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DLA BIZNESU 

Fundacja rodzinna - sposób na sukcesję 
pokoleniową w przedsiębiorstwie 

Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii     
prowadzi obecnie prace nad wprowadzeniem     
instytucji prawnej o roboczej nazwie „Fundacja      
Rodzinna”. Instytucja ta (na wzór podobnych      
rozwiązań funkcjonujących w innych krajach,     
np. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii) ma      
pozwolić na sprawne i skuteczne przekazanie      
przedsiębiorstwa na rzecz następców założyciela,     
a także rozwój tego przedsiębiorstwa w kierunku       
wyznaczonym przez fundatora. Utworzenie    
nowej instytucji prawnej ma pozwolić na      
pogodzenie dwóch ważnych sfer: biznesu i życia       
prywatnego. W założeniu nowe przepisy mają      
wejść w życie od 1 stycznia 2022 r. 

Przypomnijmy! W drugiej połowie 2019 roku,      
przedstawiło do prekonsultacji Zieloną Księgę o      
fundacji rodzinnej, w której scharakteryzowano     
problematykę sukcesji, opisano wybrane modele     
zagranicznych fundacji rodzinnych, jak również     
obowiązujące krajowe rozwiązania prawne    
dotyczące sukcesji oraz wskazano na kluczowe      
zagadnienia w planowanym modelu    
przedmiotowej fundacji. Konsultacje były    
prowadzone w okresie wrzesień – październik      
2019 r. Stanowiska do Zielonej Księgi      
przekazały 34 podmioty. Wszyscy uczestnicy     
konsultacji wyrazili opinię, że w polskim      
systemie prawa brakuje instytucji fundacji     
rodzinnej, która jest znana w wielu innych       
krajach. Instytucję tę należy traktować jako      
narzędzie, które pozwala zbudować    
wielopokoleniową sukcesję majątku rodzinnego,    
zapewnić trwałość i niepodzielność tego     
majątku, jak również zabezpieczyć potrzeby     
majątkowe rodziny fundatora.  

Zgodnie z aktualnymi założeniami Ministerstwa     
Rozwoju, Pracy i Technologii, fundacja rodzinna      
ma posiadać osobowość prawną. Jej założenie      

będzie mogło nastąpić za życia fundatora (na       
podstawie aktu fundacyjnego) albo też po jego       
śmierci (na podstawie testamentu). Fundator     
zakładając fundację przenosi na jej rzecz      
określony majątek (np. przedsiębiorstwo    
ruchomości/ nieruchomości/ akcje lub udziały     
spółek kapitałowych). Składniki te stanowią     
odrębną własność fundacji. Sporządzony przez     
fundatora akt kreacyjny będzie określać cele      
fundacji. Do przykładowych celów Fundacji     
Rodzinnej mogą należeć: 

● zapewnienie integralności majątku   
rodziny założyciela i przeciwdziałanie    
jego rozparcelowaniu; 

● odpowiednie zarządzanie, a w    
konsekwencji pomnażanie majątku   
rodziny założyciela; 

● dbanie o dobro i utrzymanie członków      
danej rodziny i zapewnienie dochodów     
członkom rodziny na poziomie    
ustalonym w statucie; 

● zapewnienie ciągłości i trwałości    
przedsiębiorstwa stworzonego przez   
założyciela; 

● zapobieganie zagrożeniom związanym z    
potencjalnymi konfliktami o majątek    
rodziny założyciela; 

Propozycję wprowadzenia do polskiego    
porządku prawnego instytucji pozwalającej na     
skuteczne przeprowadzenie sukcesji   
międzypokoleniowej należy ocenić pozytywnie.    
Niemniej, wciąż do rozważenia i rozwiązania      
pozostaje wiele istotnych kwestii związanych z      
przystosowaniem tej instytucji do    
obowiązujących przepisów prawa. 

Kwestie sporne  

Najbardziej problematyczną kwestią   
planowanych przepisów pozostaje prawo do     
zachowku. Prawdopodobnie nowe przepisy nie     
zmienią zasad dziedziczenia, gdyż zachowek jest      
elementem polskiego systemu prawnego i     
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przepisy ustawy o fundacji rodzinnej będą      
musiały go respektować. Być może jednak      
wypłata zachowku będzie mogła zostać     
rozłożona w czasie. Niezbędny jest bowiem      
mechanizm, który służyłby koncentracji kapitału     
i pozwoliłby zachować firmę rodzinną w całości.       
Zachowek natomiast często wymusza podział     
majątku, co bezpośrednio wpływa negatywnie na      
biznes. 

