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- Dlaczego � rma po śmierci właściciela czę-

sto okazuje się �bombą z opóźnionym za-

płonem�, zamiast wartościowym, realnym 

spadkiem?

- Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że 

pozostawiając sprawy samym sobie, godząc 

się na dziedziczenie ustawowe, wyrządzamy 

krzywdę swoim bliskim. Dochodzi wówczas 

do poważnych problemów ze skutecznym po-

dejmowaniem istotnych dla przedsiębiorstw 

decyzji z braku kompetentnej osoby. Efek-

tem dziedziczenia jest współwłasność spad-

kobierców na całym majątku spadkowym, 

często spadkobiercy nie są w stanie dojść do 

porozumienia w zakresie podziału schedy 

spadkowej, czy wysokości spłat wzajemnych. 

Jeszcze częściej jest tak, że najzwyczajniej nie 

stać ich na dokonanie tych spłat. Konieczność

podziału (prędzej czy później któryś ze spad-

kobierców �wyłamie się� i zażąda podziału 

lub spłaty) majątku spadkowego prowadzi 

do sporów sądowych i powoduje, że zgodne 

wcześniej rodziny przez długie lata nie będą

żyły tak jak wcześniej. Dzieje się tak wów-

czas, gdy np. w testamencie do dziedziczenia 

znacznej części majątku, powiedzmy - � rmy 

powołujemy jedno z dzieci, a pozostałe zażą-

dają spłaty należnej części (zachowku). Albo, 

gdy do dziedziczenia powołane są małoletnie 

dzieci z różnych związków reprezentowa-

ne przez swojego rodzica, zwykle wówczas 

z wiadomych względów nie ma co liczyć na 

pokojowe porozumienie. 

- Jaki przypadek z bogatej kariery zawodo-

wej najczęściej Pani przytacza, chcąc zobra-

zować dramatyczność sytuacji, mogącej po-

wstać u każdego z przedsiębiorców?

- Zdarza się, że na konferencji poświęconej 

tematowi sukcesji majątku w �rmie i rodzinie 

w gronie uczestników gościmy jednego, bądź

kilku przedsiębiorców już �po przejściach�. 

Pamiętam taką sytuację, gdy na przerwie 

podszedł do nas jeden z uczestników i opo-

wiedział historię swojej spółki, którą zarzą-

dzał wraz ze swoim kolegą. Panowie znali 

się długie lata, spędzali nawet wspólne wa-
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kacje ze swoimi rodzinami. Krótko mówiąc, 

stanowili grono przyjaciół. Gdy pojawiła się

choroba, na prośbę przyjaciela, przyrzekł, że 

po jego śmierci zaopiekuje się rodziną (żoną

i dwojgiem dzieci). 

I od kilku lat wywiązuje się ze swojego przy-

rzeczenia. Czasem tylko zastanawia się  jak 

długo starczy mu sił, aby pracować na utrzy-

manie dwóch rodzin. Coraz częściej jednak 

zastanawia się, co będzie, gdy dorosną dzieci 

wspólnika, lub gdy wdowa powtórnie wyj-

dzie za mąż�

Krótko potem, na kolejnej konferencji 

w trakcie prezentowania tematu o głos po-

prosiła pewna pani. Opowiedział swoją hi-

storię � historię wdowy, która dotknięta nie-

szczęściem straciła nagle � nansowe oparcie 

w swoim mężu, za to znalazła się w spółce, 

o której zarządzaniu nie miała pojęcia. Do-

ceniała dobrą wolę przyjaciela męża, jednak 

miała szereg wątpliwości, nie była w stanie 

sprawdzić, czy spółka jest dobrze zarządzana, 

czy  nie jest nadmiernie zadłużana, jaki mają-

tek za kilka lat tra� w ręce jej dzieci�

Historie takie pisze życie i będziemy je 

spotykać coraz częściej, przecież każdy z nas 

jest śmiertelny i prawda ta, niestety dotyczy 

osób właściwie w każdym wieku.

- Jakie podstawowe kroki powinniśmy po-

czynić, jako właściciele �rm, aby najbliżsi 

uniknęli kłopotów po naszej śmierci?

- Przede wszystkim należy porozmawiać

o tych sprawach ze wspólnikami, rodziną

i świadomie podjąć decyzję, co ma stać się

z majątkiem na wypadek śmierci którejkol-

wiek z osób. Szczerze namawiam do prowo-

kowania takich rozmów oraz świadomego 

planowania właściwych scenariuszy. Tym 

bardziej jest to istotne, kiedy mamy do czy-

nienia z większym majątkiem, z nieruchomo-

ściami, �rmami i spółkami prawa handlowe-

go. Brak planowania w tym przypadku rodzi 

znacznie dalej idące problemy, od koniecz-

ności sprzedaży poszczególnych składników 

majątku po konieczność likwidacji � rmy czy 

upadłości w spółkach prawa handlowego. 

Z punktu widzenia każdej spółki nie jest obo-

jętne, czy i jak poszczególni wspólnicy uło-

żyli swoje sprawy spadkowe. Przekłada się

to także na politykę dziedziczenia udziałów 

w � rmie. 

Ważne jest także, aby nasze decyzje, 

w formie odpowiednich zapisów w umowie 

spółki, czy zapisów testamentowych miały 

oparcie w � nansowych rozwiązaniach. Trze-

ba przeanalizować proces dziedziczenia, za-

stanawiając się nad możliwymi rozliczeniami 

w formie spłat wzajemnych, czy też roszczeń

o zachowek. Od lat do tego celu wykorzysty-

wane są polisy, które działają na mocy prawa 

ubezpieczeniowego. Bywa, że świetnie speł-

niają swoją rolę kreując kapitał konieczny 

w razie śmierci do spłat między spadko-

biercami. Dlatego polecam skonsultowanie 

swoich decyzji nie tylko z prawnikiem, ale 

i z doradcą �nansowym czy ubezpieczeniowym.

- Dziękuję za rozmowę.
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Trudno wyobrazić sobie funkcjonujące przedsiębiorstwo bez linii kredytowej, czy też umów leasingo-

wych. Analizujemy wówczas uwarunkowania ekonomiczne, otoczenie gospodarcze, rzadko, albo w ogó-

le nie zastanawiamy się nad ryzykiem śmierci wspólnika czy własnej. Tylko nieliczne rodziny, a jeszcze

mniej �rm posiada przemyślany plan sukcesji. O problemie tym rozmawiamy z Marią Olszewską - eks-

pertem w zakresie sukcesji majątkowej.
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