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Mariusz Haładyj
Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Szanowny Panie Ministrze,
w imieniu przedsiębiorców skupionych w Federacji Przedsiębiorców Polskich,
w związku otrzymanym do zaopiniowania projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym
przedsiębiorstwem osoby fizycznej (UD190, wersja z 14 lipca 2017 r.), za pismem z dnia
19 lipca 2017 r (DDR-III.0210.18.2017), uprzejmie przedstawiam następujące uwagi.
Na wstępie należy wyrazić uznanie za podjęcie się opracowania tak
wieloaspektowego i kompleksowego projektu ustawy, który dotyczy bardzo ważnej
materii. Opracowanie projektu jest szczególnie ważne wobec zjawiska funkcjonowania
wielu przedsiębiorstw w większym rozmiarze w formie tzw. działalności jednoosobowej,
a nie spółki prawa handlowego. Przyjęcie uregulowań ułatwiających sukcesję takich
przedsiębiorstw jest tym samym wyrazem poszanowania dla wyboru formy prawnej
przyjętej przez właściciela albo właścicieli przedsiębiorstw, a więc niewątpliwie wzmacnia
sferę wolności gospodarczej.
Wyrażając zdecydowanie pozytywną opinię o podjętej inicjatywnie, uprzejmie
zgłaszam uwagi ogóle i szczegółowe. Przedstawione poniżej propozycje rozwiązań
legislacyjnych należy traktować jako rozwiązania kierunkowe.
Uwagi ogólne
Projektowa ustawa przewiduje wprowadzenie do polskiego systemu prawnego
zupełnie nowej instytucji – zarządu sukcesyjnego, wraz ze sprawującym go „zarządca
sukcesyjnym”. Wprowadzenie zupełnie nowej instytucji do systemu prawnego powinno
być w zasadzie ostatecznością, po którą ustawodawca sięga dopiero, gdy modyfikacja
obowiązujących, utrwalonych instytucji nie jest wystarczająca do osiągniecia celów, albo
gdy wprowadzenie nowej instytucji ma na celu wyraźne odgraniczenie od
dotychczasowych instytucji, nawet gdy łączą je pewne podobieństwa. Taki zabieg może
mieć na celu ułatwienie upowszechniania nowej, łatwiej identyfikowalnej instytucji. Nie
zawsze jest to jednak zabieg w pełni udany, czego przykładem jest choćby zapis
windykacyjny wprowadzony w 2011 r.1
Generalnie, wprowadzania nowych instytucji, zwłaszcza zbliżonych do już
obowiązujących, należy dokonywać bardzo ostrożnie, aby nie narazić się na zarzut
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Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r.
Nr 85, poz. 458).

tworzenia zbędnych bytów, a przez to komplikowania systemu prawnego. Zaletą
szerokiego oparcia się na obowiązujących rozwiązaniach jest względna łatwość ich
adaptacji do praktyki stosowania prawa i możliwość sięgania, przynajmniej w części, po
utrwalone orzecznictwo i dorobek doktryny. Wydaje się jednak, że projektodawcy widzieli
jedynie alternatywę: zachowanie status quo albo wprowadzenie opracowanego modelu2.
Tymczasem pominięto metodę, która zwykle najlepiej się sprawdza w praktyce. Należy
więc podnieść wątpliwość, czy celowe jest opracowanie odrębnej ustawy w dziedzinie
prawa spadkowego, tradycyjnie niemal w całości ujętego w Kc i Kpc, skoro już obecnie
w kodeksach znajdują się przepisy szczególnie traktujące spadek w skład którego
wchodzi przedsiębiorstwo.
Aby projektowana regulacja odniosła zamierzony efekt, powinna w możliwie
największym stopniu uwzględniać warunki prowadzenia najmniejszych przedsiębiorstw.
W szczególności, okoliczność, że takie przedsiębiorstwa zwykle poruszają się w znanym
środowisku, o często wieloletnich relacjach, pozwala na daleko idące odformalizowanie
przyszłej regulacji. Ostatecznie rzecz biorąc, mówimy o przedsiębiorstwach, które
stanowiły majątek osobisty zmarłego, niekiedy pozostający we wspólności małżeńskiej.
Taki odformalizowany sposób regulacji będzie szczególnie doceniony, gdy
przedsiębiorstwo było prowadzone wspólnie z najbliższymi zmarłego, którzy najczęściej
zarazem są jego spadkobiercami, czy to ustawowymi, czy to testamentowymi. Z tego
względu włączenie do nowej regulacji nazbyt wysublimowanych konstrukcji prawnych, a
tym samym nadmiernie rozbudowanych i złożonych, może okazać się największą
przeszkodą w popularyzacji idei zachowania działalności firm rodzinnych po śmierci
„nestora”. Zapożyczenia z innych obszarów prawa (upadłościowego,
restrukturyzacyjnego, spółek, egzekucji itd.), nastawionych na relacje „korporacyjne” albo
dotyczących wyraźnie sprzecznych interesów, powinny być ograniczone do absolutnego
minimum. Projekt w większym stopniu mógłby być wzorowany na bardziej zwięzłych i
elastycznych przepisach Kc i Kpc.
Istotą regulacji powinno być zatem skupienie się na kilku aspektach prawnych
i ekonomicznych sytuacji przedsiębiorstwa po śmierci właściciela, w szczególności
dotyczących:
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1.

Zachowania przedsiębiorstwa jako całości składników wymienionych w art. 551
Kodeksu cywilnego (Kc),

2.

Zapewnienia ciągłości zarządu przedsiębiorstwem od chwili śmierci do
(najpóźniej) działu spadku,

3.

Utrzymanie ciągłości przedsiębiorstwa jako identyfikowalnego bytu na rynku,
oraz w relacjach z władzami publicznymi,

Za OSR: „Rozważając, czy interwencja ustawodawcy jest niezbędna, należy ustalić możliwe konsekwencje
utrzymania obecnego stanu prawnego w odniesieniu do sukcesji przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym.” i
dalej „W obecnym stanie prawnym,…”. W OSR nie wykazano, że przyjęty sposób (nowa ustawa czy nowelizacja)
interwencji legislacyjne jest optymalny.

4.

Zapewnienia ciągłości umów handlowych zawartych przez zmarłego,

5.

