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WPROWADZENIE
W grudniu 2018 r. będziemy obchodzili trzydziestolecie
przyjęcia przez Sejm PRL ustawy o działalności gospodarczej, która zapisała się w historii jako „ustawa Wilczka”, nazwana tak od nazwiska ówczesnego ministra
przemysłu, głównego autora projektu. Ustawa umożliwiała prowadzenie prywatnej działalności gospodarczej
w Polsce, regulując zagadnienie zgodnie z zasadą, że dozwolone jest wszystko, co nie jest wprost zabronione
w przepisach prawa. Moment przyjęcia ustawy traktuje
się jako symboliczny początek budowy gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Największym widocznym rezultatem gospodarczych zmian z końcówki lat 80. był znaczący przyrost przedsiębiorstw prowadzonych na terenie kraju.

Narzędziem szczególnie użytecznym dla skutecznego dokonania sukcesji przedsiębiorstwa jest fundacja prywatna, obecna w wielu zachodnich porządkach
prawnych. Rozwiązanie to gwarantuje ciągłość trwania
przedsiębiorstwa zgodnie z intencjami założycieli, chroniąc wchodzące w skład przedsiębiorstwa składniki majątkowe przed rozdrobnieniem czy roztrwonieniem,
W oczywisty sposób zwiększa to pewność obrotu prawnego, rzutując na zwiększenie wiarygodności przedsiębiorstwa jako partnera biznesowego. Równocześnie,
wniesienie określonego przedsiębiorstwa do fundacji
prywatnej nie wpływa na jego bieżące funkcjonowanie
– nie wiąże się z koniecznością przenoszenia jego siedziby, czy też zmianą rezydencji podatkowej.

Znaczna część prywatnych polskich przedsiębiorstw zachowuje charakter rodzinny, tj. jest zarządzana przez
osoby nalężące do tej samej rodziny. Trzydziestoletni okres rozwoju polskiej przedsiębiorczości oznacza,
że również znaczna część przedsiębiorstw zbliża się do
takiego wieku, a to z kolei stawia przed nimi konieczność
nieuchronnej zmiany pokoleniowej. Tym samym przedsiębiorstwa te niechybnie będą musiały skonfrontować
się z wyzwaniem w postaci zapewnienia sukcesji.

Niestety, pomimo bogatej tradycji związanej z ordynacjami rodowymi, polskie prawo nie jest wyposażone
w narzędzia dedykowane sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych. Swoistym przełomem w tym zakresie będzie
ustawa o zarządzie sukcesyjnym, spodziewana na czerwiec 2018 r. Rozwiąże ona jednak problem wyłącznie po
stronie przedsiębiorstw prowadzonych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Kwestia sukcesji większych przedsiębiorstw nadal pozostaje nieuregulowana.

Przekazywanie steru w przedsiębiorstwie kolejnemu pokoleniu nigdy nie jest procesem prostym – skuteczne
przeprowadzenie sukcesji wiąże się z koniecznością wieloletniego i skrupulatnego planowania działań. Stąd też
w wielu krajach funkcjonują dedykowane sukcesji narzędzia prawne, ograniczające wielość towarzyszących sukcesji ryzyk, oraz umacniające pewność otoczenia rynkowego co do kierunku rozwojowego przedsiębiorstwa.
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Chcąc dokonać sukcesji, polscy przedsiębiorcy mogą
wybrać spośród następujących opcji:
-

umowy kupna-sprzedaży czy darowizny dokonywane pomiędzy sukcesorem a osobą przekazującą mu
majątek;

-

przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę kapitałową;

-

wniesienie przedsiębiorstwa aportem do wcześniej
założonej spółki prawa handlowego.

