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SUKCESJA - WSTĘP
Profesjonalne zarządzanie majątkiem kojarzy się polskim
przedsiębiorcom, głównie z powiększaniem kapitału,
ilością posiadanych dóbr, kolejnymi inwestycjami, etc.
Wiele firm uruchamiających swoją działalność w latach
’90-tych i późniejszych, zakładanych było w
najprostszych postaciach, z reguły jako jednoosobowe
działalności gospodarcze czy spółki cywilne. Co więcej
duża część tych biznesów przetrwała do dzisiaj w
niezmienionej formie. Ogromna ilość biznesów osiągnęła
naprawdę duże rozmiary m.in. posiadają swoje oddziały,
zwiększyła się liczba pracowników, urosły zarówno
przychody, zyski, a w konsekwencji znacząco zwiększyła
się wartość firmy i to zarówno ta bilansowa jak i rynkowa.
Przez bardzo długi czas, zdecydowana większość działań
skoncentrowana była na powiększaniu majątku, zarówno
firmowego jak i prywatnego. Poważne i profesjonalne
podejście do tematu związanego z zarządzaniem
majątkiem, powinno również zakładać również jego
skuteczną ochronę. Ochronę, rozumianą jako przemyślany
i kilkupoziomowy plan długoterminowego korzystania z
benefitów finansowych firmy prowadzonej przez i dla
kolejnych pokoleń (spadkobierców).

Wielu przedsiębiorców oraz osób majętnych coraz
częściej zadaje sobie często trudne pytania:
–Kiedy odejść na emeryturę?
–Jak przekazać majątek kolejnemu pokoleniu?
–Komu konkretnie powierzyć największy składnik
majątku jakim jest biznes rodzinny?
–Czy ten komu chciałbym przekazać firmę jest tym
zainteresowany albo kompetentny ?
-Jak się do sukcesji przygotować? Od czego zacząć?



CO STANIE SIĘ Z FIRMĄ JAK JUTRO BRAKNIE MI
ZWYCZAJNIE SIŁ NA JEJ DALSZE PROWADZENIE lub
W OGÓLE MNIE ZABRAKNIE ? 

Te i inne pytania , w zależności od okoliczności, zadaje
sobie coraz więcej właścicieli majątków prywatnych i
firmowych, tym bardziej, że dochodzą powoli do wieku
który wymusza takie refleksje. Na rynku polskim,
niestety, nie ma ani dużych doświadczeń w tym temacie,
nie ma wypracowanych standardów, które można byłoby
wprowadzić w zależności od prowadzonej działalności, ale
nie ma także profesjonalnego doradztwa w zakresie
sukcesji. Z doświadczenia wiem, żeby wprowadzić pełen
plan sukcesji należy dotknąć szerszych zagadnień
zarówno prawnych, podatkowych, finansowych i często z
dziedziny psychologii. Po przeprowadzonej analizie
należy ustalić harmonogram krok po kroku co i kiedy
wdrażać w życie. Jest to proces. Moi klienci otrzymują
kompleksową obsługę całego sztabu profesjonalistów w
każdej wyżej wymienionej dziedzinie. Moi klienci nie
muszą sami „biegać” od firmy do firmy. My wdrażamy
wszystko, co potrzebne tu i teraz oraz na długie lata
pozostajemy partnerem, aby dbać o zmienne w życiu i
majątku właścicieli firm.

Sprawdzimy dla Ciebie czy część kosztów związanych z
wdrożeniem sukcesji w Twojej firmie możemy
sfinansować za pomocą wsparcia środków unijnych.



Pierwszym etapem w ramach projektu jest przeprowadzenie
wstępnej sesji i ocena możliwości dofinansowania procesu analizy.

