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WWssttęępp

Zarządca sukcesyjny jest podmiotem, który w polskim

porządku prawnym pojawił się wraz z wejściem w życie

ustawy z 5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębior-

stwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629), dalej u.z.s. Usta-

wa ta reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsię-

biorstwem po śmierci przedsiębiorcy będącego osobą fi-

zyczną oraz kontynuowania działalności gospodarczej wy-

konywanej z wykorzystaniem jego przedsiębiorstwa. Za-

rządca sukcesyjny wykonuje prawa i obowiązki zmarłego

przedsiębiorcy wynikające z wykonywanej przez niego dzia-

łalności gospodarczej oraz prawa i obowiązki wynikające

z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku. Stosownie do

treści art. 21 ust. 1 u.z.s. zarządca sukcesyjny działa w imie-

niu własnym, na rachunek właściciela przedsiębiorstwa

w spadku. Specyficzne unormowanie przez ustawodawcę

statusu prawnego zarządcy sukcesyjnego pozwala postawić

pytanie, czy może być on sam uznany za przedsiębiorcę

w rozumieniu ustawy z 6.03.2018 r. — Prawo przedsiębior-

ców (Dz.U. poz. 646 ze zm.). W myśl art. 4 ust. 1 Prawa

przedsiębiorców jest nim m.in. osoba fizyczna wykonująca

działalność gospodarczą, tę stanowi natomiast zorganizo-

wana działalność zarobkowa wykonywana we własnym

imieniu i w sposób ciągły (art. 3 Prawa przedsiębiorców).

Działalność wykonywana przez zmarłego przedsiębiorcę

musiała nosić cechy zarobkowości, zorganizowania i ciągło-

ści, w przeciwnym wypadku nie stanowiłaby bowiem w ogó-

le działalności gospodarczej. Skoro zarząd sukcesyjny ma

stanowić kontynuację działalności po śmierci przedsiębior-

cy, wydaje się, że wymienione jej cechy powinny zostać za-

chowane. Ustawodawca natomiast w treści wspomnianego
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art. 21 ust. 1 u.z.s. przesądził expressis verbis, że zarządca

sukcesyjny działa we własnym imieniu, co nawiązuje do

ostatniej z ustawowych przesłanek działalności gospodar-

czej. Co więcej, brak jest w obecnie obowiązującej definicji

przedsiębiorcy przesłanki nawiązującej do wykonywania

działalności gospodarczej na własny rachunek. Z tego

względu okoliczność, że zarządca sukcesyjny działa na ra-

chunek właściciela przedsiębiorstwa w spadku, może nie

mieć istotnego znaczenia. Problem wymaga jednakże szer-

szego rozważenia. Niniejszy artykuł ma za zadanie ustalić,

czy zarządcy sukcesyjnemu przysługiwać może status

przedsiębiorcy. W tym celu zostaną poddane analizie prze-

słanki definiujące działalność gospodarczą, z uwzględnie-

niem bogatego dorobku doktryny oraz orzecznictwa, a tak-

że w niezbędnym zakresie przepisy ustawy o zarządzie suk-

cesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. 

SSttaattuuss  pprraawwnnyy  zzaarrzząąddccyy  ssuukkcceessyyjjnneeggoo

Istotą zarządu sukcesyjnego jest tymczasowe zarządzanie

przedsiębiorstwem wykorzystywanym przez zmarłą osobę

fizyczną prowadzącą przed śmiercią działalność gospodar-

czą. Celem tej regulacji, stanowiącej novum w polskim po-

rządku prawnym, jest zapewnienie warunków do zachowa-

nia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po śmierci

przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, do czasu ustale-

nia jej następców prawnych (uzasadnienie projektu ustawy

o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycz-

nej, Sejm VIII kadencji, druk nr 2293). Zgodnie z przepi-

sem art. 18 u.z.s. zarząd sukcesyjny obejmuje zobowiązanie

do prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku oraz umocowa-

nie do czynności sądowych i pozasądowych związanych

z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku. Z kolei prze-

pis art. 2 ust. 1 u.z.s. przesądza, iż przedsiębiorstwo w spad-

ku obejmuje składniki niematerialne i materialne przezna-

czone do wykonywania działalności gospodarczej przez

przedsiębiorcę, stanowiące mienie przedsiębiorcy w chwili

jego śmierci. Przedmiotowa definicja nawiązuje wyraźnie

do przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy

z 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1025 ze zm.), dalej k.c. Można właściwie wskazać, iż

przedsiębiorstwem w spadku jest mienie przeznaczone do

prowadzenia działalności gospodarczej (Szczurowski,

2018). 

Zgodnie z art. 29 u.z.s. od chwili ustanowienia zarządu

sukcesyjnego zarządca sukcesyjny wykonuje prawa i obo-

wiązki zmarłego przedsiębiorcy wynikające z wykonywanej

przez niego działalności gospodarczej oraz prawa i obo-

wiązki wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa w spad-

ku. Zarządca sukcesyjny w istocie sprawuje zarząd nad

przedsiębiorstwem w spadku. Inne osoby są natomiast wła-

ścicielami przedsiębiorstwa w spadku — przede wszystkim

chodzi tutaj o następców prawnych zmarłego przedsiębior-

cy lub jego małżonka (art. 3 u.z.s.). To na rachunek właści-

cieli przedsiębiorstwa w spadku działa zarządca sukcesyjny,

w konsekwencji im też przypadają udziały w zyskach i stra-

tach wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa w spad-

ku (art. 27 ust. 1 u.z.s.). Wiąże się z tym także zasadniczy

brak odpowiedzialności zarządcy sukcesyjnego za zobowią-

zania zaciągnięte na rachunek właściciela przedsiębiorstwa

w spadku (art. 33 ust. 1 u.z.s.). 

