
Tarcza antykryzysowa 2.0 nie przewiduje osobnych,
kompleksowych uregulowań dot. zarządu sukcesyjnego.
Zastosowanie ma przepis zawieszający administracyjne terminy np.
do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne
podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które
powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru.

W WYNIKU WPROWADZENIA OGÓLNEGO ZAWIESZANIA
USTAWOWYCH TERMINÓW NA DOKONANIE CZYNNOŚCI W
CZASIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO LUB STANU
EPIDEMII, TERMINY ZWIĄZANE Z ZARZĄDEM SUKCESYJNYM I
SUKCESJĄ FIRM JEDNOOSOBOWYCH NIE ROZPOCZYNAJĄ SIĘ, A
ROZPOCZĘTE ULEGAJĄ ZAWIESZENIU DO CZASU ODWOŁANIA
TEGO STANU.

Terminy związane z
zarządem
sukcesyjnym i
sukcesją firm
jednoosobowych
nie rozpoczynają
się, a rozpoczęte
ulegają
zawieszeniu.
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dokonywania czynności koniecznych do zachowania majątku lub
możliwości prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku przez
osoby bliskie zmarłego przedsiębiorcy;
wykonywania uprawnień i obowiązków pracodawcy przez osoby
bliskie zmarłego przedsiębiorcy;
powstrzymania się, po śmierci przedsiębiorcy, ze spełnieniem
świadczenia wynikającego z umowy.

W związku z tym powstaje możliwość w dłuższym okresie:
 



następcy prawni przedsiębiorców wpisanych do CEIDG (jednoosobowa działalność);
zarządcy sukcesyjni;
pracownicy zatrudnieni przez przedsiębiorców wpisanych do CEIDG (po śmierci
przedsiębiorcy).

powołanie zarządcy sukcesyjnego,
pomoc w postępowaniach rejestrowych,
określenie terminów na dokonanie konkretnych czynności.

Warunkiem skorzystania z dłuższego terminu na dokonanie czynności jest rozpoczęcie albo
bieg terminu na dokonanie czynności w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub
stanu epidemii w związku z COVID-19.
 
Kto jest adresatem ułatwień:
 

 
W czym możemy Ci pomóc:
 

powołania zarządcy sukcesyjnego w przypadku śmierci przedsiębiorcy;
żądania pisemnego sprawozdania z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku wraz ze
wskazaniem stanu przedsiębiorstwa w spadku na chwilę wygaśnięcia zarządu
sukcesyjnego; 
zawarcia porozumienia z pracownikiem w przypadku śmieci pracodawcy o wykonywaniu
pracy na dotychczasowych zasadach;
przenoszenie decyzji administracyjnych czy wniosków np. o zmianę w rejestrze wpisu
przedsiębiorcy albo w CEIDG;
złożenia zarządcy sukcesyjnemu oświadczenia o zgodzie na wejście albo sprzeciwie wobec
wejścia do spółki spadkobierców wspólnika.

Rozwiązanie wprowadza możliwość w późniejszym terminie:
 



W przygotowaniu dokumentów do przeprowadzenia w sposób zdalny
posiedzeń zarządu, rad nadzorczych i walnych zgromadzeń/zgromadzeń
wspólników.
W renegocjacji warunków umów z Twoimi kontrahentami ze względu na
nadzwyczajne okoliczności (pandemia COVID-19).
W restrukturyzacji Twojego przedsiębiorstwa i restrukturyzacji pod kontem
optymalizacji kosztów bieżącej działalności. 
W weryfikacji czy zapewnili Państwo pracownikom bezpieczne warunki pracy
lub też czy podjęliście Państwo kroki zgodne z prawem.
W pozyskaniu nowych źródeł finansowania, w tym finansowania publicznego,
w działaniach ukierunkowanych na utrzymanie przyznanego już finansowania.  
W skorzystaniu z możliwości przesunięcia / odroczenia w czasie zobowiązań
podatkowych lub zobowiązań wobec ZUS, w tym w zweryfikowaniu
nadchodzących terminów płatności. 
W sprawdzeniu możliwości aplikowania o skorzystania z instrumentów
wsparcia dla Państwa firmy.
W dokonaniu przeglądu kluczowych umów / umów kredytowych, pod kątem
istnienia przepisów dotyczących siły wyższej, ich ewentualnego wpływu na
Państwa działalność, w tym w ewentualnym powiadamianiu kontrahentów np. o
sile wyższej lub o wszelkich innych możliwościach wynikających z postanowień
zawartych w umowach.
W ustaleniu strategii prawnej w celu złożenia lub obrony roszczenia, w tym w
oszacowaniu i ocenie potencjalnej odpowiedzialności.
W ustaleniu konstrukcji optymalizacji kosztów zatrudnienia pracowników.
W przygotowaniu szytych na miarę porozumień zawieszających zakładowe
przepisy prawa pracy lub zmieniających warunki pracy i płacy.
W przygotowaniu wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy.
W przeprowadzenie reorganizacji zakładu pracy, w tym zwolnień grupowych,
redukcji lub likwidacji stanowisk pracy.

 

W czym możemy Ci pomóc?
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