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01 Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 

 W Polsce w latach 2015-2017 liczba przedsiębiorców rozumianych jako podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  
i podatników podatku dochodowego od osób prawnych, wg danych Izb 
Administracji Skarbowej na 31 grudnia wzrosła  
z 3 502 tys. w 2015 r. do 3 603 tys. w 2017 r., tj. o 2,9%.  

 W okresie tym zwiększyła się również liczba osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą (podlegających wpisowi do CEIDG, w tym wspólników 
spółek cywilnych) z 2 609 tys. do 2 694 tys., tj. o 3,2%.  

Powyższy wzrost nie był jednak równomierny w skali kraju. 

 W aktualnym stanie prawnym (ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem 
osoby fizycznej nie weszła w życie), śmierć przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG 
wywołuje wiele problemów dotyczących sfery prawa prywatnego i publicznego, 
które w praktyce uniemożliwiają lub znacząco utrudniają wznowienie działalności 
przedsiębiorstwa przez następców prawnych przedsiębiorcy. 

 Faktyczna skala podmiotów, których dotyczył problem sukcesji nie została 
precyzyjnie określona przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (dalej: 
MPiT), niemniej jednak ze względu na wagę problemu podjęto prace nad ustawą. 



02 Przeciętny udział przedsiębiorców wpisanych do CEIDG  
w ogóle podatników podatku dochodowego 

.  

 Działalność gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne jest zatem jedną  
z najpopularniejszych form wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 



Wraz ze śmiercią przedsiębiorcy – osoby fizycznej prowadzącej 
działalność gospodarczą, kończy się byt prawny prowadzonego 
przez niego przedsiębiorstwa  

03 

Decyzja o dalszym prowadzeniu 
działalności gospodarczej 
- możliwe sposoby postępowania  

Decyzja o nieprowadzeniu dalszej 
działalności gospodarczej 
- możliwe sposoby postępowania 

Niezbędne uregulowanie spraw spadkowych i podatkowych 

Wykorzystanie przez spadkobiercę 
nabytych składników majątkowych  
do działalności gospodarczej poprzez: 
 otwarcie i prowadzenie nowej działalności 

gospodarczej; 

 
 poszerzenie własnej działalności 

gospodarczej; 
 

 
 

 wniesienie uzyskanego majątku  
do istniejącej lub tworzonej spółki prawa 
handlowego. 

 
 

Przejęcie składników majątkowych bez zamiaru 
prowadzenia z ich wykorzystaniem działalności 
gospodarczej, ponieważ: 
 spadkobierca nie posiada szczególnych uprawnień, 

niezbędnych do kontynuowania działalności 
gospodarczej; 

 spadkobierca uznaje, że nieopłacalne jest 
kontynuowanie działalności gospodarczej, ze względu 
na kilkumiesięczny przestój w działalności 
przedsiębiorstwa lub nie chce prowadzić działalności; 

 przejęta została tylko część majątku, która jest 
niewystarczająca do dalszego efektywnego 
prowadzenia działalności gospodarczej. 



Czy podejmowane przez organy państwa działania w zakresie problematyki 
sukcesji przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne są  prawidłowe  
i wystarczające? 

W szczególności: 

 Czy organy państwa podejmują działania zmierzające do uregulowania 
kwestii sukcesji przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne,  
w tym będące wspólnikami spółek cywilnych? 

 Czy właściwe instytucje w sytuacji śmierci osoby fizycznej prowadzącej 
działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych, podejmują 
działania zgodne z istniejącymi regulacjami? 

Co kontrolowaliśmy? 05 



 

 MPiT – w ramach kontroli rozpoznawczej, 

 15 urzędów skarbowych (dalej: US),  

 pięć urzędów miast,  

 pięć urzędów marszałkowskich. 

 

Kogo kontrolowaliśmy? 06 



Stwierdzony stan – identyfikowanie problemów sukcesji w MPiT 07 

  

Źródło: Materiały kontrolne NIK. 