Kontynuacji stosunków pracy,

6.

Utrzymania uprawnień wynikających z decyzji administracyjnych potrzebnych
do wykonywana działalności,

7.

Możliwie płynnego kontytuowania rozliczeń podatkowych.

Wszystkie regulacje dotyczące sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej
powinny być skupione na zapewnieniami wyżej zarysowanych celów. O ile niektórych
celów po prostu nie da się osiągnąć bez wprowadzenia nowych instytucji (jak np. prawo
polskie nie przewiduje prokury udzielanej na wypadek śmierci mocodawcy – tzw. prokury
mortis causa, prywatnego wykazu składników przedsiębiorstwa, który obejmowałby tylko
przedsiębiorstwo zmarłego czy posługiwania się imieniem i nazwiskiem zmarłego
przedsiębiorcy, który nie był wspólnikiem spółki), to większość celów może być
osiągnięta przez mniejsze, lub większe, modyfikacje obowiązujących rozwiązań.
Oczywiście, trzeba być świadomym, że uregulowanie losów przedsiębiorstwa
w spadku siłą rzeczy osłabia prymat woli zmarłego nad ewentualnym dążeniem jego
następców do utrzymania przedsiębiorstwa. Z tego wynikają istotne konsekwencje, które
pozwalają na przyjęcie takich rozwiązań, które – do czasu podjęcia przez następców
prawnych zmarłego decyzji co do istnienia firmy – w istocie odwleką ewentualną
likwidację przedsiębiorstwa. Poniżej zarysowane zostaną pewne ogólne koncepcje, które
pozwalałyby osiągnąć cele projektowanej ustawy głównie na drodze modyfikacji
obowiązujących instytucji.
Ad. 1. Do zachowania przedsiębiorstwa jako całości składników wymienionych w art.
551 Kc przydatne byłoby wyraźniejsze oddzielenie składników przedsiębiorstwa
od pozostałej masy spadkowej i pozostawienie jej w całości do chwili działu
spadku, nawet jeżeli takiej wyraźnej dyspozycji nie pozostawił spadkodawca.
Podobnego „wydzielenia” dokonuje już obecnie art. 554 Kc. Wydaje się, że
projektowana ustawa wystarczająco jasno takiego zabiegu nie dokonuje.
Ad. 2. Projektodawca słusznie przyjmuje, że najlepszym sposobem zapewnienia
ciągłości zarządu przedsiębiorstwem byłby prokurent na wypadek śmierci. Taki
prokurent mógłby bowiem być przygotowywany do objęcia funkcji przez
mocodawcę. W tym celu wystarczające byłoby dokonanie odpowiednich zmian w
Kc.
Zgodnie z art. 988 § 1 Kc spadkodawca w testamencie może wyznaczyć
wykonawcę testamentu, do którego zadań należy m.in. zarząd zorganizowaną częścią
spadku. Z kolei w art. 9901 Kc przewidziano, że spadkodawca może powołać wykonawcę
testamentu do sprawowania zarządu przedmiotem zapisu windykacyjnego, a więc także
przedsiębiorstwem. W takim przypadku głęboka ingerencja ustawodawcy w sferze prawa
cywilnego nie jest konieczna (celowe byłoby np. wprowadzenie zasady, że wykonawca
– bez zgody sądu – może wykonywać tylko czynności w granicach zwykłego zarządu

