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Stacje na czerwonej linii są istotne dla wszystkich 
osób, które w najbliższych latach chciałyby przeka-
zać przedsiębiorstwo lub chcą sobie unaocznić, na 
jakiej stacji znajdują się obecnie w procesie sukcesji.

O rozkładzie jazdy sukcesji
Rozkład jazdy sukcesji skierowany jest do wszystkich, którzy 
zajmują się sukcesją przedsiębiorstwa. Trzy pokazane linie 
przedstawiają w czterech etapach zwykły przebieg sukcesji na 
podstawie typowych stacji. Poza tym rozkład jazdy udziela 
wskazówek, na których stacjach wskazane są doradztwo i plan 
awaryjny. Na odwrotnej stronie rozkładu jazdy znajdują się 
dalsze rady i polecenia.

W punkcie dotyczącym zebrania informacji i 
przeglądu sytuacji zastanej chodzi o to, aby oszaco-
wać, jakie szanse i ryzyka wiążą się z sukcesją 
przedsiębiorstwa.

W punkcie dotyczącym analizy i strategii, analizie 
podlegają aktualne położenie i indywidualne cele 
wszystkich uczestników sukcesji oraz przyszła 
strategia przedsiębiorstwa.

W punkcie dotyczącym opracowania koncepcji i 
planu biznesowego zostaje opracowany dokładny 
przebieg przeniesienia kierownictwa i własności.

W punkcie dotyczącym realizacji i przeniesienia 
zostają zrealizowane zaplanowane kroki, zapewnio-
na sukcesja i robi się pierwsze kroki na nowym 
etapie życia.

Przejęcie wewnątrz przedsiębiorstwa

Zewnętrzne przejęcie przedsiębiorstwa

Żółta linia ilustruje, jakie stacje należy zaliczyć, aby 
przejąć przedsiębiorstwo jako członek rodziny. 
Ukazuje też wiele powiązań z ustępującą generacją, 
które trzeba wspólnie uregulować.

Niebieska linia pokazuje niezbędne kroki w odniesi-
eniu do zewnętrznego przejęcia. Ta linia skierowana 
jest przede wszystkim do tych, którzy chcą prowad-
zić własne przedsiębiorstwo.
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Doradztwo

Ten znak pojawia się, gdy na jakiejś stacji należy 
opracować złożone zagadnienia, przy czym wskaza-
na jest specjalistyczna porada.

Plan awaryjny
Ten znak informuje, kiedy trzeba posiadać plan 
awaryjny, aby przedsiębiorstwo pozostało zdolne 
do działania w przypadku nieobecności ważnych 
osób.
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Sukcesja zaczyna się teraz!

Übersetzung mit Unterstützung von:



Jest dużo różnych konsultantów do tych 

wielu spraw związanych z sukcesją. Bank 

� rmowy może pomóc przy zagadnieni-

ach związanych z � nansowaniem oraz 

w szukaniu odpowiedniego przedsię-

biorstwa. Notariusze i doradcy prawni 

udzielą pomocy w kwestiach związanych 

Przekazanie Przejęcie wewnątrz 

przedsiębiorstwa
Zewnętrzne przejęcie 

przedsiębiorstwa

Zadania specjalne

Dla prawnego następcy z rodziny decydujące jest pytanie, czy 

sukcesja wynika z jego własnej motywacji, czy też jest oczekiwa-

niem ze strony rodziny. Czy do pomyślnego prowadzenia przed-

siębiorstwa wystarczą własne kwali� kacje, czy też niezbędne będą 

dodatkowe kompetencje? Wszyscy zainteresowani mają własne 

cele, które stanowią podstawę dla kolejnych stacji. 

Sukcesja jest też okazją do omówienia spraw rodzinnych. Jak ma w 

przszłości wyglądać podział majątku rodzinnego? Czy w grę wcho-

dzi kilka osób jako następca? Należy wyznaczyć dokładny termin 

przeprowadzenia sukcesji, co w przypadku młodszych następców 

czy następczyń może mieć miejsce dopiero za kilka lat.

Również w przypadku następcy z rodziny ważny jest aspekt zapot-

rzebowania � nansowego: Należy zaplanować wypłatę odszkodo-

wania dla krewnych lub płatność podatków. 

Na następnej stacji należy zaplanować wejście sukcesora. Pomoc-

ne będzie wstępne zebranie doświadczeń w innym przedsiębiorst-

wie i nabycie dodatkowych kwali� kacji. Należy również urgulo-

wać kwestie prawne: Jakie obowiązki mają zostać przejęte? Które 

umowy należy dopasować do nowej sytuacji? Wskazana jest w tym 

względzie odpowiednio wcześnie konsultacja ze specjalistami. 

Następnie trzeba przeprowadzić gruntowne wdrożenie i oceniać 

je w regularnych odstępach czasu. 

Ważnym czynnikiem jest sposób, w jaki zostanie zakomunikowana 

sukcesja. Często sukcesję ogłasza się na dużej gali, na którą zapras-

za się również klientów, dostawców i partnerów biznesowych. 

Wtedy zmiana przy sterze jest jasno zakomunikowana. 

Zarządzanie i własność zostają przeniesione i następna generacja 

może pełną parą ruszyć w kierunku rozwoju przedsiębiorstwa.

Na pierwszej stacji należy sprawdzić zdolność przedsiębiorstwa 

do przekazania go: Czy może ono pomyślnie działać również pod 

nowym kierownictwem i czy ma potencjał do wykorzystania w pr-

zyszłości?

