
 
17:00 

Otwarcie spotkania
 

17:15 - 17:45
"Bezpieczna struktura prawna biznesu"

Radosław Jarecki - radca prawny, lider praktyki korporacyjnej i prawa antymonopolowego
Piotr Kamiński Robert Kamiński Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

 
17:45 - 18:15

"Jak przygotować firmę i rodzinę do sukcesji?"
Łukasz Martyniec - doradca sukcesyjny, prawnik, 

Prezes Zarządu spółki Kancelaria Sukcesyjna sp. z o.o.
 

18:15 - 18:45
"Polska fundacja rodzinna - szanse i ryzyka"

Agnieszka Krysik - Agnieszka Krysik, radca prawny, mediator rodzinny, kancelaria prawna KRYSIKLAW,  
 Przewodnicząca Komisji „BCC dla Rodzinnych” (Business Centre Club). 

 
18:45 - 19:15

Sesja Q&A. Podsumowanie
 
 

W imieniu Kancelarii Radców Prawnych Piotr Kamiński Robert Kamiński sp. p. jako patrona
merytorycznego, mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa na:

Webinar - "Jak bezpiecznie prawnie przygotować i przekazać firmę następcom"
6 maja 2021 r. godz: 17:00 - 19:15

 

W formule online, porozmawiamy m.in. o zmienności sytuacji gospodarczej w skali makro i mikro, nowych regulacjach prawnych
oraz podatkowych i związanych z tym ryzykami, stanie epidemii, który zmienia reguły gry niejednokrotnie z dnia na dzień, a w

końcu okoliczność, iż wiele firm rodzinnych stoi obecnie przed decyzją przekazania sterów firmy nowemu pokoleniu – wymusza
podjęcie działań w celu właściwego zaplanowanie, przygotowania i przeprowadzenia sukcesji.

 
 
 
 
 

AGENDA WYDARZENIA



Radosław Jarecki 
radca prawny, lider praktyki

korporacyjnej i prawa
antymonopolowego

Łukasz Martyniec
 doradca sukcesyjny, prawnik,

Prezes Zarządu spółki Kancelaria
Sukcesyjna sp. z o.o.

PRELEGENCI

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2004 r.
specjalizuje się w doradztwie sukcesyjnym oraz planowaniu

spadkowym, szczególnie dla firm rodzinnych. Prezes zarządu w
spółkach Kancelaria Sukcesyjna sp. z o.o. oraz Finanse Osobiste sp. z
o.o. Współpracuje m.in. z: Instytutem Biznesu Rodzinnego, Najwyższą

Izbą Kontroli, PARP, Ministerstwem Rozwoju, Krajową Izbą Radców
Prawnych, Europejską Federacją Doradców Finansowych EFFP.

Prowadzi blog Wielopokoleniowi.pl.

Współpracuje z kancelarią Piotr Kamiński Robert Kamiński Kancelaria
Radców Prawnych Sp.P. od 2005 r. W kancelarii działa w obszarach

prawa korporacyjnego, prawa handlowego, fuzji, przejęć i
restrukturyzacji prawnej przedsiębiorców, wdrożenia procedur

sukcesyjnych  oraz prawa antymonopolowego.
Doświadczenie zawodowe zdobywał uczestnicząc w obsłudze prawnej

projektów inwestycyjnych związanych z nabywaniem spółek
kapitałowych oraz przedsiębiorstw, restrukturyzacją prawną

podmiotów gospodarczych oraz inwestowaniem w nieruchomości
komercyjne.

Agnieszka Krysik 
radca prawny, mediator

rodzinny, założycielka kancelarii
prawnej KRYSIKLAW

Doradza firmom rodzinnym m.in. w procesach zmiany pokoleniowej –
sukcesji i reorganizacji przedsiębiorstw. Aktywnie uczestniczy w pracach

przy projektowaniu i konsultacjach projektu ustawy o fundacji
rodzinnej. Autorka bloga www.wsukcesji.pl., współzałożycielka LT BOX

sp. z o.o. (www.zgromadzenia.online), od 2009 r. współautorka
komentarza do Kodeksu spółek handlowych Wydawnictwa CH Beck. 


