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Ankieta 



Czy proponowany okres 5 lat obowiązku prowadzenia firmy 
przez 
sukcesora (niezależnie od stopnia pokrewieństwa) nie 
powinien być skrócony np. do lat 3? 



Wyniki ankiety 

• 100% respondentów uważa, że Ustawa jest potrzebna.  
 

• 63,4% z nich to członkowie IFR 
 

• 92,3% respondentów uważa, że Ustawa spełnia 
oczekiwania 

• 43,3% respondentów uważa, że okres 5 lat 
konieczności prowadzenia firmy przez sukcesora 
(zwolnienie podatkowe) powinien być skrócony do lat 
3, ale 20% jest temu przeciwnych, a 37,8% nie ma 
jasnego zdania 
 



Inne ważne tematy poruszone w ankiecie: 
 
• Warto rozszerzyć okoliczności powoływania zarządu sukcesyjnego o sytuacje nieobecności lub 

utraty świadomości przedsiębiorcy poza jego wolą. W takich wypadkach powinna być 
możliwość operacyjnego zarządzania i podejmowania bieżących decyzji i czynności. Do 
wdrożenia zarządu za życia powinno wystarczyć orzeczenie lekarskie (może konsylium), 
stwierdzające, że pacjent żyje, ale nie ma świadomości. Można wtedy prowadzić firmę z 
rozszerzeniem "w zarządzie tymczasowym" zamiast "w spadku". Odwołanie zarządu 
tymczasowego następowałoby natychmiast po ustaniu przyczyn. Może trzeba by zmienić tytuł 
ustawy na o zarządzie tymczasowym? 

• być może zasadnym byłoby powołanie instytucji rady spadkobierców (czegoś na kształt rady 
wierzycieli w postępowaniu upadłościowym, aby możliwe było podjęcie decyzji przekraczającej 
zwykły zarząd większością głosów bez angażowania sądu- wartość pojedynczego głosu 
mogłaby być proporcjonalna do udziału w spadkobraniu), 

• brak precyzji w sformułowaniu odpowiedzialności małżonka i spadkobierców za działania 
zarządcy (art. 29 ustawy), być może Zarządca winien odpowiadać za swoje działania tak jak np 
Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,  
 

• należy dołączyć spółki komandytowe i jawne 

• w każdej chwili sukcesor powinien móc wyznaczyć dodatkowych, następnych zarządców. 
Można sobie wyobrazić , że 2 osoby z rodziny giną we wspólnym wypadku, wtedy tworzy się 
kolejność następstwa zarządców. 

• czy powinno być obowiązkowe OC dla zarządcy sukcesyjnego? Może dla tych spoza kręgu 
spadkobierców? 
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