przedsiębiorstwa w spadku), w przeciwieństwie do sfery publicznoprawnej, w której
wyraźne przyznanie uprawnień wykonawcy testamentu byłoby oczywiście przydatne.
Bardziej złożona jest sytuacja, gdy zmarły nie ustanowił wykonawcy testamentu
i nie udzielił prokury mortis causa. W tym przypadku do podejmowania czynności
w granicach zwykłego zarządu powinni być uprawnieni małżonek-współwłaściciel
przedsiębiorstwa, spadkodawcy, a także zapisobierca windykacyjny, któremu przypadło
przedsiębiorstwo.
Sąd może dokonać zabezpieczenia spadku (art. 634 Kpc). Cele projektu
ustawy spełniałoby wprowadzenie zasady, że „zarząd tymczasowy przedsiębiorstwa”
(art. 636 § 3 Kpc) jest ustanawiany przez sąd z urzędu, chyba że krąg uprawnionych z
art. 635 § 2 Kpc przedstawi „odpowiedniego” kandydata na zarządcę.
Podobnie, pewnych tylko modyfikacji wymagałaby instytucja kuratora spadku
(art. 666 § 1 Kpc), w ramach której mógłby być przewidziany „podtyp” kuratora
przedsiębiorstwa w spadku.
Łatwość stosowania przyszłych przepisów, która w istocie winna stanowić ratio
legis projektu, zależy w znacznej mierze od skrócenia czasu pomiędzy chwilą śmierci
spadkodawcy (przedsiębiorcy, podatnika), a przejęciem prowadzenia jego spraw przez
inną osobę. Bezpośrednio po śmierci spadkodawcy, do podejmowania czynności
faktycznych służących zachowaniu majątku przedsiębiorstwa powinni być uprawnieni nie
tylko spadkobiercy, ale także osoby uczestniczące w zarządzaniu przedsiębiorstwem
przed śmiercią przedsiębiorcy, a nawet jego pracownicy, skoro zakłada się ciągłość
stosunków pracy (zob. art. 100 § 1 pkt 4 Kodeksu pracy).
Przy bierności spadkodawcy, pomocne byłoby więc działanie sądu z urzędu.
Nie byłaby to zresztą koncepcja nowa. Już obecnie sąd z urzędu może nie tylko
zabezpieczyć spadek (art. 635 § 1 Kpc), ale także ustanowić kuratora spadku (art. 666
§1 Kpc). Oczywiście, docelowo wola spadkobierców i zapisobierców powinna zawsze
być decydująca. Jednakże, do czasu podjęcia przez nich decyzji co do dalszych losów
przedsiębiorstwa, a najpóźniej do działu spadku, zachowanie integralności
przedsiębiorstwa dzięki działaniu sądu spadku ex officio, jest w pełni uzasadnione
i wydaje się rozwiązaniem optymalnym. Trzeba bowiem pamiętać, że zwłaszcza
mniejsze organizacje, gdy nie są na bieżąco zarządzane, ulegają szybkiej i często
nieodwracalnej erozji.
Wydaje się, że nowe uregulowanie powinno skupić się na zapewnieniu
ciągłości zarządu po śmierci przedsiębiorcy, gdy ten nie powołał wykonawcy testamentu
w części dotyczącej przedsiębiorstwa, a de lege ferenda – nie powołał prokurenta mortis
causa.
Obecne regulacje kodeksowe są zwięzłe i najczęściej wymagają tylko
ograniczonej interwencji legislacyjnej. Niewątpliwie natomiast brakuje przepisów
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Ad. 3. Projektodawcy słusznie wskazują na potrzebę uzupełnienia systemu prawnego
o przepisy, które zapewnią utrzymanie ciągłości przedsiębiorstwa jako
identyfikowalnego bytu na rynku, oraz w relacji z władzami publicznymi (wpis do
CEIDG, NIP, REGON). Ogólnie rzecz ujmując, preferowanym sposobem
działania organów administracji w tych obszarach powinno być działanie z urzędu
(powstrzymanie się z wykreślaniem i ewentualnie uzupełnianie wpisów o
adnotacje o śmierci). W ten sposób może być zapewniona autentyczna ciągłość
ujawnienia przedsiębiorstwa w rejestrach publicznych. Oczywiście ten czas
powinien być krótki, aby nie wprowadzać w błąd odbiorców danych, w
szczególności nie wolno dopuścić do tego, aby w rejestrach przedsiębiorstwo
„znikało i pojawiało się”.
Jeżeli chodzi o utrzymanie – przez pewien czas – administracyjnych numerów
identyfikacyjnych, to założenia w projekcie są właściwe. Należy tylko zwrócić uwagę na
to, aby regulacje ustawowe były dostosowane do obowiązujących formularzy, a przede
wszystkim – systemów informatycznych. Nowe uregulowania mogą bowiem być łatwo
wystawione na niezasłużoną krytykę, gdy stosujący je napotkają na rozbieżność między
przepisami ustawy, a faktycznymi możliwościami ich wykonania.
Ad. 4. W celu zapewnienia ciągłości umów handlowych zawartych przez zmarłego,
najbardziej pożądanym modelem regulacji jest możliwie prosta regulacja, która
mogłaby wychodzić z następujących założeń:
− umowy zawarte z uwzględnieniem cech osobistych zmarłego winny wygasać, ale nie
z chwilą śmierci spadkodawcy-przedsiębiorcy, ale w pewien czas po tym fakcie (po
wygaśnięciu umów, wszelkie czynności, które jej dotyczą są już bowiem
bezprzedmiotowe). W tym okresie (np. miesiąca) druga strona powinna mieć
możliwość wyrażenia zamiaru jej wykonania (utrzymania w mocy). W stosunkach
firm rodzinnych, „osobiste” przymioty często trudno przypisać wyłącznie zmarłemu,
zwłaszcza gdy współpracuje z członkami rodziny. W takich przypadkach szanse na
utrzymanie przedsiębiorstwa są nieporównywalnie większe niż w przypadku, gdy
zmarły faktycznie jednoosobowo prowadził działalność. Zwykle kontrahenci takich
firm są zorientowani w tym względzie.
Okoliczność, że przedsiębiorstwo w spadku zostało objęte w zarząd przez osobę
pełniącą funkcję formalnego zarządcy nie powinna przesądzać o losie umów.
− umowy, w których cechy osobiste zmarłego przedsiębiorcy nie miały znaczenia (w
sensie prawnym), winny w zasadzie pozostawać w mocy, z tym zastrzeżeniem, że
obie strony powinny mieć możliwość zdecydowania o rozwiązaniu umowy (np. z
zachowaniem rozsądnych terminów, albo nawet w zwykłych terminach, ale bez
przypisania im nienależytego ich wykonania),

− wydaje się, że kluczowe byłoby wyróżnienie umów, które tak niezbędne do
kontynuowania działalności, że ich rozwiązanie jest niemal równoznaczne ze
skazaniem przedsiębiorstwa na likwidację. Takie powinny być utrzymane w mocy, a
być może nawet trzeba rozważyć taką ich ochronę, aby przez jakiś czas (co najmniej
1-2 miesiące) zapewniony był lokal lub nieruchomość użytkowana na potrzeby
przedsiębiorstwa3, dostawa wody, energii, usług telekomunikacyjnych i
internetowych, odbiór nieczystości itd.
Ad. 5. Jeżeli chodzi o kontynuację stosunków pracy, to ich trwałość w obliczu śmierci
pracodawcy powinna być przedmiotem szczególnego zainteresowania
prawodawcy. Skoro założeniem projektu ustawy jest zapewnienie ciągłością
działania przedsiębiorcy, to stosunki pracy powinny in principio zostać
nienaruszone. W szczególności, śmierć pracodawcy nie może być sposobnością
do ich rozwiązania z powodów pozamerytorycznych. Należy więc przyjąć, że
zachowują one moc, a podlegają rozwiązaniu tylko wg zasad ogólnych.
Oczywiście, prokurent mortis causa, albo inny zarządzający przedsiębiorcą,
nadal będzie miał możliwość wypowiedzenia umów o prace, gdy zakład ma być
zlikwidowany (zob. obowiązujący art. 361 §1 Kodeksu pracy).
Ad. 6. Zapewne najtrudniejszym elementem projektowanej regulacji jest utrzymania
uprawnień wynikających z decyzji administracyjnych potrzebnych do
wykonywana działalności.
Z uwagi na bogactwo regulacji administracyjnoprawnych, niezbędne jest
dokonanie przeglądu wszystkich tych regulacji. Przepis art. 30 projektowanej ustawy nie
odniesie zamierzonego skutku, bowiem jako prawo ogólne zawsze będzie ustępował
przed regulacjami sektorowymi (lex generali derogat legi generali).
Niezależnie od powyższego spostrzeżenia, projekt nie zmienia
kluczowego w tej kwestii art. 162 Kpa. W związku z tym należy rozważyć
uzupełnienie tego artykułu o przepisy, których istota polegałaby na utrzymaniu
w mocy decyzji wydanej zmarłemu (co należy odróżnić od tzw. decyzji o
przeniesieniu decyzji4). Takie przepisy mogłyby brzmieć następująco:
„3) w art. 162 dodaje się § 4 i § 5 w brzmieniu:
§ 4. Organ nie stwierdza wygaśnięcia decyzji z powodu śmierci strony będącej
przedsiębiorcą, chyba że decyzja została wydana z uwzględnieniem
osobistych przymiotów zmarłej strony i żaden z jej następców prawnych nie
posiada tych przymiotów lub przedsiębiorstwo zmarłej strony zakończyło
działalność.
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Tj. przede wszystkim umowa najmu, dzierżawy, użytkowania i leasingu.