Wszystkie z tych rozwiązań są jednak de facto wyłącznie klasyczną zmianą własności przedsiębiorstwa i nie
uwzględniają specyfiki rodzinnego biznesu. Alternatywnie, sukcesja może dokonać się już po śmierci dotychczasowego właściciela, w formie dziedziczenia ustawowego lub testamentu. Rozwiązanie to skutkuje jednak
najczęściej rozdrobnieniem majątku.
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Stąd też popularność, jaką wśród polskich przedsiębiorców cieszą się fundacje prywatne rejestrowane w innych krajach. Czyni to zasadnym pytanie o możliwość
wprowadzenia narzędzi umożliwiających dokonywanie
sprawnych sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych do polskiego porządku prawnego. Brak takich regulacji znacząco zwiększa ryzyko sukcesji dokonywanych w sposób
nieudolny, co długofalowo może skutkować problemami
z utrzymaniem płynności przedsiębiorstwa. W najgorszych scenariuszach będzie to wiązało się z utratą przez
przedsiębiorstwo rodzinnego charakteru (np. wskutek
zwiększenia zaangażowania zewnętrznych menadżerów,
albo wrogiego przejęcia), bądź też jego bankructwem.
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1.
Przedsiębiorstwo rodzinne
– definicja, cechy konstytutywne
Wprowadzenie
Pierwsze skojarzenia przychodzące powszechnie na myśl po zadaniu pytania
o to, czym właściwie są firmy rodzinne, kierują naszą wyobraźnię w stronę małych rodzinnych sklepików, warsztatów rzemieślniczych w których fach przekazywany jest z ojca na syna, czy też restauracji, w których tajniki przepisów stanowią najpilniej strzeżony rodowy sekret. Skojarzenia te mają oczywiście dużo
wspólnego z prawdziwą naturą zjawiska, niemniej stanowią zaledwie jego niewielki ułamek. W globalnym obrocie gospodarczym funkcjonuje bowiem bardzo wiele dużych organizacji zarządzanych często przez wielopokoleniowe już
klany, konkurując niejednokrotnie z przedsiębiorstwami o rozdrobnionym,
zanonimizowanym akcjonariacie, czy też zarządzanymi przez zawodowych
menadżerów rozliczanych z osiągnięcia konkretnych rezultatów (co nie oznacza absolutnie, że firmą rodzinną nie może zarządzać zawodowy menadżer).

Ujęcie naukowe
Przedsiębiorstwa rodzinne są przedmiotem zainteresowania nauki, zarówno prawników jak i przedstawicieli nauk ekonomicznych. Ł.Sułkowski określa je jako
podmioty, w których większa część własności (przynajmniej 50% kapitału) oraz funkcje zarządzania znajdują się w rękach członków rodziny. Nie ma przy tym absolutnie wymogu, ażeby wszystkie zatrudnione w organizacji osoby były ze sobą spokrewnione. Wystarczy,
po to by spełniony były następujące wymogi: co najmniej dwóch członków rodziny wspólnie pracuje w tym
przedsiębiorstwie (I), co najmniej jeden członek rodziny ma istotny wpływ na zarządzanie (II), członkowie rodziny posiadają znaczące lub większościowe udziały
w przedsiębiorstwie (III)I. Zbliżoną definicję proponują
W. Popczyk i A. Winnicka – Popczyk, dla których pod pojęciem przedsiębiorstwa rodzinnego kryje się organizacja w dowolnej formie prawnej, której kapitał w całości
lub w decydującej części znajduje się w posiadaniu rodziny, a przynajmniej jeden jej członek wywiera decy-

