniu dopiero wówczas, jeżeli bezskutecznie 
upłynął czas na ustanowienie zarządu sukcesyjnego. Do czasu ustanowienia zarządu sukcesyjnego 
albo upływu terminu na powołanie zarządcy sukcesyjnego, jedyny wspólnik spółki cywilnej może sam 
prowadzić sprawy spółki. 

 

Wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego 

Zarząd sukcesyjny jest rozwiązaniem tymczasowym. Jest to okres, w którym następcy prawni 
przedsiębiorcy mogą podjąć decyzje co do dalszych losów przedsiębiorstwa w spadku.  



Podstawową przyczyną wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego jest rozdzielenie majątku spadkowego 
pomiędzy spadkobierców, stosownie do przysługujących im udziałów w spadku. Dział spadku może 
nastąpić w postanowieniu sądu albo w umowie zawartej w formie aktu notarialnego przez 
spadkobierców zmarłego.  

Zarząd sukcesyjny wygasa także, jeżeli dojdzie do stwierdzenia nabycia spadku przez jedną osobę, lub 
gdy jedna osoba nabędzie całe przedsiębiorstwo od osób, które je odziedziczyły. 

Zarząd sukcesyjny nie może funkcjonować bez właściciela firmy w spadku. Dlatego zarząd sukcesyjny 
wygaśnie również, jeśli przedsiębiorca powołał za życia zarządcę sukcesyjnego, jednak w ciągu 2 
miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy nikt nie przyjmie spadku albo zapisu windykacyjnego, który 
obejmuje przedsiębiorstwo.  

Wygaśniecie zarządu sukcesyjnego wygasa, jeśli nie zostaną dochowane terminy i warunki związane  
z powołaniem zarządcy sukcesyjnego, w przypadku rezygnacji poprzednika. 

Zarząd sukcesyjny wygasa również w przypadku ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy.  

Jeżeli żadne z powyższych zdarzeń nie nastąpi wcześniej, to zarząd sukcesyjny wygaśnie z upływem 2 
lat od dnia śmierci przedsiębiorcy. W wyjątkowych przypadkach okres trwania zarządu sukcesyjnego 
może być przedłużony przez sąd – nie dłużej jednak niż do 5 lat od dnia śmierci przedsiębiorcy. 
Wniosek o wydanie postanowienia o przedłużeniu zarządu sukcesyjnego może złożyć do sądu każdy, 
na czyją rzecz działa zarządca sukcesyjny. Należy w nim wskazać przyczyny, które uzasadniają 
przedłużenie okresu zarządu sukcesyjnego. Przedłużenie zarządu sukcesyjnego musi nastąpić przed 
jego wygaśnięciem na ogólnych zasadach, czyli nie później niż w ciągu 2 lat od dnia śmierci 
przedsiębiorcy. 

 