ZAKRESY ANALIZY:

FAZA WSTĘPNA

FAZA ANAL IZY

FAZA WDROŻEN IA

ocena statusu
firmy,

możliwość
realizacji

ANALIZY 
z dofinansowania

doradztwo
finansowe, prawne,

organizacyjno –
zarządcze + sesje

doradcze z
psychologiem

biznesu

doradztwo przy
wdrożeniu strategii

+ 
monitoring
wdrożenia

ETAP l: Celem doradztwa wstępnego
jest przeanalizowanie sytuacji w
firmie, zaplanowanie doradztwa

właściwego.
Czas trwania:

8 godzin na Firmę
Efekt: Przyjęcie właściwych form

doradztwa, opracowanie
harmonogramu spotkań

ETAP 2: Celem doradztwa właściwego
jest przygotowanie strategii sukcesji

oraz przygotowanie Firmy do jej
wdrożenia. Dla każdej Firmy

zorganizowane i przeprowadzone
zostanie doradztwo w zakresie:

finansowym, podatkowym, prawnym,
organizacyjnym, zarządczym oraz

praca z psychologiem biznesu.
Czas trwania: 64 godziny

ETAP 3: 
Efektem etapu jest finalne

opracowanie strategii sukcesyjnych.
Pomoc w wdrożeniu

planu sukcesyjnego wg
harmonogramu

Czas trwania: 3 godziny



Wartość dofinansowania na rzecz jednej Firmy wynosi 17.094,05 PLN netto

Wkład własny finansowy Beneficjenta pomocy wynosi: 1.899,34 netto plus
23% VAT - po pierwszym etapie weryfikacji

Beneficjent pomocy zobowiązany jest również zapłacić 23% VAT 
- 2.000 zł - po 30% czasu realizacji analizy
- 1931,64 zł - po zakończeniu etapu 2.
(opłacony VAT będzie podlegał zwrotowi, rozliczeniu w kolejnym miesiącu)

 

Przeprowadzenie analizy analizy prawno-podatkowo-finansowej
oraz wdrożenie pierwszego elementu zabezpieczającego właściciela
lub wspólników poprzez regulację testamentów z udziałem
dofinansowania wsparciem de minimis.

Opłaty krok po kroku:

Wymagania formalne:

Jednoosobowa działalność gospodarcza: 

- przyszły sukcesor z kręgu rodziny
- różnica wieku między nestorem a sukcesorem - 15 lat
- między nimi zachodzi zmiana pokoleniowa na przyszłość
- nie wykorzystany limit pomocy de minimis

Dodatkowo dla Spółek:
- minimum 2 osoby z rodziny współpracują w jednej spółce
- wspólnik posiada w kręgu rodziny przyszłego sukcesora

Czas wykonania usługi:
łącznie 75 h - max. do 4 tygodni od rozpoczęcia analizy



BARTŁOMIEJ KRUKOWSKI – EKSPERT SUKCESYJNY 
PRAKTYK Z 15 LETNIM STAŻEM
W ostatnich latach wprowadziłem w kilkuset podmiotach gospodarczych
szeroki zakres ochrony majątku formowego i prywatnego. Promuję
unikatowe rozwiązanie na polskim rynku: Ogólnopolski Program
Asekuracji Rodziny i Majątku. Od wielu lat prowadzę warsztaty o tematyce:
Sukcesja w rodzinie i Firmie. Specjalizuję się w minimalizowaniu ryzyk
związanych m.in. z prowadzonym biznesem oraz posiadanym majątkiem
rodzinnym. Kreuję indywidualne rozwiązania ochronne rodziny względem
prawa spadkowego.

Zaufali nam m.in.:



JAKIE DALSZE KROKI ?

1) Podpiszemy porozumienie o zachowaniu poufności

2) Wypełnij załączony poniżej formularz

3) Po akceptacji PARP możemy przystąpić do podpisania umowy na
realizację procesu analizy sukcesyjnej w Twojej firmie

4) Wypełniamy wszystkie wymagane dokumenty do PARP

5) Rozpoczniemy rozmowy przygotowujące do zrealizowania analizy
Twojej sytuacji w Firmie oraz planów na przyszłość. Zlokalizujemy
ryzyka, którym będziemy chcieli przeciwdziałać. Ocenimy zakres i
harmonogram pracy.

6) Na koniec przygotujemy dla Ciebie pełen plan sukcesji, który
przedstawimy razem z harmonogramem wdrażania  zawierający krok
po kroku dalsze działania. 

7) Po Twojej akceptacji, po zakończeniu procesu analizy wdrożymy
wszystkie ważne elementy.

 

- bezpieczeństwo Twojej Firmy, rodziny, współmałżonka/partnera

- wolność i swobodę w zarządzaniu majątkiem

- niezależność w obszarach zarządzania majątkiem

- spokojny sen
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