Stwierdzony stan – skala przedsiębiorców, których dotyczy 
problem sukcesji wg MPiT 08 

 Przystępując do prac nad uregulowaniem kwestii sukcesji przedsiębiorstw 
osób fizycznych, MPiT skalę tego problemu oszacowało na ok. 100 
przypadków w miesiącu (1,2 tys. rocznie), z tendencją wzrostową  
w perspektywie najbliższych lat. Na dalszym etapie prac nad projektem 
ustawy posługiwano się taką samą wielkością. 

 W trakcie kontroli ustalono, że z CEIDG w okresie od marca do listopada 
2017 r. wykreślono z powodu zgonu średnio 750 przedsiębiorców 
miesięcznie (9 tys. rocznie). 

 Wg danych ZUS, liczba przedsiębiorców (płatników składek) 
wyrejestrowanych z ubezpieczeń z powodu śmierci płatnika w 2017 r. 
wynosiła 3,9 tys.  



Stwierdzony stan – prace MPiT nad ustawą 09 

 Prace nad nowymi rozwiązaniami rozpoczęto w 2015 r. i ostatecznie  
22 lutego 2018 r. projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym 
przedsiębiorstwem osoby fizycznej skierowano do Sejmu RP. Ustawa 
została uchwalona przez Sejm RP w dniu 5 lipca 2018 r. po rozpatrzeniu 
poprawek Senatu RP. 

 Celem regulacji było zapewnienie zachowania ciągłości funkcjonowania 
przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. 
Istotnym celem było również zapewnienie silniejszej ochrony praw osób 
trzecich związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa (pracowników, 
kontrahentów).  

 Ustawa wprowadza rozwiązania regulujące funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa w okresie od śmierci przedsiębiorcy do czasu ustalenia 
następców prawnych przedsiębiorstwa i rozstrzygnięcia  
o dalszym losie firmy – z zasady przez okres nie dłuższy niż dwa lata. 



Stwierdzony stan – regulacje w ustawie o zarządzie sukcesyjnym 10 

 Przyjęte regulacje wprowadzają instytucję zarządcy sukcesyjnego.  

 Zarządca będzie umocowany do czynności sądowych i pozasądowych 
związanych z prowadzeniem firmy, zwanej w tym okresie 
przedsiębiorstwem w spadku.  

 Zarządcę można będzie powołać zarówno przed jak i po śmierci 
przedsiębiorcy, przy czym w tym ostatnim przypadku musi to nastąpić  
w terminie dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy.  

 Do powołania zarządcy po śmierci przedsiębiorcy potrzebna będzie zgoda 
osób, którym łącznie przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku 
większy niż 85/100.  

 Do odwołania zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy wystarczy 
zgoda osób, którym łącznie przysługuje większy niż połowa udział  
w przedsiębiorstwie w spadku (przy ustroju wspólności majątkowej  
- małżonek przedsiębiorcy).  



Stwierdzony stan – regulacje w ustawie o zarządzie sukcesyjnym 11 

 
 Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej 

umożliwia kontynuację działalności przy zachowaniu uprawnień 
wynikających z decyzji administracyjnych, koncesji, zezwoleń i wpisów  
do rejestrów działalności regulowanej.  

 Ustawa przewiduje możliwość rezygnacji zarządcy z pełnionej funkcji,  
jego odwołania, a także wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego.  



Regulacje w ustawie o zarządzie sukcesyjnym – wniosek 12 

Ustawa choć rozwiązuje szereg problemów następców prawnych, poprzez 
możliwość ustanowienia zarządcy sukcesyjnego, prowadzenia przez niego 
działalności gospodarczej do momentu działu spadku, to jednak  
nie umożliwia przekazania przedsiębiorstwa następcy prawnemu.  
Po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego następca prawny przejmuje jedynie 
majątek przedsiębiorstwa i w dalszym ciągu będzie musiał otworzyć nową 
działalność gospodarczą na własny rachunek. 



Stwierdzony stan – działania US w stosunku do spraw zmarłych 
przedsiębiorców i ich spadkobierców  
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Źródło: Materiały kontrolne NIK. 

 Nieprzestrzeganie obowiązku niezwłocznego zamykania obowiązków podatkowych  
i wyrejestrowania zmarłych przedsiębiorców. 

 Tolerowanie we wszystkich skontrolowanych US składania deklaracji podatkowych  
i wpłaty za zmarłego przedsiębiorcę.  