Jak już zostało wskazane, zarządca sukcesyjny działa

w imieniu własnym, ale na rachunek właścicieli przedsię-

biorstwa w spadku (art. 21 ust. 1 u.z.s.). Przyznano mu rów-

nież procesową legitymację bierną i czynną w sprawach wy-

nikających z wykonywanej przez przedsiębiorcę działalno-

ści gospodarczej lub prowadzenia przedsiębiorstwa w spad-

ku (art. 21 ust. 2 u.z.s.). Działanie we własnym imieniu, lecz

na cudzy rachunek, nawiązuje do istoty funkcjonowania za-

stępcy pośredniego, którego klasycznym przykładem jest

komisant (Jezioro, 2004). Zastępca pośredni nabywa prawa

i obowiązki wynikające z podjętej czynności prawnej, jed-

nakże następnie jest zobowiązany w drodze odrębnej czyn-

ności przenieść je na osobę, na rachunek której działał

(Gawrylczuk, 2000). 

Sposób funkcjonowania zarządcy sukcesyjnego jednakże

w istotnym zakresie różni się od modelowego zastępstwa

pośredniego. W tym kontekście wskazać należy, iż czynno-

ści prawne dokonane przez zarządcę sukcesywnego wywo-

łują skutki prawne bezpośrednio w sferze prawnej właści-

cieli przedsiębiorstwa spadku (Kopaczyńska-Pieczniak,

2018). Oznacza to, że nie ma potrzeby dokonywania odręb-

nej czynności prawnej w celu przeniesienia przez zarządcę

sukcesyjnego praw i zobowiązań, jakie nabył on lub zacią-

gnął przy dokonaniu pierwotnej czynności prawnej. Tym

samym zarządcę sukcesyjnego można uznać za specyficzny

podmiot, którego status prawny chyba najbardziej zbliżony

jest do syndyka masy upadłości. Zgodnie z treścią art. 160

ust. 1 ustawy z 28.02.2003 r. — Prawo upadłościowe (Dz.U.

z 2019 r. poz. 498 ze zm.) syndyk działa we własnym imie-

niu, na rachunek upadłego, przy czym w wyniku podejmo-

wanych przez niego czynności to upadły bezpośrednio na-

bywa uprawnienia lub zaciąga zobowiązania (Adamus,

2019). 

Sprawując zarząd na przedsiębiorstwem w spadku, za-

rządca sukcesyjny dokonuje samodzielnie czynności zwy-

kłego zarządu, natomiast w sprawach przekraczających za-

kres zwykłego zarządu — za zgodą wszystkich właścicieli

przedsiębiorstwa w spadku, a w przypadku braku takiej

zgody — za zezwoleniem sądu (art. 22 ust. 1 i 2 u.z.s.).

W zakresie wynagrodzenia zarządcy sukcesyjnego stosuje

się odpowiednio przepisy dotyczące umowy zlecenia uregu-

lowane w Kodeksie cywilnym. Oznacza to, że teoretycznie

można pełnić tę funkcję nieodpłatnie, chociaż w praktyce

zarządca sukcesyjny zazwyczaj będzie pobierał ustalone wy-

nagrodzenie, w szczególności jeżeli będzie nim podmiot

profesjonalnie świadczący tego typu usługi. 

Warto wspomnieć jeszcze o sposobie ustanowienia za-

rządcy sukcesyjnego. Przewidziane są dwa tryby jego powo-

łania. Zgodnie z pierwszym z nich zmarły przedsiębiorca

jeszcze za swojego życia winien wskazać prokurenta lub in-

ną określoną osobę do pełnienia tej funkcji (art. 9 u.z.s.).

W myśl drugiego trybu to spadkobiercy zmarłego przedsię-

biorcy lub jego małżonek powołują zarządcę sukcesyjnego



(art. 12 u.z.s.). Niezależnie od trybu ustanowienia zarządcy

sukcesyjnego powinien on wpisać się do CEIDG (art. 6 ust.

1 pkt 3 u.z.s.). 

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem w spadku jest in-

stytucją tymczasową, dlatego też wygasa wraz z uregulowa-

niem spraw spadkowych dotyczących zmarłego przedsię-

biorcy i ostatecznym ustaleniem kręgu jego następców

prawnych, nie później jednak niż z upływem 2 lat od dnia

śmierci przedsiębiorcy. Z ważnych powodów sąd może

przedłużyć ten termin do 5 lat od dnia śmierci przedsię-

biorcy. Niezależnie od tego zarząd sukcesyjny wygasa rów-

nież w innych wskazanych przez ustawodawcę przypad-

kach, np. w razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy (art.

59 ust. 1 i art. 60 u.z.s.). 