Zob. np. art. 72a ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405).

§ 5. Na wniosek prowadzącego przedsiębiorstwo zmarłej strony, złożony w
terminie dwóch miesięcy od dnia jej śmierci, organ wydaje decyzję o
pozostaniu w mocy decyzji, o której mowa w §1, przez okres dwóch lat od tego
dnia, jeżeli wnioskodawca udowodni, że warunki wydania tej decyzji są
spełnione mimo śmierci strony.„
Ad. 7. Jeżeli chodzi o kwestie sukcesji podatkowej, to wydaje się, że istotnym
uproszczeniem byłoby wprowadzenie możliwości ustanowienia zarządcy
(kuratora) przedsiębiorstwa w spadku z urzędu przez sąd, o ile rzecz jasna
spadkodawca nie ustanowił prokurenta mortis causa. Takie osoby mogłyby pełnić
rolę pełnoprawnych przedstawicieli spadkobierców, co istotnie uprościłoby także
regulacje podatkowe.
Podsumowując powyższe uwagi ogólne, należy poddać pod rozwagę
włączenie projektowanych regulacji do kodeksów, a w każdym razie zdecydowane
uproszczenie projektowanej regulacji. Projektowana ustawa wydaje się bowiem znacznie
bardziej złożona od przedstawionych wcześniej założeń, które tłumaczyły zamierzenie
legislacyjne w sposób pozwalający spodziewać się aktu przejrzystego i zwięzłego.
Pewne propozycje takich uproszczeń i propozycje zmian przedstawionego
projektu, które mogłyby znaleźć się w przedstawionym projekcie ustawy zawierają
zamieszczone poniżej uwagi szczegółowe.
Uwagi szczegółowe
1.

Różne przepisy posługujące się pojęciem „zapisobiercy windykacyjnego”

W różnych przepisach projektu należy usunąć doprecyzowanie, że zapis
windykacyjny obejmuje przedsiębiorstwo (zob. art. 3 pkt 12 projektu).
2.

Składniki przedsiębiorstwa w spadku
Przepis art. 4 ust. 2 jest zbędny.

3.

Niekaralność zarządcy sukcesyjnego

Wydaje się, że wymogi dla zarządcy sukcesyjnego powinny być złagodzone w
odniesieniu do spadkobierców i małżonka spadkodawcy, wystarczająca byłaby tutaj
rękojmia należytego wykonywania obowiązków i okoliczność, że osoba taka nie jest
niegodna względem spadkodawcy. Taka zmiana jest uzasadniona wobec w istocie
nieograniczonej możliwości odwołania zarządcy przez osoby uprawnione i braku
obostrzeń wobec wykonawcy testamentu (czego projekt nie zmienia).
Z kolei złagodzenie przewidziane w końcowej części przepisu art. 9 ust. 4 nie
powinno być przewidziane dla osób „obcych”. W tym przypadku profesjonalizacja
zarządu nie uzasadnia łagodniejszych wymogów względem ogólnych zasad zatarcia
skazania.

Na tle tego przepisu nasuwa się pytanie ogólniejsze, czy projektodawcy
opracowali projekt z myślą o małych przedsiębiorstwach, funkcjonujących w realiach
stosunków rodzinnych, czy też o przedsiębiorstwa prowadzonych wprawdzie jako tzw.
działalność jednoosobowa osoby fizycznej, ale w rozmiarach uzasadniających w
zasadzie nadanie im formy spółki prawa handlowego. Szczegółowość niektórych
regulacji skłania bowiem do tego drugiego wariantu, co nadal pozostawi najmniejsze
przedsiębiorstwa bez odpowiednio prostych i łatwych uregulowań.
4.

Ustanowienie zarządu sukcesyjnego z chwilą wpisu do CEIDG

Należy rozważyć, czy ustanowienie zarządu sukcesyjnego w przypadku
wskazanym w art. 10 ust. 3 projektu nie powinno jednak następować z chwilą złożenia
wniosku do CEIDG, a nie dopiero wpisu. Może bowiem się zdarzyć, że prawidłowo
ustanowiony zarządca będzie miał możliwość dokonania jakiejś korzystnej czynności, a
z powodu treści wpisu w CEIDG druga strona nabierze wątpliwości, czy zarządca był
umocowany do jej dokonania.
5.

Zarząd sukcesyjny a prokura

Wydaje się celowe, opisana w przepisach relacja między prokurą a zarządem
tymczasowym była bardziej jednoznaczna. W tym celu należy dokonać konsekwentnego
wyboru:
1) odstąpić od nazywania zarządcy prokurentem w którymkolwiek z przepisów
i w całkowicie autonomiczny sposób uregulować nową instytucję. albo
2) zrezygnować z pojęcia zarządcy sukcesyjnego, a ograniczyć się wprowadzenia do
Kodeksu cywilnego nowego typu prokury, tj. prokury mortis causa (np. prokurenta
przedsiębiorstwa w spadku (kwestia terminologiczna)5).
Obecnie projekt niepotrzebnie łączy obie instytucje, co z pewnością utrudni jej
stosowanie.
Wprowadzenie do systemu prawnego – w ślad za założeniami do ustawy6 –
nowego rodzaju prokury wydaje się prostsze. Przede wszystkim miałby zastosowanie
dorobek dotyczący prokury. Wystarczające mogłoby być wówczas jedynie wprowadzenie
do przepisów uprawnienia przedsiębiorcy do powołania prokurenta za życia, a na
zasadzie jego sukcesji – także uprawnienia odpowiednio zakreślonego kręgu osób do
powołania wspólnie prokurenta po śmierci przedsiębiorcy. Jednocześnie można by
zmienić brzmienie kontrowersyjnego przepisu art. 1094 § 11 Kc.
Przykładowo, taka regulacja Kc mogłaby mieć następujący kształt:
„a) w art. 1091 dodaje się § 11 i § 12 w brzmieniu:

5

Ponieważ zarządzającego mieliby prawo powoływać także następcy zmarłego, należy odrzucić nazwe „. pod nazwą
prokurenta na wypadek śmierci”.