Stwierdzony stan – działania US w stosunku do spraw zmarłych 
przedsiębiorców i ich spadkobierców  
 

14 

Konsekwencją powyższych działań było: 
 Brak potrzeby wydawania decyzji o zakresie odpowiedzialności 

spadkobierców (art. 100 Op) – skontrolowane US w okresie objętym 
kontrolą (3 lata) wydały decyzje w oparciu o art. 100 Op odnoszące się  
do spraw jedynie 58 zmarłych przedsiębiorców, natomiast na terenie 
działania tych US, zmarło 2 337 przedsiębiorców. Stwierdzono również 
nieprawidłowości podczas wydawania ww. decyzji w ośmiu 
skontrolowanych US, a także długotrwałość prowadzenia tych postępowań 
(nawet do 10 miesięcy). 

 Nieinformowanie US o zamiarze kontynowania działalności gospodarczej  
w zakresie w jakim umożliwiają przepisy Op przez następców prawnych 
zmarłego przedsiębiorcy – informację taką złożyło zaledwie 11 
przedsiębiorców, natomiast podczas kontroli zidentyfikowano prowadzenie 
przez 160 następców prawnych działalności gospodarczej zarejestrowanej 
na własne nazwisko w tożsamym lub zbliżonym do działalności zmarłego 
zakresie lub pod tym samym adresem, pomimo niezłożenia informacji  
o zamiarze kontynuacji działalności.  



Stwierdzony stan – działania US w stosunku do spraw zmarłych 
przedsiębiorców i ich spadkobierców  15 

 
 
 
 
 
 
 
 

W żadnym z kontrolowanych US nie był weryfikowany fakt śmierci małżonka 
przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, w sytuacji gdy 
pomiędzy małżonkami istniał ustrój wspólności majątkowej.  
Powodowało to, że urzędy nie sprawdzały prawidłowości rozliczeń 
podatkowych przedsiębiorców wykorzystujących majątek, który nie stanowił 
ich wyłącznej własności. 



Stwierdzony stan – gospodarcze skutki śmierci przedsiębiorców 
na w skontrolowanych US 16 

Źródło: Materiały kontrolne NIK. 



Stwierdzony stan – ujawnianie informacji o zgonie przedsiębiorcy 
w urzędach miast i marszałkowskich 17 

 W skontrolowanych urzędach miast, czas uzyskania informacji  
o śmierci przedsiębiorcy był zróżnicowany i wynosił od jednego do nawet 
510 dni od dnia zgonu, natomiast w urzędach marszałkowskich od trzech 
do 1381 dni.  

 W czterech z pięciu skontrolowanych urzędów miast, pracownicy  
nie inicjowali procedury wykreślenia zmarłego przedsiębiorcy z CEIDG  
lub inicjowali ją z opóźnieniem wynoszącym nawet 635 dni.  

 Informacje o śmierci przedsiębiorcy prowadzącego działalność 
gospodarczą na podstawie koncesji, zezwolenia, licencji lub wpisu  
do rejestru działalności regulowanej, urzędy najczęściej uzyskiwały  
od członków rodziny lub pracowników przedsiębiorcy. Urzędy  
nie wykorzystywały w tym zakresie możliwości jakie daje system CEIDG.  
W efekcie, decyzje dotyczące działalności objętej np. zezwoleniem urzędy 
wygaszały ze znacznym opóźnieniem, nawet 17 miesięcy po śmierci 
przedsiębiorcy. 



Ocena ogólna 18 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Minister Przedsiębiorczości  
i Technologii podjął prawidłowe działania w celu uregulowania problemów 
związanych z sukcesją przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne. 
Przygotowane rozwiązania prawne umożliwiają następcom prawnym 
zmarłych przedsiębiorców kontynuowanie działalności gospodarczej  
do czasu ostatecznego uregulowania spraw spadkowych. 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w efekcie prowadzonych 
analiz, prawidłowo zidentyfikowało problemy z jakimi zmierzyć się muszą 
spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy. Uznano, że istniejące regulacje  
w polskim systemie prawnym pozwalają jedynie na częściowe rozwiązanie 
tych problemów, a kwestia sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej,  
ze względu na przewidywane korzyści społeczne, wymaga kompleksowej 
regulacji prawnej. W ramach uzgodnień i konsultacji uwzględniano 
zgłaszane uwagi, które przyczyniły się do poprawy jakości planowanej 
regulacji.  



