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IV. TEMAT NUMERU

1  Wygaśnięcie stosunku pracy z powodu 
śmierci pracodawcy – nowe zasady

Ustanowienie zarządu sukcesyjnego przez pracodawcę prowadzącego jedno-
osobową działalność gospodarczą nie spowoduje wygaśnięcia umów o pracę 
z dniem jego śmierci. Taki efekt wystąpi tylko wtedy, gdy w czasie wykony-
wania zarządu pracownicy zmarłego nie zostaną przejęci przez nowego pra-
codawcę. Takie zmiany w zakresie wygasania stosunków pracy wprowadza 
ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. 

Obecnie, jeżeli dojdzie do śmierci pracodawcy prowadzącego jednoosobową działalność 
gospodarczą i pracownicy nie zostaną przejęci w trybie art. 231 Kodeksu pracy przez in-
nego pracodawcę, następuje wygaśnięcie stosunków pracy z dniem śmierci pracodawcy 
(art. 632 § 1 Kodeksu pracy).   

Wygaśnięcie umów o pracę z dniem śmierci pracodawcy to reguła, która nadal będzie 
obowiązywać po nowelizacji przepisów o wygaśnięciu stosunków pracy (art. 65 ustawy 
o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, dalej: ustawa sukcesyjna). 
Reguła ta nie znajdzie zastosowania w odniesieniu do pracodawców, którzy we własnym 
imieniu wykonują działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W przypadku ich śmierci do wygaśnię-
cia będzie dochodzić w późniejszych terminach, zależnych od ustanowienia lub nieusta-
nowienia zarządu sukcesyjnego. 

Zarząd sukcesyjny polega na wyznaczeniu osoby fizycznej o pełnej zdolności do czynności 
prawnych do tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci jego właściciela 
(zob. poniżej Zasady ustanowienia zarządu sukcesyjnego). Celem ustawy sukcesyjnej jest 
bowiem przede wszystkim zachowanie ciągłości funkcjonowania firmy zmarłego przed-
siębiorcy i kontynuacja zatrudnienia u nowego pracodawcy. 

Nowe przepisy mają obowiązywać po upływie 3 miesięcy od dnia publikacji ustawy suk-
cesyjnej w Dzienniku Ustaw.

Warunki ustanowienia zarządu sukcesyjnego

ZASADY USTANOWIENIA ZARZĄDU SUKCESYJNEGO

Wariant I: powołanie zarządcy sukcesyjnego przez samego przedsiębiorcę

W tym przypadku konieczne będą: pisemna zgoda wybranej osoby fizycznej na peł-
nienie tej funkcji oraz dokonanie wpisu jej danych do CEIDG. Faktyczne ustanowienie 
zarządu nastąpi w chwili śmierci przedsiębiorcy, tj. od tego dnia osoba wyznaczona 
powinna zacząć wypełniać przypisane jej obowiązki, również w zakresie prawa pracy.