6

Punkt 1.2. „Prokurent mortis causa” w Projekcie założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw
w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej z 23 czerwca 2016 r.

§ 11. Prokura może być udzielona przez przedsiębiorcę będącego osobą
fizyczną na wypadek śmierci (prokura przedsiębiorstwa w spadku).
§ 12. Po śmierci przedsiębiorcy, na czas do działu spadku, prokury
przedsiębiorstwa w spadku, przed notariuszem albo sądem spadku, mogą
udzielić małżonek spadkodawcy, jeżeli przedsiębiorstwo należało do majątku
wspólnego, uprawniony do zapisu windykacyjnego obejmującego całe
przedsiębiorstwo albo spadkobiercy, którym przypadło przedsiębiorstwo. Do
ustanowienia prokury przez spadkobierców stosuje się przepis art. 199.
b) w art. 1094 § 1 i § 11 nadać nowe brzmienie:
Art. 1094. § 1. Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura
łączna) lub oddzielnie (prokura oddzielna).
§ 11. Prokura oddzielna może zawierać zastrzeżenie, że prokurent może
dokonywać czynności tylko wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub
wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej.
c) w art. 1097 dodać § 5 i 6:
§ 5. Po śmierci przedsiębiorcy prokurę przedsiębiorstwa w spadku może
odwołać małżonek spadkodawcy, jeżeli przedsiębiorstwo należało do majątku
wspólnego, uprawniony do zapisu windykacyjnego obejmującego
przedsiębiorstwo albo spadkobiercy. Przepis art. 199 stosuje się.
§ 6. Prokura na wypadek śmierci wygasa po upływie miesiąca działu spadku
obejmującego przedsiębiorstwo w spadku.
§7. Prokurent, który wypowiedział prokurę na wypadek śmierci, jest
obowiązany prowadzić sprawy przedsiębiorstwa w spadku jeszcze przez dwa
tygodnie, chyba ze sąd spadku zwolni go od tego obowiązku.
6.

Brak ciągłości stosowania firmy

Założenia do projektowanej ustawy (wersja z 23 czerwca 2016 r. –
zamieszczona na stronie RPL RCL) trafnie wskazywały potrzebę regulacji firmy osoby
fizycznej na wypadek jej śmierci, a ściśle rzecz ujmując – stworzenie możliwości
dalszego korzystania z imienia i nazwiska firmy zmarłego, jako firmy. Regulacja tego
ważnego zagadnienia w projekcie jest jednak niepełna (zob. niżej).
Pozbawienie przedsiębiorstwa firmy zmarłego może utrudnić jego dalsze
płynne funkcjonowanie, co powinno być naczelnym celem przedstawionego projektu.
Skoro taką firmą może posługiwać się spółka, nie ma przeszkód, aby w tych
szczególnych okolicznościach i tymczasowo, było nią oznaczone także przedsiębiorstwo
pozostałe po zmarłym przedsiębiorcy. Oczywiście, przede wszystkim na płaszczyźnie
stricte formalnej (czyli bez konieczności natychmiastowej wymiany np. szyldów i reklam),
właściwe byłoby uzupełnienie firmy o wskazanie, że przedsiębiorca nie żyje. Dodanie

wyrazów „w spadku” do firmy jest odpowiednie i nawiązuje do innych, podobnych
rozwiązań prawa polskiego.
Taka regulacja jednak nie znalazła się w projekcie, co wydaje się, że powinno
być uzupełnione. Jako niepełną należy uznać propozycję z art. 6 projektu, która
upoważnia do posługiwania się firmą przedsiębiorstwa, tj. imieniem i nazwiskiem
zmarłego, tylko zarządcę sukcesyjnego. Należy podkreślić, że powołanie zarządcy nie
jest obowiązkowe (w każdym razie nie wynika to wprost z projektu), a ustawodawca nie
powinien używać różnych cennych rozwiązań jako środka „perswazji” przy
podejmowaniu decyzji, czy powołać zarządcę. Wola spadkobierców i zapisobierców
powinna być w tym względnie uszanowana. Obecne rozwiązanie projektu oznacza
bowiem, że przed ustanowieniem zarządcy prawo do posługiwania się firmą zmarłego
jest „zawieszone”, skoro takiego prawa nie mają inne osoby. Wskazane wyżej
ograniczenia nie mają racjonalnego uzasadnienia.
W związku z tym poddajemy pod rozwagę następujące uzupełnienie projektu
w części dotyczącej Kc, nawet w miejsce art. 6 projektu:
a) w art. 434 dotychczasowa treść oznacza się § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu:
Art. 434. § 1 Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do
firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy,
miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.
§ 2. Śmierć przedsiębiorcy nie wyłącza zachowania w firmie imienia i nazwiska zmarłego
do chwili działu spadku. W takim przypadku firmę uzupełnia się oznaczeniem „w spadku”.
b) w art. 438 dodaje się § 11 w brzmieniu:
§ 11. Zgoda małżonka i dzieci zmarłego wspólnika nie jest wymagana do zachowania
dotychczasowej firmy spółki do chwili działu spadku.
7.

