©whlegal

20 luty 2019, godz. 10:00-14:00
Sala 112 w budynku WTC w Poznaniu,
przy ul. Bukowska 12

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznej wiedzy dotyczącej zarządu
sukcesyjnego osoby fizycznej na podstawie ustawy ustawą z dnia 5 lipca 2018 r.
o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U.2018.1629
z dnia 2018.08.24) dalej jako „Ustawa”.

Szkolenie z wykorzystaniem:
▪ prezentacji PowerPoint
▪ analizy przypadków (case study)
▪ burzy mózgów
▪ ćwiczeń zespołowych i indywidualnych
▪ wymiany doświadczeń
▪ mini wykładów
a także w oparciu o konkretne przykłady wskazane przez Klienta.

Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej.

1. Wstęp: przedstawienie problematyki sukcesji firmy i istoty zagadnienia w tym
w szczególności:
▪ problematyki prawnej związanej z sukcesją firmy przed obowiązywaniem Ustawy;
▪ motywów legislacyjnych wprowadzenia Ustawy.

2. Omówienie regulacji wprowadzonych Ustawą w tym:
▪ roli i procedury powoływania zarządcy sukcesyjnego (przed i po śmierci przedsiębiorcy),

a także wymogów formalnych stawianym zarządy sukcesyjnemu
▪ statusu prawnego zarządy sukcesyjnego oraz jego kompetencji i obowiązków;
▪ zasad prowadzenia przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy w tym omówienie zasad

kontynuacji kontraktów handlowych, umów o pracę, decyzji, koncesji i pozwoleń;
▪ odpowiedzialności zarządy sukcesyjnego;
▪ podstawy oraz zasady i okoliczności ustania zarządu sukcesyjnego;
▪ zasad wprowadzonych ustawą w kontekście wspólników spółki cywilnej.

3. Omówienie instytucji zarządu sukcesyjnego w kontekście regulacji spadkowych oraz
dziedziczenia przedsiębiorstwa.
4. Podsumowanie oraz ocena istotności regulacji wprowadzonych Ustawą.
5. Panel dyskusyjny.

Cena szkolenia 270 zł netto od osoby.
Cena szkolenia dla Członków PIPT: 150 zł od osoby.

W cenie szkolenia:
▪
▪
▪
▪

przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia
materiały szkoleniowe dla uczestników w wersji elektronicznej
certyfikat poświadczający udział w szkoleniu
catering.

Dawid Michalak – radca prawny z długoletnim doświadczeniem zawodowym
zajmujący się obsługą przedsiębiorców zarówno polskich jak i zagranicznych.
Specjalizuje się w prawie kontraktów handlowych oraz transakcjach M&A.
Doradzał przy transakcjach nabycia i łączenia się przedsiębiorstw z branży
motoryzacyjnej, spożywczej oraz z rynku nieruchomości. Na co dzień uczestniczy
w międzynarodowych transakcjach handlowych reprezentując Klientów
w procedurze zawierania kontraktów. Dbając jednocześnie o bezpieczeństwo
swoich
Klientów
przeprowadza
ich
przez
procesy
sukcesyjne
w przedsiębiorstwach.

