
Sukcesja

Wspieramy naszych Klientów w procesie sukcesji, czyli przekazy-

waniu firmy (indywidualnej działalności gospodarczej lub spółki) 

następcom. Koncentrujemy się przy tym w szczególności na 

firmach rodzinnych i wymianie międzypokoleniowej. 

Z uwagi na interdyscyplinarność sukcesji współpracujemy 

z firmami doradztwa biznesowego i finansowego, które specja-

lizują się w tego rodzaju procesach. Świadomość wagi, jak i poziom 

skomplikowania przedsięwzięć sukcesyjnych sprawia, że do 

każdego z Klientów podchodzimy indywidualnie.

Przedsiębiorców, którzy nie chcą lub nie mają możliwości 

przekazania swojej firmy następcom, wspieramy w sprzedaży 

biznesu lub zakończeniu prowadzonej działalności.



PLANOWANIE SUKCESYJNE
Nasze doradztwo obejmuje wsparcie prawne i podatkowe, zarówno na etapie 

planowania, jak i wdrażania strategii sukcesji - w ścisłej współpracy z Klientem. 

W zależności od potrzeb Klienta  doradztwo Kancelarii może obejmować między innymi:

n analizę obecnej sytuacji prawnej firmy (grupy przedsiębiorstw) pod kątem możliwości 

dalszego jej istnienia i funkcjonowania na wypadek śmierci lub innej przeszkody 

uniemożliwiającej działanie jednego lub wielu współwłaścicieli/zarządców;

n opracowanie planu indywidualnie dopasowanych rozwiązań prawnych spełniających 

przyjęte dla sukcesji założenia, uwzględniających m.in. aspekty podatkowe;

n przekształcenie formy prowadzonej działalności, uporządkowanie struktury 

kapitałowej wspólników i spółek, opracowanie zmian do umów spółek, w tym 

dotyczących sposobu reprezentacji i kontynuacji działalności spółki na wypadek 

śmierci wspólnika/zarządcy;

n przygotowanie wszelkich dalszych dokumentów niezbędnych dla realizacji planu 

sukcesji, w tym m.in. umów w zakresie transferu aktywów (np. darowizn), porozumień 

wspólników, porozumień spadkobierców, pełnomocnictw;

n przygotowanie testamentów właścicieli firmy oraz członków rodziny uwzględnia-

jących narzędzia planu sukcesji (w tym zapisy zwykłe, zapisy windykacyjne, polecenia 

czy podstawienia);

n wsparcie w rodzinnych negocjacjach i dialogu.

ŁAD KORPORACYJNY I KONSTYTUCJE RODZINNE
Zapewniamy kompleksowe wsparcie w tworzeniu regulacji i zbiorów zasad 

porządkujących zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa i majątkiem rodziny, jak 

również wymianę międzypokoleniową w firmie. Uczestniczymy w wypracowywaniu 

standardów w zakresie zarządzania i sukcesji w firmach rodzinnych. W oparciu 

o ustalone standardy proponujemy zmiany w dokumentach założycielskich przed-

siębiorstwa, tworzymy regulaminy i porozumienia wspólników. Sporządzamy 

konstytucje rodzinne, organizujące relacje pomiędzy członkami wielopokoleniowej 

rodziny w kontekście prowadzonego wspólnie biznesu.

WSPARCIE PRZY SPRZEDAZY LUB LIKWIDACJI FIRMY
Mamy świadomość, że w niektórych przypadkach – decyzją właścicieli lub wskutek 

innych okoliczności finalnie przedsiębiorstwo nie zostanie przekazane następcom. 

Z tego względu oferujemy również wsparcie w wypracowaniu i wdrożeniu alterna-

tywnych rozwiązań, takich jak sprzedaż firmy lub zakończenie jej działalności. 

Zapewniamy kompleksowe doradztwo na wszystkich etapach transakcji – począwszy od 

badania prawnego (due diligence) poprzez identyfikację i ocenę ryzyka prawnego oraz 

opracowanie optymalnej struktury transakcji lub sposobu zakończenia działalności 

i rozdysponowania majątku firmy, wsparcie w negocjacjach, aż po finalizację projektu. 

Uwzględniamy przy tym nie tylko uwarunkowania prawne, ale i podatkowe. 



POSTEPOWANIA SPADKOWE
Prowadzimy obsługę prawną postępowań spadkowych – zarówno tych mających na celu 

ustalenie kręgu spadkobierców, jak i podziałowych i dotyczących innych rozliczeń 

wynikających z przepisów prawa spadkowego (np. sprawy o zachowek).

Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną w zakresie poszczególnych zagadnień 

prawnych pojawiających się w związku ze śmiercią – czy to na etapie planowania na 

wypadek śmierci, czy już po otwarciu spadku. W powyższym zakresie proponujemy m.in. 

pomoc w dysponowaniu majątkiem na wypadek śmierci (sporządzanie projektów 

dokumentów, asysta przy czynnościach notarialnych) i reprezentowanie przed sądem, 

np. w postępowaniu o ogłoszenie testamentu, stwierdzenie nabycia spadku czy działu 

spadku.
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