PPoojjęęcciiee  ddzziiaałłaallnnoośśccii  ggoossppooddaarrcczzeejj

Podstawowe znaczenie w zakresie publicznego prawa go-

spodarczego ma definicja działalności gospodarczej wyra-

żona w treści art. 3 Prawa przedsiębiorców, zgodnie z któ-

rą jest to zorganizowana działalność zarobkowa wykonywa-

na we własnym imieniu i w sposób ciągły. Pojęcie to jest

z kolei elementem definicyjnym przedsiębiorcy, którym

stosownie do treści art. 4 Prawa przedsiębiorców jest osoba

fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebę-

dąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdol-

ność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Na

podstawie przywołanej definicji wyróżnić można cztery

ustawowe wyznaczniki działalności gospodarczej: zarobko-

wość, zorganizowany charakter, ciągłość oraz wykonywanie

jej we własnym imieniu. Ustalenie, że określona działal-

ność ma wszystkie z wymienionych cech, skutkować będzie

każdorazowo zakwalifikowaniem jej jako działalności go-

spodarczej, natomiast podmiot wykonujący taką działal-

ność (mieszczący się w katalogu z art. 4 Prawa przedsię-

biorców) otrzyma status przedsiębiorcy. 

Jeżeli idzie o zarobkowy charakter działalności gospodar-

czej, istotne jest w tym zakresie ukierunkowanie wykonywa-

nej działalności na osiągnięcie zysku. Jednocześnie wtórna

jest kwestia, czy zysk ten w rzeczywistości zostanie osiągnięty.

Relewantny bowiem w tym wypadku jest cel wykonywanej

działalności, a nie finalny rezultat (Szydło, 2005). Dlatego też

działalność przynosząca stratę również może kwalifikować się

jako działalność gospodarcza, jeśli w założeniu miała przy-

nieść dodatni wynik finansowy (Gronkiewicz-Waltz, Jaro-

szyński, 2017). Przesłanka dotycząca cechy zarobkowości ma

zatem wymiar subiektywny, chociaż powinna być badana przy

uwzględnieniu obiektywnych okoliczności towarzyszących

wykonywanej działalności. Chodzi tutaj o ocenę, czy czynno-

ści podmiotu podejmującego działalność mogą przynieść zysk

w świetle zasad racjonalności ekonomicznej i zdrowego roz-

sądku (Katner, 2003). Zakładany zysk może być głównym

źródłem dochodu osoby podejmującej działalność gospodar-

czą lub jedynie dodatkowym. Cecha zarobkowości wyklucza

spośród działalności gospodarczej wszelką aktywność o cha-

rakterze wyłącznie charytatywnym (Kocowski, 2018). 

Zorganizowany charakter działalności gospodarczej

oznacza, że jest ona poddana regulacji prawnej, a podmiot

ją prowadzący winien spełnić różnego rodzaju obowiązki

o charakterze publicznoprawnym, jakie są z nią związane

(wymienić w tym kontekście należy choćby obowiązek uzy-

skania wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji przed-

siębiorców, dokonanie zgłoszenia do organów podatko-

wych oraz organów ubezpieczeń społecznych, uzyskanie

koncesji lub zezwoleń niezbędnych dla wykonywania okre-

ślonego rodzaju działalności gospodarczej, wymóg założe-

nia rachunku bankowego itp.) (Strzyczkowski, 2005). Po-

wyższe odnosi się do formalnego aspektu zorganizowania

działalności gospodarczej. Oprócz tego wystąpić winien

element zorganizowania w sensie materialnym, co nawiązu-

je do wykorzystywania materialnych składników przedsię-

biorstwa w toku wykonywania działalności gospodarczej

(Szydło, 2005). Można powiedzieć, że działalność ma zor-

ganizowany charakter, jeżeli jest wykonywana w sposób za-

planowany, uporządkowany, profesjonalny (Kocowski,

2018). 

Działalność cechuje się ciągłością, jeżeli występuje pew-

na powtarzalność czynności podejmowanych w ramach tej

działalności (wyrok WSA we Wrocławiu z 27.04.2005 r.,

I SA/Wr 3237/03, LEX nr 496830). Ciągłość nawiązuje do

trwania działalności w czasie, jej stałości (Kocowski, 2018).

Ewentualne przerwy w wykonywaniu działalności nie prze-

sądzają o pozbawieniu jej cechy ciągłości (Odachowski,

2003). Wskazuje się w piśmiennictwie, że nawet działalność

o charakterze sezonowym, ale wykonywana cyklicznie,

spełnia wymóg ciągłości i pozwala zakwalifikować ją jako

działalność gospodarczą (Stoga, 2000). Ciągłości natomiast

pozbawiona będzie różnoraka działalność incydentalna czy

też sporadyczna (Kocowski, 2018). Cecha ciągłości wykazu-

je silne powiązania ze zorganizowaniem, jakkolwiek traktu-

je się je jako odrębne, samodzielne wyznaczniki działalno-

ści gospodarczej. 