Następnie należy wybrać formę przekazania: Czy ma nastąpić pr-

zekazanie samego kierownictwa, czy łącznie z własnością? Czy pr-

zedsiębiorstwo ma być przekazane na członka rodziny? Czy jest już 

prawny następca lub następczyni? Duże znaczenie ma rozmowa 

na temat celów, którymi kierują się poszczególni zainteresowani.

Na następnej stacji należy przeprowadzić wycenę przedsiębiorst-

wa. Zostaje wspólnie wyznaczony termin przekazania przedsię-

biorstwa. Cały proces sukcesji przedsiębiorstwa trwa zwykle od 

dwóch do pięciu lat. Następnie należy określić zapotrzebowanie 

� nansowe na koszty utrzymania bez przedsiębiorstwa oraz na 

cenę kupna. Przede wszystkim w tej sytuacji wskazana jest porada 

specjalisty.

Potem należy opracować koncepcję przekazania przedsiębiorst-

wa. Przekazujący lub przekazująca powinni przy tym zaplanować 

własne wycofanie się z przedsiębiorstwa. Interesujące zajęcie za-

planowane na czas po działalności gospodarczej pomaga oddać 

stery w inne ręce. Alternatywą może być również inny rodzaj dzi-

ałalności poza � rmą, na przykład w funkcji doradczej.

Opracowanie koncepcji zawiera również kwestie prawne takie jak 

sformułowanie umowy kupna lub zmiana umowy spółki. Mogą 

przy tym być pomocni wyspecjalizowani doradcy i instytucje. 

Skuteczne wdrożenie następcy lub następczyni przyczynia się do 

pomyślnego przeniesienia przedsiębiorstwa.

W jaki sposób zostanie zakomunikowana sukcesja? Przekazanie 

steru może się odbyć zarówno na wielkiej gali, w formie przeka-

zania kluczy czy też przez wspólne odwiedziny poszczególnych 

partnerów biznesowych. A potem przychodzi czas kształtowania 

własnej przyszłości poza przedsiębiorstwem. 

 

Pierwsza stacja dla następcy spoza przedsiębiorstwa lub rodziny to 

rzetelna ocena osobistych kwali� kacji i predyspozycji. Na następ-

nej stacji należy opracować pro� l poszukiwania i znaleźć odpow-

iednie przedsiębiorstwo. Jeśli odpowiednie przedsiębiorstwo jest 

już znalezione, trzeba przeprowadzić szczerą i otwartą rozmowę o 

celach obydwu stron, aby uniknąć rozczarowań.

Ważne, aby bardzo dobrze sprawdzić wybrane przedsiębiorstwo, 

aby jak najwcześniej rozpoznać ewentualne ryzyka. Czy to przed-

siębiorstwo będzie nadal dobrze prosperować bez obecnego ki-

erownictwa? Zasięgnięcie porady na tej stacji jest bardzo rozsąd-

nym działaniem.

Po sprawdzeniu przedsiębiorstwa można wyznaczyć termin prze-

kazania � rmy oraz wyjaśnić zapotrzebowanie � nansowe. Banki i 

specjaliści do spraw � nansów pomagają w tym zakresie polecając 

np. odpowiednio dobrane programy wsparcia.

Kolejne stacje zawierają koncepcję przejęcia przedsiębiorstwa i 

plan biznesowy dotyczący przyszłości przedsiębiorstwa. Częścią 

składową koncepcji są zaplnowanie wejścia sukcesora do przed-

siębiorstwa i wyjaśnienie kwestii prawnych. Dotyczy to nie tylko 

umowy kupna, ale również np. ubezpieczeń. Kompetentni doradcy 

służą pomocą przy formułowaniu takich umów. Należy skrupulat-

nie zaplanować przewidziane wdrożenie następcy. 

Na tym etapie ważne jest opracowanie planu awaryjnego i jego 

regularna aktualizacja. 

Po przeprowadzeniu tych czynności przygotowawczych nadcho-

dzi czas na jasne zakomunikowanie sukcesji pracownikom, klien-

tom i dostawcom . Następnie zostaje formalnie dokonana zmiana. 

Nowy przedsiębiorca będzie teraz dalej rozwijał przedsiębiorstwo, 

aby poprowadzić zakład ku pomyślnej przyszłości i przewidująco 

przygotować ustalenia dotyczące własnej sukcesji.

na ten wypadek. Opracowanie planu awaryjnego to zabezpiec-

zenie dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa również wtedy, 

gdy ważne osoby są nieobecne przez dłuższy czas.

W walizce awaryjnej zebrane są w jednym miejscu ważne doku-

menty i informacje, które należy regularnie aktualizować. Skrupu-

latnie prowadzona walizka awaryjna może uprościć również pro-

ces sukcesji. Izby branżowe oraz banki oferują wzory i informacje 

na temat walizki awaryjnej i planu awaryjnego.

z umowami, a doradcy podatkowi optymalnie dopasują znalezione ro-

związanie pod względem podatkowym. 

Doradcy dla � rm pomagają podobnie jak eksperci izb branżowych 

w kwestiach ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa i prowadzą 

proces a często nawet pertraktacje przekazania � rmy.

Na zagadnienia, które w rozkładzie jazdy nie zostały szczególnie 

oznaczone jako stacje wymagające intensywnego doradztwa, 

można również otrzymać poradę np. przez mediatorów specjalizu-

jących się w sprawach � rm rodzinnych.
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Plan awaryjny

Usługi doradcze

Informacje dodatkowe
(tylko w języku niemieckim)

Każdy przedsiębiorca niezależnie od 

wieku musi brać pod uwagę możli-

wość nagłej nieobecności i potrzebę 

systematycznego zabezpieczania się