Ograniczenie czasowe uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego

Wprowadzenie obostrzenia w postaci dwumiesięcznego terminu na powołanie
zarządcy sukcesyjnego nie jest potrzebne (art. 12 ust. 2). W czasie postępowania
spadkowego przedsiębiorstwo powinno jednak podlegać ochronie, do czego niewątpliwie
potrzebny jest „jakiś” zarząd, lecz nie musi to być zarząd sukcesyjny.
Z tego względu trudno przyjąć uzasadnienie, że uczestnicy postepowania
powinni w tym terminie zdecydować o powołaniu zarządcy, co przecież będzie wiązało
się z kosztami. Taka decyzja może bowiem wymagać namysłu, a roztropnie może być
podjęta dopiero po rozeznaniu swojej sytuacji i sytuacji przedsiębiorstwa. Przyjęcie
sztywnego terminu (jak należy rozumieć zawitego) to rozwiązanie niepotrzebne.
Jeżeli projektodawca uznaje inaczej, to przepisy Kpc powinny przewidywać
wyraźnie konieczność wyrażenia co najmniej wstępnych intencji do co losów
przedsiębiorstwa przed sądem spadku, a nie w sposób dorozumiany poprzez
powstrzymanie się od powołania zarządcy sukcesyjnego. W tym celu należy rozważyć
uzupełnienie art. 641 Kpc:
5a) w art. 641 § 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

5) wstępne oświadczenie o zamiarze utrzymania przedsiębiorstwa w spadku
bądź jego likwidacji – w przypadku oświadczenia o przyjęciu spadku.
Powyższe uzupełnienie oświadczenia o przyjęciu spadku mogłoby pomóc
zarówno spadkobiercom, jak sądowi spadku w ukierunkowaniu postępowania i działu
spadku. Chociaż nie miałoby ono charakteru wiążącego (powinno być bowiem tylko
„wstępne”), to z pewnością oddziaływałoby na świadomość uczestników postepowania i
– być może – rodziłoby pewne poczucie lojalności wobec pozostałych zainteresowanych.
Na tym tle powstaje także wątpliwość, czy bierność uprawnionych wpływa na
kompetencje sądu do ustanowienia zarządcy tymczasowego. W tym aspekcie
projektowana regulacja wydaje się niewystarczająco jasna.
8.

Wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego z powodu upływu 2 i 5 lat.

Nie jest jasne ratio legis projektowanych art. 20 ust. 1 pkt 8 i ust. 2, które
arbitralnie ograniczają czas zarządu sukcesyjnego niezależnie od przebiegu
postępowania spadkowego i okoliczności osobistych zarządcy.
W uzasadnieniu zawarte trafnie wskazano, że zarząd winien wygasać z chwilą
działu spadku (można rozważyć wydłużenie tego czasu o np. dwa tygodnie). W tym
kontekście, a także wobec szerokich możliwości odwołania zarządcy, wprowadzenie
limitów dwóch i pięciu lat jest niepotrzebne.
9.

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zarządcę

W przepisie art. 13 ust. 2 projektu należy wprowadzić zmiany, które
jednoznacznie obejmą warunkiem „złej wiary” także nieuprawnioną zgodę na powołanie
zarządcy, chyba że intencja projektodawców jest inna.
10.

Decyzje przekraczające zwykły zarząd

Nie jest oczywisty powód, z którego zgoda na czynności przekraczające zwykły
zarząd wymaga jednomyślności (art. 14 ust. 1). W przypadku, gdy znane są udziały
w przedsiębiorstwie (art. 17 ust. 2), jednomyślność powinna być zastrzeżona tylko na
czas, gdy te udziały jeszcze nie zostały co najmniej uprawdopodobnione.
11.

Wynagrodzenie zarządcy

Z uwagi na bardzo szeroki zakres obowiązków zarządcy sukcesyjnego, a
potencjalnie także długi okres sprawowania zarządu, należy rozważyć, czy w
wynagrodzenie zarządcy nie powinno być jednak uiszczane co najmniej w okresach
kwartalnych (por. art. 15 projektu z art. 744 Kc i art. 7613 §3 Kc).
12.

Zawiadomienie sądu spadku o odwołaniu zarządcy sukcesyjnego

Przepis art. 18 należy uzupełnić o obowiązek złożenia kopii dokumentu
odwołania zarządcy w sądzie spadku.
13.

Rezygnacja z funkcji zarządcy – brak możliwości rezygnacji przed sądem
spadku.

Przepis art. 19 ust. 1 powinien dopuścić złożenie rezygnacji także przed sądem
spadku.
14.

Zadania wykonawcy testamentu a zadania zarządcy sukcesyjnego

Przepis art. 22 ust. 1 projektu przewiduje, że „jeżeli w skład spadku wchodzi
przedsiębiorstwo, a przedsiębiorca nie powołał zarządcy sukcesyjnego, wykonawcy
testamentu przysługują prawa i obowiązki zarządcy sukcesyjnego”. Słusznie przyjmuje
się, że funkcje wykonawcy testamentu, chociaż w znacznej mierze identyczne, w sensie
prawnym, muszą ustąpić przed funkcjami zarządcy sukcesyjnego.
Projekt pomija milczeniem sytuację, w której spadkodawca powoła na
wykonawcę testamentu zarządcę sukcesyjnego. Tymczasem, byłaby to sytuacja
najkorzystniejsza i najbardziej naturalna, zwłaszcza w stosunkach rodzinnych. Skoro
projektodawca zdecydował się na odrębną ustawę, a nie dodanie odpowiednich
przepisów do Kc i Kpc, to warto w projektowanej ustawie dodać przepis, który wyraźnie
pozwoli na połączenie funkcji wykonawcy testamentu i zarządcy sukcesyjnego. Obecnie
projektowane przepisy sugerują rozłączność tych funkcji (zob. także uzasadnienie
projektu).
Skoro projektodawca uznał, że wykonawcy testamentu przysługują prawa i
obowiązki zarządcy sukcesyjnego, to w istocie dochodzi tutaj z mocy prawa do
„konwersji” dyspozycji testamentu. Wobec powyższego należy odebrać prawo do
powołania zarządcy sukcesyjnego osobom wskazanym w art. 18 ust. 2 projektu, albo
uznać dyspozycję testamentu za niebyłą, gdy te osoby skorzystają ze swojego
uprawnienia.
15.

Zachowania lub zabezpieczenia majątku przedsiębiorstwa w spadku przed
powołaniem zarządu sukcesyjnego (uwaga terminologiczna).

Proponuje się, aby w przepisach ustawy o zarządzie sukcesyjnym osoby
fizycznej nie używać terminologii spoza prawa cywilnego, które mogą być zastąpione
terminologią cywilistyczną (zob. art. 23 ust. 3 projektu).
W szczególności chybione jest posłużenie pojęciem „działalności operacyjnej”
z art. 43b ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości7, która w praktyce może być bardzo trudna
do odróżnienia od „czynności zwykłego zarządu”, zwłaszcza dla osób bez znajomości
rachunkowości.
16.