Ostatnią z wymienionych w art. 2 Prawa przedsiębiorców

przesłanek definicyjnych działalności gospodarczej jest wy-

móg wykonywania jej we własnym imieniu. Oznacza to, że

czynności podejmowane w ramach wykonywanej działalno-

ści gospodarczej kształtują bezpośrednio sytuację prawną

podmiotu prowadzącego tę działalność (Szydło, 2005). To

przedsiębiorca jest podmiotem praw i obowiązków wynika-

jących z wykonywanej działalności gospodarczej (Frącko-

wiak, 2018). Dysponować winien w efekcie niezależnością

(odrębnością) prawną, a więc występować w obrocie jako

samodzielny podmiot prawa (Bierć, 1999). Nie musi zatem

korzystać z podmiotowości prawnej innego podmiotu. Wy-

móg wykonywania działalności gospodarczej we własnym

imieniu nie przesądza oczywiście, iż przedsiębiorca wszel-

kie czynności ma podejmować osobiście. Jak najbardziej

może działać przykładowo poprzez prokurenta, pełnomoc-

nika czy utworzony oddział. W takiej sytuacji czynności po-

dejmowane są przez te osoby w cudzym imieniu (mocodaw-

cy), a nie w ich własnym. Można powiedzieć, że to właśnie

przesłanka działania we własnym imieniu decyduje, że pro-

kurentom, pełnomocnikom itp. nie przysługuje status

przedsiębiorcy, podejmowane przez nich czynności w ra-

TTOOMM  LLXXXXIIII  NNRR  66  ((885522))  DDOOII  1100..3333222266//00113377--55449900..22001199..66..33 TTHHEE  SSUUCCCCEESSSSIIOONNAALL  AADDMMIINNIISSTTRRAATTOORR  AASS  AANN  EENNTTRREEPPRREENNEEUURR

20 ISSN 0137-5490   BUSINESS LAW JOURNAL  6  2019



mach upoważnienia nie mogą bowiem w odniesieniu do

nich stanowić działalności gospodarczej. 

Niekiedy z przesłanką wykonywania działalności gospo-

darczej we własnym imieniu wiąże się w piśmiennictwie wy-

móg samodzielności faktycznej przedsiębiorcy jako pod-

miotu, który sam odpowiada za sposób prowadzenia tej

działalności i ponosi związane z tym ryzyko (Brożyna i in.,

2005). Odnoszone jest to do sytuacji podmiotów niedyspo-

nujących pełną zdolnością do czynności prawnych, jak. np.

małoletni lub osoba ubezwłasnowolniona. Należy mieć jed-

nak na uwadze, że przepis art. 4 Prawa przedsiębiorców,

zawierający definicję przedsiębiorcy, nawiązuje wyraźnie

jedynie do elementu zdolności prawnej, pomija natomiast

zupełnie okoliczność zdolności do czynności prawnej (Mi-

czek, 2005). Wydaje się zatem, że nie ma przeszkód praw-

nych, by podmioty niewyposażone w pełną zdolność do

czynności prawnych mogły uzyskać status przedsiębiorcy

pomimo braku faktycznej samodzielności przy podejmowa-

niu decyzji dotyczących wykonywanej działalności gospo-

darczej. Kluczowa jest bowiem okoliczność, że w takiej sy-

tuacji czynności podejmowane są w ich imieniu przez upo-

ważnione do tego osoby (przedstawiciel ustawowy w przy-

padku małoletniego, opiekun w odniesieniu do osoby ubez-

własnowolnionej), a zatem spełniona zostaje przesłanka

wykonywania działalności gospodarczej we własnym imie-

niu (Bierć, 1999). 

Część autorów wskazuje, że z przesłanki wykonywania

działalności gospodarczej we własnym imieniu przez przed-

siębiorcę wynika, iż wykonywana jest ona na jego własny ra-

chunek (Gniewek, 2014). Wydaje się to jednak wątpliwe,

skoro nie brak podmiotów, których istota funkcjonowania

sprowadza się do działania we własnym imieniu, ale na cu-

dzy rachunek. Dotyczy to choćby zarządcy sukcesyjnego,

który czynności podejmuje w imieniu własnym, ale na ra-

chunek właścicieli przedsiębiorstwa w spadku (art. 21 ust. 1

u.z.s.). Wymienić w tym kontekście należy również komi-

santa (art. 765 k.c.) oraz agenta (art. 758 § 1 k.c.), którzy

podejmują (a w przypadku agenta mogą podejmować)

czynności w imieniu własnym, ale na rachunek dającego

zlecenie. W związku z tym zobowiązani są oni finalnie prze-

nieść na osobę, na rachunek której działali, wszystko to, co

uzyskali z dokonanej czynności. Dlatego też działanie na

własny lub cudzy rachunek powiązać należy raczej z kwestią

tego, komu ostatecznie przypadną prawa lub obowiązki

z określonej czynności (Grzybczyk, 1998). Wiąże się to rów-

nież z ryzykiem ekonomicznym towarzyszącym działalności

gospodarczej, która może przynosić straty obciążające

w ostatecznym rozrachunku przedsiębiorcę (Zdyb, 2000). 

