V Seminarium Prawne dla Biznesu
„Niewypłacalność i śmierć
przedsiębiorcy. Najczęstsze problemy praktyczne i prawne”
25 stycznia 2022 r. godz. 10.00-13.00
Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku
Sala 314 lub uczestnictwo online
Szanowni Państwo, Drodzy Przedsiębiorcy,
„Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki” –Benjamin Franklin. Tym znanym
cytatem zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w V Seminarium Prawnym dla Biznesu,
podczas którego będziemy dyskutować o najczęstszych problemach praktycznych i
prawnych w przypadku niewypłacalności i śmierci przedsiębiorcy.
Niejednokrotnie życie pisząc nieprzewidziane scenariusze stawia nas zawodowo w
sytuacji, na którą nie jesteśmy przygotowani. Bez względu na rozmiar prowadzonej
działalności gospodarczej warto zawczasu pomyśleć o tym jak zabezpieczyć prowadzony
przez nas biznes na wypadek naszej śmierci, czy poważnych problemów finansowych.
Trwająca pandemia potęguje te sytuacje i często wymaga od nas podejmowania szybkich i
zdecydowanych działań.
W każdym biznesie bardzo ważna jest bieżąca analiza sytuacji finansowej firmy,
która, w razie zauważenia problemów, pozwala na podjęcie odpowiednich kroków
zaradczych. W przypadku spółek czasem konieczne może okazać się złożenie wniosku o
otwarcie restrukturyzacji lub nawet o ogłoszenie upadłości. W praktyce, prawidłowe
złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości bądź otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
ma olbrzymie znaczenie dla członków zarządu spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych. W
wypadku, gdy członkowie zarządu nie złożą wniosku o ogłoszenie upadłości w odpowiednim
czasie, ani nie doprowadzą do otwarcia restrukturyzacji ograniczenie ich odpowiedzialności
nie zadziała – będą odpowiadać całym swoim majątkiem prywatnym za zobowiązania spółki
kapitałowej. Dodatkowo, członkowie zarządu spółki z o.o., oraz wspólnicy uprawnieni do
reprezentowania spółki osobowej, będą odpowiadać za szkodę wynikającą z niewywiązania
się ze swoich obowiązków związanych ze zgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.
W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, w sytuacji śmierci
właściciela, istnieje możliwość powołania zarządcy sukcesyjnego. Jego ustanowienie
gwarantuje kontynuację zarządzania przedsiębiorstwem po jego śmierci. Obecnie
obowiązujące przepisy dają możliwość prowadzenia firmy przez następców prawnych
zmarłego przedsiębiorcy poprzez instytucję zgłoszonego do CEIDG tzw. zarządcy
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sukcesyjnego. Dzięki temu przedsiębiorcy zachowają NIP, umowy z kontrahentami, a nawet
zezwolenia administracyjne.
Inną bardzo ciekawą instytucją jest fundacja rodzinna. W założeniach ma ona na celu
umożliwienie kumulowania rodzinnego majątku i pozwala na zatrzymanie kapitału
na wiele pokoleń oraz zwiększenie potencjału krajowych inwestycji. Fundacja rodzinna
ma działać jak skarbiec rodzinny oraz z myślą o zapewnieniu rodzinie środków finansowych,
realizując wizję fundatora oraz dbając o wartości przyjęte przez niego w biznesie. Może być
atrakcyjnym rozwiązaniem przede wszystkim dla właścicieli polskich firm o charakterze
rodzinnym. Dzięki fundacji rodzinnej możliwe jest zaplanowanie działalności biznesowej w
perspektywie kilku pokoleń, bez obaw o trudności związane z dziedziczeniem majątku.
Pierwsza część Seminarium będzie poświęcona zagadnieniom upadłości i
restrukturyzacji spółek. Poruszane zagadnienia będą dotyczyły:
- korzyści dla przedsiębiorcy wynikających ze złożenia w terminie wniosku o ogłoszenie
upadłości albo złożenia wniosku restrukturyzacyjnego;
- obowiązków jakie na przedsiębiorców nakłada prawo upadłościowe i konsekwencji
wynikających z ich niedopełnienia, m. in. odpowiedzialność karna, odpowiedzialność za
nieuregulowane zobowiązania spółki, odpowiedzialność za zaległości podatkowe,
odpowiedzialność odszkodowawcza oraz zakaz prowadzenia działalności gospodarczej;
- obowiązków przedsiębiorcy związanych z powstaniem stanu niewypłacalności, termin na
złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości;
- najważniejszych założeń prawa upadłościowego w sferze stosunków majątkowych i
spadków nabytych przez upadłego ze szczególnym uwzględnieniem powstałej na skutek
ogłoszenia upadłości rozdzielności majątkowej małżeńskiej;
- skutków ogłoszenia upadłości w sferze toczących się już postępowań cywilnych i
administracyjnych (czy po ogłoszeniu upadłości postępowania ulegają zawieszeniu, kogo
należy zawiadomić);
- problematyki stwierdzenia bezskuteczności czynności prawnych upadłego dokonanych
przez ogłoszeniem upadłości w stosunku do masy upadłości w postępowaniu upadłościowym
bez konieczności wszczynania odrębnego postępowania sądowego (czy wszystkie czynności
dokonywane przed ogłoszeniem upadłości są ważne i skuteczne).
Druga część Seminarium będzie poświęcona instytucji zarządu sukcesyjnego i
fundacji rodzinnej. W tej części spotkania eksperci skupią się przede wszystkim na:
- korzyściach wynikających z ustanowienia zarządu sukcesyjnego na gruncie prawa
cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego oraz prawa podatkowego;
- sposobach ustanowienia zarządu sukcesyjnego;
- wyborze osoby mającej pełnić funkcję zarządcy sukcesyjnego;
- prawach i obowiązkach zarządcy sukcesyjnego;
- praktycznych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa w spadku;
Patronat honorowy:

