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USTAWA O ZARZĄDZIE 
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OSOBY FIZYCZNEJ 

25 listopada 2018 r. zacznie obowiązywać ustawa       

z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym 

przedsiębiorstwem osoby fizycznej. 

 

Nowe przepisy regulują zasady tymczasowego zarządzania 

przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we 

własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą oraz 

odnoszą się do możliwości kontynuowania działalność 

gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego 

przedsiębiorstwa. Nowa regulacja ma umożliwić płynne 

funkcjonowanie jednoosobowej działalności gospodarczej po 

śmierci przedsiębiorcy. 

Możemy tu wskazać kilka klasycznych przykładów, m.in.: 

Wejście w życie ustawy to pojawienie w porządku 

prawnym kilku ważnych nowych pojęć, w tym 

„zarządu sukcesyjnego” czy „przedsiębiorstwa          

w spadku”.  

 

Zarząd sukcesyjny będzie aktualizować się z chwilą 

śmierci przedsiębiorcy. Także po śmierci przedsiębiorcy 

będzie możliwe ustanowienia zarządu sukcesyjnego. 

Zarządca sukcesyjny będzie wykonywać prawa i obowiązki 

zmarłego przedsiębiorcy wynikające z prowadzonej przez 

niego działalności gospodarczej oraz prawa i obowiązki 

wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku. 
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ZARZĄD SUKCESYJNY 

BĘDZIE AKTUALIZOWAĆ 

SIĘ Z CHWILĄ ŚMIERCI 

PRZEDSIĘBIORCY.  

Obecnie śmierć przedsiębiorcy 

powoduje zakończenie bytu 

przedsiębiorstwa i przysparza 

szeregu problemów ze sfery 

prawa prywatnego  

i publicznego.  

 

ograniczone możliwości posługiwania się znaną już            

w obrocie firmą przedsiębiorcy; 

wygaśnięcie umów o pracę zawartych przez przedsiębiorcę; 

wygaśnięcie lub brak możliwości realnego wykonywania 

umów związanych z działalnością przedsiębiorstwa; 

wygaśnięcie decyzji administracyjnych – w tym koncesji, 

zezwoleń, licencji; 

ograniczona sukcesja podatkowa; 

problemy z dostępem do rachunku bankowego; 

Instytucja zarządu sukcesyjnego ma przeciwdziałać tym 

problemom i umożliwić przedsiębiorcom – osobom fizycznym, 

zachowanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po ich 

śmierci. 



ZARZĄD SUKCESYJNY  

W sprawach dotyczących czynności nieprzekraczających 

zwykłego zarządu, zarządca będzie działał za zgodą właścicieli 

przedsiębiorstwa, a jeśli zgody tej nie uzyska, będzie 

potrzebował zezwolenia sądu. Po ustanowieniu zarządu 

sukcesyjnego, zarządca będzie zobowiązany złożyć wykaz 

inwentarza przedsiębiorstwa w spadku, a po wygaśnięciu 

zarządu - wydać przedsiębiorstwo w spadku właścicielom.  

 

W przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego, śmierć 

przedsiębiorcy nie spowoduje wygaśnięcia umów o pracę – 

będą one trwać do wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego. 

 

Podobnie będzie w przypadku wydanych na rzecz 

przedsiębiorcy decyzji administracyjnych – nie wygasną one     

z chwilą jego śmierci. Zarządca będzie mógł wystąpić              

w terminie ustawowym  o potwierdzenie możliwości 

wykonywania decyzji związanej z przedsiębiorstwem. 
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Ważnym rozwiązaniem z zakresu prawa podatkowego, jest przyznanie 

przedsiębiorstwu w spadku statusu podatnika na gruncie m.in. ustawy       

o podatku dochodowym czy ustawy o podatku od towarów i usług.  

Ustawa przewiduje kilka terminów, z nadejściem których zarząd sukcesyjny wygaśnie. Momentem 

granicznym jest jednak upływ dwóch lat od dnia śmierci przedsiębiorcy. Sąd z ważnych powodów 

będzie mógł wydłużyć ten termin do 5 lat.  

 

Mające wejść w życie z końcem listopada zmiany nie są jednak rozwiązaniem doskonałym. 

Ustawodawca uczynił krok w dobrym kierunku pochylając się nad problemem dziedziczenia 

przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne. Brakuje jednak w ustawie precyzyjnych 

rozwiązań, związanych z chociażby kwestią sukcesji podatkowej pomiędzy przedsiębiorstwem      

w spadku a spadkobiercami po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego. Sama ustawa nie stanowi 

remedium na sukcesję biznesu. Przedsiębiorcy chcący zapewnić płynne funkcjonowanie swojemu 

biznesu powinni z wyprzedzeniem zabezpieczyć go przed ryzykiem zdarzeń losowych.  

Uprzejmie prosimy abyście Państwo potraktowali niniejszy materiał jako informacyjny  i nie mający 

charakteru opinii lub porady prawnej. 

  

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy Państwa do kontaktu: 

kancelaria@marianskigroup.pl  

tel. 42 207 76 76 

  

Informacje o bieżącej działalności Kancelarii, zakresie praktyki oraz wszystkie alerty  Możecie znaleźć 

Państwo Na naszej stronie internetowej: 

www.marianskigroup.pl 
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