ZZaarrzząądd  ssuukkcceessyyjjnnyy  pprrzzeeddssiięębbiioorrssttwweemm  
ww ssppaaddkkuu  jjaakkoo  ddzziiaałłaallnnoośśćć  ggoossppooddaarrcczzaa

Po przybliżeniu pokrótce statusu prawnego zarządcy suk-

cesyjnego oraz pojęcia działalności gospodarczej w tym

miejscu analizie poddane zostaną czynności zarządcy suk-

cesyjnego w ramach sprawowanego przez niego zarządu

nad przedsiębiorstwem w spadku pod kątem zrealizowania

przesłanek stanowiących wyznaczniki działalności gospo-

darczej. Sam zarządca sukcesyjny jako osoba fizyczna speł-

nia przesłankę podmiotową z art. 4 Prawa przedsiębiorców

Dodatkowo, stosownie do treści art. 8 ust. 1 u.z.s., osoba

powołana do pełnienia tej funkcji musi dysponować pełną

zdolnością do czynności prawnych. Już na wstępie usuwa to

ewentualne wątpliwości związane z kwestią, czy osoby fi-

zyczne z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych

(lub jej pozbawione) mogą być przedsiębiorcami. 

Na wstępie zauważyć trzeba, iż przedsiębiorstwo w spad-

ku, którego sprawy prowadzi zarządca sukcesyjny, za życia

zmarłego przedsiębiorcy przeznaczone było do wykonywa-

nia działalności gospodarczej. Oznacza to, że działalność ta

siłą rzeczy musiała nosić cechy zarobkowości, zorganizowa-

nia i ciągłości, natomiast sam zarząd sukcesyjny ma się

sprowadzać do kontynuowania tej działalności do czasu

ustalenia następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy

i uregulowania kwestii spadkowych z tym związanych. Jak

się wydaje, zmiana podmiotowa w tej sferze nie spowoduje,

że działalność utraci dotychczasowy charakter. 

Niewątpliwie sprawowanie zarządu nad przedsiębior-

stwem w spadku wykazywać będzie każdorazowo cechy zor-

ganizowania. Wskazać w tym kontekście należy, iż przed-

siębiorstwo w spadku obejmuje przedsiębiorstwo w rozu-

mieniu art. 551 k.c. wzbogacone ewentualnie o składniki

przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej

nabyte już po śmierci przedsiębiorcy (art. 2 ust. 3 u.z.s.).

Tak rozumiane przedsiębiorstwo stanowi swoistą bazę eko-

nomiczną dla wykonywania działalności gospodarczej,

a korzystanie z niego świadczy właśnie o zorganizowanym

charakterze tej działalności. Obejmując swoją funkcję, za-

rządca sukcesyjny otrzymuje niejako do dyspozycji po

zmarłym przedsiębiorcy zorganizowany już zespół składni-

ków materialnych i niematerialnych, w oparciu o które bę-

dzie kontynuował wykonywanie działalności w ramach za-

rządu nad przedsiębiorstwem w spadku. 

Jeżeli chodzi o przesłankę ciągłości, wskazać należy, iż

zarząd sukcesyjny ma z istoty charakter tymczasowy i trwa

do czasu uregulowania spraw spadkowych oraz ustalenia

następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy, nie dłużej

jednak niż 2 lata od dnia śmierci przedsiębiorcy (wyjątko-

wo termin ten może zostać wydłużony przez sąd do 5 lat).

Tymczasowość działania zarządcy sukcesyjnego nie powin-

na mieć jednak wpływu na ocenę spełnienia przesłanki cią-

głości wykonywanej działalności. Ciągłość odnosić należy

bowiem do samej działalności, a nie podmiotu ją wykonu-

jącego. W tym znaczeniu ma ona charakter przesłanki

przedmiotowej i ścisłe wiązanie jej z osobą przedsiębiorcy

nie wydaje się właściwe. Działania zarządcy sukcesyjnego

stanowią swoistą kontynuację działalności uprzednio wyko-

nywanej przez zmarłego przedsiębiorcę. Oprócz samej isto-

ty zarządu sukcesyjnego świadczy o tym przepis art. 17 ust.

1 u. z. s, zgodnie z którym w sprawach wynikających z pro-

wadzenia przedsiębiorstwa w spadku zarządca sukcesyjny

posługuje się dotychczasową firmą przedsiębiorcy z doda-

niem oznaczenia „w spadku”. Jednocześnie należy zakła-

dać, iż działalność ta będzie kontynuowana przez ustalone-
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go następcę prawnego zmarłego przedsiębiorcy po uregulo-

waniu spraw spadkowych już po ustaniu zarządu sukcesyj-

nego. Spoglądając z tej perspektywy, uznać trzeba, iż rów-

nież przesłanka ciągłości spełniona zostaje w odniesieniu

do prowadzenia spraw przedsiębiorstwa w spadku. 