2

- głównych założeniach idei fundacji rodzinnej (zasady funkcjonowania i zadania fundacji
rodzinnej);
- fundatorze i beneficjencie fundacji rodzinnej;
- głównych założeniach opodatkowania podatkiem dochodowym fundacji rodzinnej
(opodatkowanie w momencie wnoszenia majątku oraz w momencie wypłaty świadczeń na
rzecz osób uprawnionych).
Tradycją jest, że w naszych spotkaniach biorą udział przedstawiciele nauki i praktyki.
Grono organizatorów reprezentować będą: dr hab. Jerzy Bieluk, prof. UwB,
Kierownik Zakładu Prawa Rolnego Wydziału Prawa UwB, Partner w Kancelarii Radców
Prawnych Bieluk i Partnerzy oraz dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB, Kierownik Prawa
Cywilnego Wydziału Prawa UwB.
Wśród zaproszonych gości będą m. in. dr. hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa, Uczelnia
Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Paweł Chrupek, radca prawny,
Dyrektor Wydziału Interwencyjno- Procesowego Rzecznika Małych i Średnich
Przedsiębiorców, dr Aleksandra Jamróz, sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku, Ewa
Kurowska, Sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku, Anna Komarewska, Sędzia Sądu
Rejonowego w Białymstoku, Aneta Jagodzińska aplikant Radcowski w Kancelarii Radców
Prawnych Bieluk i Partnerzy, dr hab. Piotr Konik, prof. UwB, Zakład Prawa Cywilnego,
Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku
Seminarium zostało zaplanowane na 25 stycznia 2022 r. w godz. 10.00- 13.00, w Sali
314 Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Tych z Państwa, którzy preferują formę
zdalną zapraszamy do uczestnictwa on line. Link do spotkania udostępnimy w terminie
późniejszym.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdziecie Państwo
bieżące informacje dotyczące organizacji Seminarium: https://prawo.uwb.edu.pl/seminariaprawne-dla-biznesu.
Zapraszam serdecznie do rejestracji i wysyłania zgłoszeń. https://prawo.uwb.edu.pl/vseminarium-prawne-dla-biznesu-25-01-2022-r.

dr Magdalena Kun-Buczko
Koordynator Seminariów Prawnych dla Biznesu
Pełnomocnik Dziekana
ds. otoczenia społeczno-gospodarczego
biznes@uwb.edu.pl
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