Wiele problemów rodzi również uregulowanie     
prawne kwestii opodatkowania fundacji    
rodzinnej. Aktualnie nie jest jeszcze znany      
mechanizm opodatkowania nowego podmiotu, a     
w przedmiocie tym trwają konsultacje z      
Ministerstwem Finansów. Szczegółowe   
zagadnienia podatkowe koncentrują się wokół     
następujących obszarów: transferu rzeczy lub     
praw majątkowych do fundacji rodzinnej     
(wkładów), jej dochodów, wypłat    
dokonywanych na rzecz beneficjentów fundacji,     
transferu rzeczy lub praw majątkowych w toku       
likwidacji fundacji rodzinnej. Stworzenie    
instytucji prawnej, w której podejście do aspektu       
rodzinnej przedsiębiorczości uregulowane   
byłoby kompleksowo, pozwoliłoby na    
planowanie sukcesji sięgającej wielu pokoleń.     
Ochrona i wspieranie firm rodzinnych jest      
kluczowe dla polskiej gospodarki, w     
szczególności aktualnie, gdy firmy, w tym firmy       
rodzinne są osłabione przez pandemię     
COVID-19 i wynikające z tego faktu skutki dla        
gospodarki. Tym bardziej więc zasadne jest      
prowadzenie prac legislacyjnych, które    
pozwoliłyby na wejście w życie ustawy o       
fundacji rodzinnej, która ułatwiłaby planowanie     
biznesu przynajmniej w zakresie sukcesji     
pokoleniowej. 

 

 

 

UOKiK planuje zaostrzyć walkę z 
zatorami płatniczymi 

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu     
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach    
handlowych, od 1 stycznia 2020 roku prezes       
UOKiK może skontrolować i ewentualnie ukarać      
dużą firmę, która w ciągu trzech kolejnych       
wybranych miesięcy ma zaległości w     
płatnościach wobec małych i średnich firm na       
poziomie 5 mln złotych. UOKiK w typowaniu       
firm bazuje na plikach JPK, ale także       
sprawozdaniach firm. Problem w tym, że termin       
płatności nie jest obowiązkowym elementu     
faktury, i nie ma go w pliku JPK a         
Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 marca      
2011 roku w sprawie m.in.: wystawiania faktur       
pozostawia tu pełną dowolność. Według     
zapowiedzi UOKiK i Ministerstwa Rozwoju,     
jeszcze w tym roku należy spodziewać się       
zmiany w ustawie o zwalczaniu zatorów. 

Jak poinformował Prezes UOKiK Tomasz     
Chróstny: 

“W 2020 r., czyli pierwszym roku      
obowiązywania ustawy o zatorach płatniczych,     
wszcząłem 100 postępowań dotyczących    
największych dłużników. Właśnie wydałem    
pierwsze cztery decyzje, w których nałożyłem      
kary na dwie spółki. W dwóch innych       
przypadkach postępowanie wykazało   
występowanie zatorów, jednak decyzje nie     
zawierają sankcji finansowych wobec spełnienia     
ustawowych warunków obligatoryjnego   
odstąpienia od nałożenia kary. Niestety w      
prowadzonych obecnie postępowaniach   
zauważyliśmy, że niektórzy przedsiębiorcy    
wykorzystują fortele prawne do uciekania od      
spełnienia obowiązku zapłaty swoim    
kontrahentom wynikającego z oczywistej wręcz     
uczciwości czy sprawiedliwości społecznej.    
Musimy zatem tak usprawnić przepisy, żeby      
wyeliminować luki pozwalające na odwlekanie i      
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przedłużanie postępowania przez nierzetelnych    
przedsiębiorców, a niekiedy na uniknięcie kary      
mobilizującej do płacenia na czas” 

O co chodzi? Otóż UOKiK odstępuje od       
wymierzenia kary, gdy firma też jest ofiarą       
zatorów płatniczych. Dokładnie, gdy wartość     
świadczeń niespełnionych lub spełnionych po     
terminie, za które naliczone zostałyby kary      
jednostkowe, jest równa lub mniejsza od      
wartości świadczeń pieniężnych nieotrzymanych    
lub otrzymanych po terminie przez dłużnika, w       
okresie objętym postępowaniem. Prawnicy    
zakładają, że ta przesłanka zniknie z ustawy. 

Ponadto prezes Chróstny dodaje, że w przypadku       
grup kapitałowych może dochodzić do sytuacji,      
że te niespełnione należności stronie     
postępowania generuje spółka matka lub inna      
spółka powiązana po to, aby stworzyć podstawy       
do odstąpienia od zastosowania sankcji     
finansowej. 

Utrudnienie korzystania z przesłanek odstąpienia     
od ukarania niestety pokazuje trend, w którym       
zmierzają zmiany przepisów. Nie chodzi o      
wyjaśnienie wątpliwości, ale właśnie o     
„automat” do kar – podsumowują eksperci.  

źródło: gov.pl, prawo.pl 
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