Odnosząc się do zarobkowego charakteru działalności

w postaci zarządu przedsiębiorstwem w spadku, wskazać

należy, iż zarządca sukcesyjny działa na rachunek właścicie-

li przedsiębiorstwa w spadku (art. 21 ust. 1 u. s. z.). W kon-

sekwencji to właścicielom przedsiębiorstwa w spadku przy-

padają zyski, ewentualnie straty z tego wynikające, stosow-

nie do wysokości ich udziałów (art. 27 ust. 1 u.z.s.). Podob-

nie jak w przypadku ciągłości, również przesłanka zarobko-

wości związana jest z działalnością, tj. przedmiotem, a nie

osobą przedsiębiorcy (podmiotem). W efekcie przy ocenie

zarobkowego charakteru danej działalności istotne jest sa-

mo ukierunkowanie jej na wypracowanie zysku, natomiast

kwestia beneficjenta tego zysku wydaje się już wtórna. Jak-

kolwiek zatem przy prowadzeniu spraw przedsiębiorstwa

w spadku przez zarządcę sukcesyjnego zysk z wykonywanej

działalności przypadnie innym osobom (właścicielom

przedsiębiorstwa w spadku), to sama działalność wciąż bę-

dzie cechowała się zarobkowym charakterem. 

Na marginesie zaznaczyć jedynie należy, iż zarządcy suk-

cesyjnemu może przysługiwać wynagrodzenie, a w tym za-

kresie stosować należy odpowiednio przepisy dotyczące

zlecenia (art. 26 u. s. z.). Przy dokonywaniu czynności w za-

kresie zarządu przedsiębiorstwem w spadku zarządca suk-

cesyjny działa na rachunek właścicieli przedsiębiorstwa

w spadku i nie może w związku z tym partycypować w ewen-

tualnych zyskach z tego wynikających. Jednakże jak najbar-

dziej sprawowanie przez niego funkcji może być odpłatne

i wiązać się z uzyskaniem roszczenia o wypłatę należnego

wynagrodzenia. 

Najwięcej wątpliwości w przypadku zarządcy sukcesyjne-

go przy prowadzeniu przez niego spraw przedsiębiorstwa

w spadku wzbudza przesłanka wykonywania działalności

we własnym imieniu. Jest to pewien paradoks, przepis art.

21 ust. 1 u. s. z. wprost bowiem wskazuje, iż zarządca suk-

cesyjny działa we własnym imieniu, na rachunek właścicie-

la przedsiębiorstwa w spadku. Jak już wspomniano, nie jest

to jednak przedstawicielstwo pośrednie w klasycznym uję-

ciu, jak choćby w przypadku komisanta. Ten bowiem naj-

pierw dokonuje czynności, na mocy której nabywa do wła-

snego majątku osobistego prawa i zaciąga zobowiązania,

a dopiero później w drodze odrębnej czynności przenosi ca-

łość tych praw i zobowiązań na osobę, na rachunek której

działał. Działania zarządcy sukcesyjnego kształtują nato-

miast bezpośrednio sytuację prawną właścicieli przedsię-

biorstwa w spadku, a skutek ten następuje już z mocy same-

go prawa (Sieradzka, 2018). Podejmowanie przez zarządcę

sukcesyjnego czynności we własnym imieniu nie powoduje

bowiem, że nabywa on prawa i obowiązki z nich wynikają-

ce, by później przelać je na rzecz właścicieli przedsiębior-

stwa w spadku (Kopaczyńska-Pieczniak, 2018). Wszystko

zamyka się zatem w jednej tylko czynności prawnej, a sam

zarządca sukcesyjny, mimo iż dokonuje czynności we wła-

snym imieniu, nie staje się nigdy podmiotem praw i obo-

wiązków z nich wynikających. Tym samym zarządcą sukce-

syjny występuje w tej sytuacji jako swoisty zastępca właści-

cieli przedsiębiorstwa w spadku (Sieradzka, 2018). 

Bardziej precyzyjne wydaje się nawet określenie, że czyn-

ności zarządcy sukcesyjnego wywołują skutki przede

wszystkim w odniesieniu do pewnej masy majątkowej, jaką

jest przedsiębiorstwo w spadku, a dopiero niejako w konse-

kwencji przekłada się to na sferę uprawnień i zobowiązań

właścicieli tej masy majątkowej (Bieluk, 2019). Zwrócić

trzeba bowiem uwagę, iż na początkowym etapie, tj. przed

stwierdzeniem nabycia spadku po zmarłym przedsiębiorcy,

właściciele przedsiębiorstwa w spadku mogą nie być jeszcze

w ogóle zidentyfikowani. 

Specyficzny status prawny zarządcy sukcesyjnego najbar-

dziej zbliżony jest do syndyka masy upadłości (Kopaczyń-

ska-Pieczniak, 2018). Podobnie jak zarządca sukcesyjny,

w sprawach dotyczących masy upadłości syndyk działa

w imieniu własnym, lecz na rachunek innego podmiotu, tj.

upadłego (stosownie do treści art. 160 ust. 1 Prawa upadło-

ściowego). Podejmowane przez syndyka czynności kształtu-

ją bezpośrednio sytuację prawną upadłego (Zimmerman,

2018), a skutek ten również następuje z mocy samego pra-

wa (Adamus, 2019). W efekcie tak jak syndyk nazywany jest

często zarządcą masy upadłości (wyrok SA w Katowicach

z 14.12.1995 r., I ACr 712/95, Legalis nr 33882), tak zarząd-

cę sukcesyjnego można określić jako podmiot zarządzający

masą majątkową w postaci przedsiębiorstwa w spadku.

Przyjmuje się jednak, że syndykowi nie przysługuje status

przedsiębiorcy, gdyż wbrew ustawowemu sformułowaniu

nie prowadzi on w istocie działalności w imieniu własnym

(Pawełczyk, 2007). 

