PLANOWANIE DZIEDZICZENIA APTEKI
Jak zabezpieczyć przyszłość spadkobierców
i uniknąć kosztów niezaplanowanej sukcesji.
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Apteki i punkty apteczne to często interes rodzinny. Polskie prawo nie jest
dostosowane do dziedziczenia takich przedsiębiorstw, przez co sukcesja w przypadku
śmierci właściciela jest kłopotliwa i kosztowna.
Jeśli sprawy związane z dziedziczeniem apteki nie są wcześniej zaplanowane i
odpowiednio sformalizowane, spadkobiercy są zmuszeni ponieść koszty nawet 10
razy wyższe niż w przypadku dziedziczenia zaplanowanego. Często kwoty te oraz
problemy wynikające z realiów prawnych uniemożliwiają przejęcie placówki.
Jeżeli chcą Państwo zabezpieczyć przyszłość swoich bliskich i zadbać o to, by apteka
pozostała w rękach rodziny – to szkolenie jest właśnie dla Państwa.

Wykładowca:

Korzyści:

Uczestnicy:

Bartłomiej Król
Radca prawny, partner w
Kancelarii Prawnej „Błaszak
Zawiślak Król. Adwokaci i
radcowie prawni”. Od 2006
roku świadczy pomoc prawną
na rzecz przedsiębiorców.
Pomaga identyfikować ryzyka
prawne, podatkowe i
finansowe, które wystąpią w
chwili śmierci właściciela
przedsiębiorstwa lub innych
osób, zabezpiecza
przedsiębiorców przed
negatywnymi skutkami
niezaplanowanej sukcesji.
Pomaga również tworzyć plany
sukcesji oraz doradza w
strategicznych kwestiach
dotyczących przyszłości
przedsiębiorstw. W ramach
swoich specjalizacji prowadzi
także szkolenia i wykłady dla
przedsiębiorców oraz radców
prawnych i adwokatów.

Uczestnicy dowiedzą się
jakie przepisy regulują
kwestie dziedziczenia
aptek oraz poznają ryzyka
prawne, podatkowe i
finansowe w przypadku
braku zabezpieczenia ich
przyszłości. Przede
wszystkim jednak zdobędą
informacje umożliwiające
zaplanowanie przyszłości
apteki i umiejętność
samodzielnego stworzenia
planu sukcesji.
W kameralnej atmosferze
będą mieli możliwość
porozmawiania z trenerem
o własnej sytuacji i
uzyskania porady co do
najkorzystniejszych
indywidualnych rozwiązań.

•

właściciele aptek i
punktów aptecznych;

•

osoby zamierzające
założyć aptekę lub
punkt apteczny.

Cena szkolenia:
tylko 399 zł netto,
obejmuje udział w
zajęciach, materiały
szkoleniowe, poczęstunki
w przerwach, lunch
i certyfikat uczestnictwa.
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UMOWA — ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Czytelnie wypełnione zgłoszenie prosimy przesłać faksem na nr: (61) 855 00 78
Szczegółowy program

PLANOWANIE DZIEDZICZENIA
APTEKI

1) Sukcesja aptek w prawie polskim
2) Sukcesja jednoosobowej
działalności gospodarczej
•
•

Niniejszym zgłaszamy udział
następujących osób w warsztatach:
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Charakterystyka działalności
Ryzyka niezaplanowanej
sukcesji

1.

E-mail uczestnika:

3) Sukcesja spółki cywilnej
•
•

Charakterystyka działalności
Ryzyka niezaplanowanej
sukcesji

4) Sukcesja spółek osobowych
•
•

2.

E-mail uczestnika:

3.

Charakterystyka działalności
Ryzyka niezaplanowanej
sukcesji

E-mail uczestnika:

Nazwa firmy:

5) Narzędzia planowania sukcesji
•
•

Narzędzia prawne i podatkowe
Narzędzia finansowe

NIP:

Ulica:

6) Procedura planowania sukcesji
Miejscowość i kod:

•
•
•
•

Analiza (audyt) prawny,
podatkowy i finansowy
Ryzyka i rekomendacje prawne,
podatkowe i finansowe
Tworzenie planu sukcesji
Realizacja planu sukcesji

Telefon:
Faks:

Informacje dodatkowe:

7) Koszty planowania sukcesji
8) Pytania i odpowiedzi, indywidualne
konsultacje.

Koszty udziału w szkoleniu
dla 1 osoby: 399 zł netto
Rabaty: 5% przy zgłoszeniu 2 i 3 osób,
10% przy zgłoszeniu powyżej 3 osób.

• Po przesłaniu niniejszego zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie
jego przyjęcia, szczegóły organizacyjne oraz faktura VAT.
• Niedokonanie wpłaty nie jest rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniu.
Rezygnacji dokonać można wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej
w terminie 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.
• Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje obciążeniem
zgłaszającego pełnymi kosztami udziału. Explanator zastrzega sobie
możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia. Explanator
zastrzega sobie prawo do zmiany trenera z powodu zdarzeń losowych w takim przypadku organizator zapewnia zastępstwo innej osoby o
takich samych kwalifikacjach lub wyższych.
• Zmiana może nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym
terminem. W przypadku odwołania szkolenia Explanator dokona zwrotu
wpłaconych kosztów uczestnictwa w terminie 5 dni roboczych.

Data i podpis zamawiającego

Pieczątka

WEB/14
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rejestracji zgłoszenia oraz w celach
marketingowych dla firmy Explanator zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883)
oraz z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204).

