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          Szczecin, dnia 21 marca 2018r. 
 

 
 

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE 
 

 

„Firma rodzinna – sukcesja, bezpieczeństwo, zasady odpowiedzialności za zobowiązania, ustroje 

majątkowe, ryzyko”. 

 

prowadzone przez  radcę prawnego Maję Grzegorczyk 

 

Celem szkolenia jest przedstawienie przedsiębiorcom działającym w różnych branżach oraz przyszłym 

przedsiębiorcom wad i zalet poszczególnych form prawnych, w których mogą działać firmy rodzinne, 

omówienie problematyki ochrony majątku prywatnego w kontekście odpowiedzialności za zobowiązania 

związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, przedstawienie zasad dziedziczenia majątku i ich 

wpływu na prowadzoną działalność gospodarczą, wskazanie problemów firmy rodzinnej w kontekście 

majątku małżonków zarówno z punktu widzenia dłużnika, jak i potencjalnego wierzyciela. 

 

Program szkolenia: 

 

1. Dlaczego wybór formy prawnej ma znaczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej? 

• Najczęściej spotykane formy prawne Firm Rodzinnych – wady i zalety z uwzględnieniem ryzyka 

gospodarczego. 

• Ciekawe formy prawne alternatywą dla klasycznych rozwiązań – czy istnieje optymalizacja ryzyka. 

2. Jak zabezpieczyć majątek prywatny? 

• Wybór formy prawnej działalności a uprawnienia wierzycieli – czy majątek mojej firmy oraz mój majątek 

prywatny jest bezpieczny. 

• Wybór formy prawnej a wizerunek firmy na rynku. 

• Sposoby dochodzenia roszczeń przez wierzycieli. 

3. Ustrój majątkowy małżeński a prawa w spółce 

• Wspólność majątkowa między małżonkami, czyli kto jest wspólnikiem i kto ponosi odpowiedzialność. 

• Majątek wspólny małżonków, a majątek spółki. 

• Jak zabezpieczyć spółkę przed roszczeniami małżonka wspólnika oraz ewentualnych spadkobierców. 

• Co po rozwodzie? 

 

4. Śmierć przedsiębiorcy, śmierć wspólnika – jak zabezpieczyć rodzinę i firmę 

• Skutki śmierci wspólnika w poszczególnych rodzajach spółek 

• Dziedziczenie udziałów 

• Testament i inne formy rozrządzania prawami w spółce na wypadek śmierci 

• Wpływ treści umowy spółki na prawa spadkobierców 

• Sposoby zabezpieczania spółki przed rozdrobnieniem udziałowców 

5. Dyskusja i podsumowanie szkolenia. 
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Szkolenie poprowadzi radca prawny Maja 

Grzegorczyk – prawnik – praktyk z wieloletnim 

doświadczeniem zawodowym, ukierunkowanym 

przede wszystkim na zagadnienia z szeroko 

pojętego sektora HR oraz ochrony danych 

osobowych, jak również prawa gospodarczego i 

sukcesji w biznesie. Trener i wykładowca z bogatym 

doświadczeniem, które przekłada się na 

umiejętność przystępnego oraz praktycznego 

przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych 

zagadnień prawnych.  

 

 

 
 
Maja Grzegorczyk 
Radca prawny 
 
Kancelaria Prawna i Tłumaczeń 
Radca prawny Maja Grzegorczyk 
ul. Monte Cassino 38/1 
70-464 Szczecin 
tel./fax 91 43 41 367  
kom. 501 148 704 
e-mail: kancelaria@maja-grzegorczyk.com 
www.maja-grzegorczyk.com 
www.odo-bez-tajemnic.pl 

mailto:kancelaria@maja-grzegorczyk.com
http://www.maja-grzegorczyk.com/