Wydaje się, że twierdzenia o braku podstaw do przyzna-

nia statusu przedsiębiorcy syndykowi nie można w drodze

prostej analogii odnieść do zarządcy sukcesyjnego. Pomimo

bowiem daleko idących podobieństw w ich sytuacji prawnej

doszukać się można subtelnych, aczkolwiek znaczących

różnic. Przede wszystkim nie ma wątpliwości, że status

przedsiębiorcy przysługuje w dalszym ciągu reprezentowa-

nemu przez syndyka upadłemu, który pomimo ogłoszenia

upadłości zachowuje zdolność prawną i może być podmio-

tem praw i obowiązków związanych z wykonywaną działal-

nością gospodarczą. Wszczęcie postępowania upadłościo-

wego i powołanie syndyka masy upadłości wiąże się jedynie

z istotnym ograniczeniem sposobu reprezentacji takiego

podmiotu w obrocie. 

Sytuacja nie jest już tak klarowna w odniesieniu do za-

rządcy sukcesyjnego. Działa on na rachunek właścicieli

przedsiębiorstwa w spadku, w związku z czym podejmowa-

ne przez niego czynności wywołują skutki dla sfery ich praw

i obowiązków bezpośrednio. Problem jednak w tym, że do

czasu wydania prawomocnego postanowienia o stwierdze-

niu nabycia spadku (ewentualnie uzyskania aktu poświad-

czenia dziedziczenia lub europejskiego poświadczenia

spadkowego), właściciele przedsiębiorstwa w spadku będą

niezidentyfikowani (poza przypadkiem, gdy w chwili śmier-

ci przedsiębiorcy jego przedsiębiorstwo stanowiło w całości

mienie przedsiębiorcy i jego małżonka, co raczej ciężko

uznać za powszechną sytuację). Okres, w którym nie będą
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znani właściciele przedsiębiorstwa w spadku, może trwać

tygodnie, a nawet miesiące, a w tym czasie działalność z wy-

korzystaniem mienia zmarłego przedsiębiorcy będzie kon-

tynuowana przez zarządcę sukcesyjnego. Odznacza się ona

zorganizowaniem, ciągłością i zarobkowym charakterem,

a jednocześnie siłą rzeczy musi być prowadzona w imieniu

jakiegoś podmiotu, który tym samym winien zyskać status

przedsiębiorcy. Z kolei istotne wątpliwości budzi zasadność

przyjęcia, że podmiotem tym mają być dopiero w przyszło-

ści ustaleni właściciele przedsiębiorstwa w spadku. 

Spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy nabywają spadek

z chwilą otwarcia spadku, tj. śmierci przedsiębiorcy, a po-

stanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku ma cha-

rakter deklaratoryjny (Gudowski, 2016). Może budzić jed-

nak pewne wątpliwości, czy status przedsiębiorcy winien

przysługiwać im za okres przed wydaniem orzeczenia sądu,

kiedy to nie dysponowali jeszcze tytułem prawnym do

przedsiębiorstwa w spadku. Prowadziłoby to w konsekwen-

cji do wniosku, że postanowienie sądu o stwierdzeniu naby-

cia spadku może prowadzić do nadania określonym w nim

osobom statusu przedsiębiorcy, i to ze skutkiem wstecz-

nym, tj. od chwili śmierci przedsiębiorcy. 

Nieprzekonujący jest z kolei pogląd, zgodnie z którym

zarządca sukcesyjny nie dokonuje w istocie czynności

w imieniu właścicieli przedsiębiorstwa w spadku (którzy na

początkowym etapie jego działalności mogą być nieustale-

ni), tylko w imieniu samej masy majątkowej, jaką jest

przedsiębiorstwo w spadku (Bieluk, 2019). Zgodzić się na-

leży, iż czynności zarządcy sukcesyjnego wywołują bezpo-

średni skutek dla składu tej masy majątkowej. Nie można

jednakże przy tym tracić z pola widzenia tego, iż jest ona

przedmiotem, a nie podmiotem praw i obowiązków.

W związku z tym niemożliwe jest działanie w jej imieniu,

a już tym bardziej nie może przysługiwać jej status przed-

siębiorcy. 

Uznaniu, że prowadzenie spraw przedsiębiorstwa

w spadku stanowi działalność gospodarczą, nie przeszkadza

okoliczność, że zarządca sukcesyjny samodzielnie może do-

konywać jedynie czynności zwykłego zarządu w tych spra-

wach, natomiast przy czynnościach wykraczających poza

zwykły zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę wszystkich

właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, ewentualnie zezwo-

lenie sądu. Również w przypadku czynności przekraczają-

cych zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego do

ich dokonania przez przedstawicieli ustawowych małolet-

niego niezbędna jest zgoda sądu (art. 101 § 3 ustawy

z 25.02.1964 r. — Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U.

z 2017 r. poz. 682 ze zm.), co nie stoi na przeszkodzie przy-

jęciu poglądu o dopuszczalności uznania małoletniego za

przedsiębiorcę (Kocowski, 2018) (stanowisko to jest przed-

miotem dyskusji w doktrynie, jednakże istota wątpliwości

w tym przedmiocie nie sprowadza się raczej do kwestii ko-

nieczności uzyskiwania przez przedstawicieli małoletniego

zgody sądu przy dokonywaniu czynności przekraczających

zwykły zarząd majątkiem dziecka). 