Odpowiedzialność za zobowiązania
przedsiębiorstwa w spadku.

związane

z

prowadzeniem

Projektowany przepis art. 29 ust. 2 w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 1 uzależnia zakres
odpowiedzialności następców prawnych za zobowiązania związane z prowadzeniem
przedsiębiorstwa w spadku od zgody na powołanie zarządcy sukcesyjnego. Należy

7

„podstawowy rodzaj działalności jednostki oraz inne rodzaje działalności, niezaliczone do działalności inwestycyjnej
(lokacyjnej) lub finansowej;”

rozważyć, czy takie uregulowanie nie stwarza zbyt dużego ryzyka pokrzywdzenia
wierzycieli. Nie jest bowiem wykluczone, że dojdzie do zmowy przy powołaniu zarządcy,
tak aby w jego powołaniu uczestniczyły tylko osoby bez majątku. Chociaż takie
postępowanie byłoby naganne, to roztropny ustawodawca powinien mieć je na uwadze.
Należy odróżnić sprzeciw wobec powołania zarządcy sukcesyjnego od
odpowiedzialności majątkowej. Jeżeli spadkobierca nie godzi się na powołanie
konkretnej osoby na zarządcę, to winien skierować odpowiedni wniosek do sądu albo
wręcz spadek przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. Projektowana regulacja wydaje się
nadmiernie komplikować ramy prawne sukcesji.
Projektowane ograniczenie byłoby zapewne zasadne, gdyby dotyczyło tylko
czynności podjętych przez zarządcę do chwili, w której osoby uprawnione dowiedziały
się, albo przy zachowaniu należytej staranności mogły dowiedzieć się, o bezprawnym
powołaniu zarządcy.
17.

Decyzja o przeniesieniu decyzji na następcę prawnego.

Prima facie projektowany przepis art. 30 ust. 2 pkt 2 projektu powinien znaleźć
się w Kpa.
Nie ma bowiem przeszkód, aby w kodeksie postępowania administracyjnego
nalazło się rozwiązanie ogólne, analogiczne do przewidzianego już na wypadek
toczącego się postępowania (zob. art. 30 §4 Kpa), tyle że dotyczące wydanej już decyzji.
Taki przepis Kpa mógłby brzmieć następująco:
„4) dodaje się art. 163b w brzmieniu:
Art. 163b. § 1. Na wniosek następcy prawnego strony, organ przenosi decyzję
dotyczącą praw zbywalnych lub dziedzicznych związanych ze składnikami
majątku strony przejętymi przez wnioskodawcę, jeżeli ten wykaże, że spełniałby
warunki wydania tej decyzji, chyba że stanowi ona inaczej.
§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, składa się w terminie dwóch miesięcy od
dnia śmierci strony.”
Użycie w propozycji słowa „spełniałby” jest celowe, bowiem wyraża założenie,
że chodzi o stan prawny z chwili wydania pierwotnej decyzji. Właściwym miejscem
wydaje się Rozdział 13 Kpa, który dotyczy m.in. zmiany (wydanej) decyzji.
W uregulowaniach dotyczących zarządu sukcesyjnego powinien natomiast
pozostać art. 30 ust. 2 pkt 1 projektu. Należy bowiem odróżnić tymczasową rolę zarządcy
sukcesyjnego od sytuacji następcy prawnego, który – co do zasady – wchodzi w prawa i
obowiązki strony bezterminowo. Nie ma także powodu, aby – z wyjątkiem decyzji
skierowanych do osób fizycznych – ograniczać prawo złożenia wniosku do przeniesienie
decyzji w czasie lub ograniczać tej możliwości tyko do decyzji dotyczących
przedsiębiorstw i osób fizycznych.
Nie powinno budzić wątpliwości, biorąc pod uwagę całokształt regulacji
dotyczących zarządcy sukcesyjnego, że dopóki ten dysponuje decyzją „potwierdzającą”,

przeniesienie decyzji na następcę prawnego nie jest możliwe, a wniosek następcy
prawnego powinien spotkać się z odmową wszczęcia postępowania (art. 61a § 1 Kpa).
18.

Utrzymanie wpisu w rejestrze działalności regulowanej

W miejsce art. 31 ust. 2 projektu powinien znaleźć się przepis, który z mocy
prawa utrzyma wpis jako aktualny przez określony czas po śmierci przedsiębiorcy. Wpis
nie powinien być uzależniony w tym czasie od późniejszego przecież wniosku zarządcy
wraz z oświadczeniem o zapewnieniami spełniania warunków wpisu (art. 31 ust. 1
projektu).
Sama zmiana wpisu w rejestrze, polegająca na odnotowaniu zarządcy,
powinna następować z urzędu (ten winien być zawiadomiony przez organ prowadzący
CEIDG). Takie uregulowanie byłoby znacznie prostsze od zawartego w projekcie trybu
wnioskowego. W tym kontekście warto uzupełnić przepisy ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej, które „zautomatyzowałby” przepływ informacji między CEIDG
a organami prowadzącymi rejestry działalności regulowanej (zob. art. 37 ust. 5 ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej).
19.

Spółka cywilna

Do projektowanego art. 35 należy zgłosić wątpliwość, czy faktycznie intencją
projektodawców było to, aby zarządca wykonywał prawa spadkobierców tylko, gdy nie
wskazali jednej osoby do wykonywania ich praw (art. 872 Kc). Takie uregulowanie
stwarza pole konfliktu pomiędzy zarządcą sukcesyjnym a tą osobą, zwłaszcza, gdy
główna część schedy będzie właśnie w majątku spółki.
Należy rozważyć bardziej zdecydowane i konsekwentne uprzywilejowanie
zarządcy, podobnie jak to ma miejsce w przypadku kolizji z wykonawcą testamentu, a w
każdym razie wyraźne uregulowanie tej sytuacji.
20.