Ocena ogólna 19 
Ustawa o zarządzie sukcesyjnym rozwiązuje wiele problemów związanych  
ze śmiercią przedsiębiorcy i umożliwia  zachowanie ciągłości prowadzenia 
działalności gospodarczej przez określony czas, niezbędny do zakończenia 
postępowania spadkowego. Wejście w życie ww. ustawy nie spełni jednak  
– zdaniem NIK – wszystkich zakładanych oczekiwań, bowiem:  
 nie przewidziano rozwiązań pozwalających przekazać przedsiębiorstwo 

zmarłego jego następcy prawnemu (w dalszym ciągu niezbędne będzie 
rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek),  

 nowe regulacje nie mają charakteru kompleksowego – pomijają problemy 
wynikające ze śmierci małżonka przedsiębiorcy prowadzącego działalność 
gospodarczą, jeżeli pomiędzy małżonkami istniał ustrój wspólności 
majątkowej (skutki śmierci małżonka dla prowadzonej działalności są 
bardzo zbliżone),  

 wprowadzany ustawą obowiązek zapłaty podatku od spadków  
i darowizn w sytuacji zaprzestania przez nabywcę przedsiębiorstwa 
działalności gospodarczej przed upływem dwóch lat od jego nabycia, może 
istotnie ograniczyć korzystanie z przewidzianych tą ustawą rozwiązań. 



Zdefiniowane przez MPiT problemy, właściwie określiły ograniczenia stojące  
przed następcami prawnymi zmarłego przedsiębiorcy, pragnącymi kontynuować 
działalność zmarłego. Celem ustawy o zarządzie sukcesyjnym było zapewnienie 
warunków do zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po śmierci 
przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. Takie określenie celu powoduje,  
że przyjęte ustawą regulacje należy ocenić jako pozwalające na rozwiązanie 
zidentyfikowanego problemu. Przewidziane w ustawie rozwiązania umożliwiają 
bowiem kontynuację przez określony czas działalności po zmarłym przedsiębiorcy 
w oparciu o przedsiębiorstwo zmarłego.  

Mając jednak na uwadze przepisy ustawy o zarządzie sukcesyjnym 
przedsiębiorstwem osoby fizycznej, nie można uznać, że stwarzają one warunki 
do dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej (umożliwienie 
kontynuacji działalności po zmarłym przedsiębiorcy, w oparciu o przedsiębiorstwo 
zmarłego). Rozwiązania te bowiem umożliwiają jedynie przejęcie 
przedsiębiorstwa przez inną osobę na określony czas, a prowadzenie przez nią 
działalności gospodarczej po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego i tak będzie 
wymagało uruchomienia nowej, własnej działalności, z wykorzystaniem majątku 
zmarłego przedsiębiorcy nabytego w postępowaniu spadkowym. 

20 Uwagi 



Do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii 

– Wprowadzenia do ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem 
osoby fizycznej zmian, mających na celu likwidację skutków śmierci 
małżonka przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą  
na podstawie wpisu do CEIDG, jeżeli pomiędzy małżonkami istniał 
ustrój wspólności majątkowej. 

– Doprecyzowanie projektowanego art. 4b ustawy z dnia 28 lipca 1983 r.  
o podatku od spadków i darowizn – dodawanego ustawą o zarządzie 
sukcesyjnym – w taki sposób, aby jednoznacznie z niego wynikało,  
że dotyczy on wyłącznie osób nieobjętych dyspozycją art. 4a ust. 1 tej 
ustawy. 

– Wprowadzenie dłuższego vacatio legis ustawy o zarządzie sukcesyjnym 
w celu umożliwienia dostosowania systemów informatycznych 
instytucji publicznych, które zgodnie z projektem tej ustawy będą 
egzekwować wywiązywanie się z zobowiązań publiczno-prawnych 
przedsiębiorstwa w spadku. 

21 Wnioski de lege ferenda 



Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Kielcach 
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