Przeszkodą do przyjęcia, że zarządcy sukcesyjnemu przy-

sługuje status przedsiębiorcy, nie jest również okoliczność,

że czynności w ramach zarządu przedsiębiorstwem w spad-

ku zarządca sukcesyjny dokonuje na cudzy rachunek, tj.

właścicieli przedsiębiorstwa w spadku. Działanie na własny

rachunek, w przeciwieństwie do działania we własnym

imieniu, nie należy bowiem do ustawowych wyznaczników

działalności gospodarczej. W konsekwencji teoretycznie

przedsiębiorcą może być osoba działająca we własnym

imieniu, ale na cudzy rachunek (Bierć, 1998). 

W tym miejscu zaznaczyć trzeba, iż w uzasadnieniu pro-

jektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem

osoby fizycznej wskazuje się, że podejmowanie przez za-

rządcę sukcesyjnego czynności we własnym imieniu nie od-

powiada przesłance definicyjnej przedsiębiorcy z art.

4 ustawy z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodar-

czej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.; obecnie przesłanka

ta definiuje samą działalność gospodarczą zgodnie z art.

3 Prawa przedsiębiorców). Na tę okoliczność powołała się

również M. Sieradzka, odmawiając zarządcy sukcesyjnemu

statusu przedsiębiorcy (Sieradzka, 2018). Jednak z uwagi

na przytoczone wyżej argumenty wydaje się, iż kwestia ta

nie jest jednoznaczna i może budzić pewne wątpliwości. 

Niezależnie od powyższego zwrócić należy uwagę, iż jak

najbardziej można wyobrazić sobie sytuację, gdy przedmio-

tem działalności gospodarczej będzie świadczenie profesjo-

nalnych usług polegających na zarządzaniu przedsiębior-

stwem w spadku. Odbywałoby się to za wynagrodzeniem

(co nie jest wymogiem obligatoryjnym dla funkcji zarządcy

sukcesyjnego zgodnie z treścią art. 26 u.z.s.), z zachowa-

niem fachowości przy wykonywaniu takiej działalności

przez osobę, która mogłaby pełnić jednocześnie funkcję za-

rządcy sukcesyjnego w odniesieniu do większej liczby

przedsiębiorstw w spadku. Działalność taka niewątpliwie

zawierałaby w sobie komplet wyznaczników działalności

gospodarczej, w tym przesłankę działania we własnym

imieniu, ponieważ świadcząc usługi w zakresie prowadze-

nia przedsiębiorstwa w spadku, przedsiębiorca pełniący ro-

lę zarządcy sukcesyjnego działałby we własnym imieniu i na

własny rachunek, dążąc do nabycia dla siebie praw związa-

nych z ustalonym wynagrodzeniem. Jako tzw. fachowy za-

rządca sukcesyjny byłby on powoływany głównie w trybie

art. 12 u.z.s., tj. w drodze powołania przez małżonka lub

spadkobierców zmarłego przedsiębiorcy w celu kontynu-

owania działalności gospodarczej do czasu ostatecznego

uregulowania spraw spadkowych. 

WWnniioosskkii

Zarządca sukcesyjny jest specyficznym podmiotem, któ-

rego status prawny zbliżony jest najbardziej do syndyka ma-

sy upadłości. Sprawując zarząd nad przedsiębiorstwem

w spadku, zarządca sukcesyjny działa w imieniu własnym,

lecz na rachunek właścicieli przedsiębiorstwa w spadku.

Wydaje się, że działalność polegająca na prowadzeniu

przedsiębiorstwa w spadku wyczerpuje wszystkie przesłan-

ki definicyjne działalności gospodarczej. Największe wąt-

pliwości budzi w tym kontekście przesłanka działania we

własnym imieniu. W doktrynie bowiem podnosi się, że
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w istocie zarządca sukcesyjny podejmuje czynności w imie-

niu właściciela przedsiębiorstwa w spadku. W takiej sytu-

acji to właściciel przedsiębiorstwa spadku winien być uzna-

ny za przedsiębiorcę, co z kolei jest wątpliwe w szczególno-

ści w odniesieniu do okresu, gdy zarząd sukcesyjny jest już

sprawowany, natomiast nadal nieustaleni pozostają właści-

ciele przedsiębiorstwa w spadku. Wypełnienie pozostałych

przesłanek stanowiących wyznaczniki działalności gospo-

darczej, tj. zorganizowania, ciągłości i zarobkowości, uznać

należy za bezsporne, tym bardziej że zarząd sukcesyjny

przedsiębiorstwem w spadku stanowi w istocie kontynuację

działalności gospodarczej prowadzonej przez zmarłego

przedsiębiorcę. Niezależnie od powyższego prowadzenie

spraw przedsiębiorstwa w spadku można uznać za działal-

ność gospodarczą przy zastrzeżeniu, że zarządcy sukcesyj-

nemu przysługiwać będzie wynagrodzenie, a on sam będzie

osobą wyspecjalizowaną w świadczeniu takich usług i regu-

larnie się ich podejmującą. 
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