Stosunki pracy

Projektowane zmiany Kodeksu pracy są nadmiernie skomplikowane. W
szczególności ponownego rozważenia wymaga propozycja projektu, zgodnie z którą
trwanie stosunku pracy uzależnione jest od ustanowienia zarządu sukcesyjnego, czyli
przebiegu postępowania spadkowego. Taka konstrukcja kłóci się z głównym – jak
mogłoby się wydawać – założeniem projektu, które polega na odizolowaniu działalności
przedsiębiorstwa w spadku od przebiegu postępowania spadkowego. Tylko możliwie
konsekwentna realizacja tego założenia wprowadzi nową jakość do naszego prawa
spadkowego.
Tymczasem, projekt wprost stanowi, że stosunki pracy nie wygasają przede
wszystkim „w przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego z chwilą śmierci
pracodawcy” (projektowany art. 632 3 zd. 1 Kodeksu pracy). Innymi słowy, wygaśnięciu
stosunku pracy z chwilą śmierci pracodawcy może zapobiec tylko jednoczesne
spełnienie dwóch warunków: 1) ustanowienie zarządu sukcesyjnego, 2) ustanowienie
tego zarządu przez zmarłego przedsiębiorcę. Konsekwencją takiego rozwiązania jest

stan niepewności, która może być rozwiana dopiero, gdy żyjący następcy bardzo szybko
powołają „swojego” zarządcę. Wówczas przewidziana jest możliwość zawarcia
„porozumienia o kontynuacji stosunku pracy”. Takie rozwiązanie wydaje się nad wyraz
karkołomne. Po pierwsze wprowadza mechanizm ze swojej natury biurokratyczny, czyli
konieczność sporządzenia i zawarcia swoistej umowy. Po drugie, obwarowane jest
bardzo krótkim terminem, co naraża przedsiębiorstwo na utratę pracowników, gdy termin
14 dni nie zostanie dochowany. Projektowane rozwiązanie jest więc bardzo ryzykowne,
nie tylko z uwagi na możliwości przeciągania się procedury powołania zarządcy po
śmierci przedsiębiorcy, ale również w przypadku np. delegowania pracowników za
granicę.
Biorąc pod uwagę powyższe zagrożenia, nie będzie przesadą stwierdzenie, że
projekt w zasadzie utrzymuje wygaśnięcie stosunku pracy wskutek śmierci pracodawcy.
Tymczasem, właściwsze byłoby przyjęcie fikcji prawnej, że czasowo pracodawcami w
takim przypadku są spadkobiercy (zapisobiercy windykacyjni przedsiębiorstwa) in
gremio, Podobnie jak są stroną innych umów zawartych przez zmarłego.
Jak już wyżej wspomniano, zarządca sukcesyjny, albo inny zarządzający
przedsiębiorstwem w spadku, nadal mógłby wypowiedzieć umowy o pracę, gdy zakład
ma być zlikwidowany (zob. obowiązujący art. 361 §1 Kodeksu pracy).
Biorąc pod uwagę często małe rozmiary działalności przedsiębiorstwa w
spadku takie uregulowanie byłoby w zupełności wystarczające, a zarazem odgrywałoby
istotną rolę stabilizującą zatrudnienie w trudnym okresie.
21.

Zbyt surowa odpowiedzialność za podatki

Mając na uwadze, że zobowiązania podatkowe mogą być znaczne, nadmierne
obciążenie zarządzającego (zarządcy sukcesyjnego) ryzykami wynikającymi z
działalności zmarłego niewątpliwie znacznie podniesienie koszty przeprowadzenia
sukcesji, co zwłaszcza w przypadku mniejszych przedsiębiorstw może zniweczyć
realizację intencji autorów projektu (projektowany zob. art. 117d § 1 Ordynacji
podatkowej). W przeciwieństwie do pełnomocników, zarządca przedsiębiorstwem w
spadku często nie będzie profesjonalistą z zakresu prawa podatkowego (obowiązujący
art. 117c Ordynacji podatkowej), a inaczej niż osoba prawna przejmująca podatnika – nie
staje się właścicielem przedsiębiorstwa.
Z powyższych wglądów właściwym modelem regulacji byłoby ukształtowanie
odpowiedzialności zarządcy sukcesyjnego za zaległości podatkowe na wzór
odpowiedzialności członka zarządu spółki (art. 116 Ordynacji podatkowej), a więc nie
tylko jako odpowiedzialności subsydiarnej, ale przede wszystkim odpowiedzialności,
która aktualizowałaby się w przypadku poważnych zaniechań, tj. gdy zarządca:
1) nie wykazał, że:
a) we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości zmarłego
przedsiębiorcy w trybie projektowanego art. 7 ustawy – Prawo upadłościowe (art. 57

pkt 1 projektowanej ustawy) lub w tym czasie zostało otwarte postępowanie
restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) albo zatwierdzono
układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w ustawie z dnia 15
maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, albo
b) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez jego winy;
2) nie wskazał mienia przedsiębiorstwa w spadku, z którego egzekucja umożliwi
zaspokojenie zaległości podatkowych w znacznej części.
Oczywiście, zarządca sukcesyjny nie jest członkiem organu „przedsiębiorstwa”
w spadku, ale jako quasi-prokurent, jego pozycja jest bliższa organowi niż wspólnikowi
spółki osobowej (zob. art. 115 § 1 Ordynacji podatkowej).
Trzeba być świadomym, że zbyt surowa odpowiedzialność, w pewnej
perspektywie, może spowodować profesjonalizację zarządzania przedsiębiorstwami w
spadku, a więc per saldo, sytuacja spadkobierców i małżonków spadkodawców będzie
zbliżona do dzisiejszej sytuacji, gdzie również sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej
jest możliwa, tyle że wiąże się z poniesieniem określonych kosztów.
Rozliczenia z tytułu niewłaściwego wywiązywania się przez tę osobę ze swojej
funkcji w obszarze prawa podatkowego mogłyby pozostać w sferze stosunków pomiędzy
spadkobiercami (zapisobiercami) a tymi osobami.
Podsumowując powyższe uwagi, w warstwie stricte prawnej lepiej byłoby
zbliżyć jego treść do przepisów kodeksów i uprościć, przyjmując przepisy o bardziej
pojemnej treści, w miejsce uregulowań szczegółowych (kazuistycznych).
Niezależnie od powyższych uwag, projekt oceniamy jako bardzo potrzebny i
oczekiwany.

Z poważaniem,
Marek Kowalski
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