dujący wpływ na kierownictwo lub sam sprawuje funkcję kierowniczą z zamiarem trwałego utrzymania przedsięwzięcia w rękach rodzinyII.
Alternatywnie do zagadnienia podchodzi min. A. Blikle
(skądinąd również związany z rodzinną firmą). W jego
opinii przedsiębiorstwo rodzinne powinno być przede
wszystkim podstawą życia rodziny, zarządzaną ze znaczącym udziałem rodziny, miejscem, gdzie rodzina buduje swoje poczucie wartości i realizuje swoje marzeniaIII. Przedsiębiorstwo takie powinno dla rodziny
stanowić szczególną wartość, z której rodzina jest dumna. W jego ocenie wartość ta powinna być chroniona
nawet wbrew oczywistym argumentom ekonomicznym.
W podobnym tonie wypowiada się K. Orzechowski, według którego w przedsiębiorstwie rodzinnym podstawowe zasoby ludzkie stanowi rodzina kształtująca bezpośrednio jego działalnośćIV.
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Na przestrzeni lat ukształtowały się zatem dwa nurty
definicyjne przedsiębiorstw rodzinnych. Pierwszy, określany obiektywnym, koncentruje się wokół wyrażonego liczbowo udziału właścicielskiego rodziny w przedsiębiorstwie oraz liczby członków rodziny zaangażowanych w działalność firmy. Drugi, określany subiektywnym ogranicza się wyłącznie do wykazania faktycznej
kontroli nad przedsiębiorstwem przez członków rodziny oraz form i metod, przy użyciu których rodzina realizuje funkcje zarządcze. Siłą rzeczy, nurt pierwszy, reprezentowany min. przez prof. Sułkowskiego, prof. Popczyka i prof. Winnicką – Popczyk koncentrował się będzie
wokół nadzorczych i własnościowych aspektów przedsiębiorstw rodzinnych, podczas gdy drugi, reprezentowany min. przez prof. Bliklego i prof. Orzechowskiego
odnosi się głównie do zagadnień relacyjnych i aksjologicznych.
Niezależnie od przyjętej definicji, w doktrynie zwraca
się uwagę na trygonalną budowę przedsiębiorstwa rodzinnego. Przedsiębiorstwo to obejmuje bowiem rodzinę, biznes i indywidualne osoby, funkcjonujące według różnych, ale zaadaptowanych wzajemnie celów,
których realizacja odbywa się w perspektywie wielopokoleniowej poprzez zarządzanie i kontrolę działalności
i własności przedsiębiorstwaV.
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Przedsiębiorstwo rodzinne
– cechy konstytutywne
Na podstawie dorobku doktrynalnego można pokusić się o wyodrębnienie konstytutywnych elementów
przedsiębiorstw rodzinnych, tj. cech działalności, które odróżniają je od pozostałych uczestników obrotu gospodarczego. Znajdą się wśród nich następujące cechy:
• przedsiębiorstwo oparte jest na bazie prawa własności lub spółki. Bazę przedsiębiorstwa stanowią
określone składniki majątkowe bądź własność intelektualna.
• Własność, na której oparte jest przedsiębiorstwo
pozostaje w rękach osób wzajemnie ze sobą spokrewnionych.
• Nazwa przedsiębiorstwa podchodzi najczęściej
od nazwiska rodziny.
• Zachodzi zależność między przynajmniej dwoma
pokoleniami rodziny a firmą, a powiązanie to ma
wpływ zarówno na działalność przedsiębiorstwa, jak
i na cele i działania rodziny.
• Decyzje są podejmowane przez członków jednej rodziny.
• Bardzo często decyzje podejmowane są w oparciu
o wartości ważne dla życia rodziny.
• Polityka oraz kierunki rozwoju przedsiębiorstwa są
wyznaczane przez jednego lub kilku członków rodziny. Wpływ ten jest uzyskiwany poprzez nadzór właścicielski lub bezpośrednie uczestnictwo w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
• W większości przypadków genezę przedsiębiorstwa
rodzinnego stanowi małe przedsiębiorstwo założone przez jedną lub kilka osób, oparte na pomyśle
i osobistych działaniach, których rezultatem jest
rozwój początkowej organizacji. Założyciele często
angażują w rozwój przedsiębiorstwa cały posiadany
przez siebie kapitał.
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• Ścisłe przenikanie się spraw rodzinnych i gospodarczych. Przedsiębiorstwo rodzinne stanowi integralną część życia rodziny.
• Emocjonalne zaangażowanie w zarządzanie przedsiębiorstwem. Członkowie rodziny mają bardzo często do przedsiębiorstwa stosunek emocjonalny, co
w praktyce oznacza, że decyzje nie zawsze podejmowane są w oparciu o rachunek ekonomiczny.
• Zdolność do szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe. Emocjonalne zaangażowanie w rozwój
przedsiębiorstwa skutkuje nierzadko dużo większym
zaangażowaniem w zachodzące w przedsiębiorstwie procesy, a tym samym na dużo szybsze reagowanie.
• Unikalna struktura organizacyjna, powstała w oparciu o więzy rodzinne.
• Zindywidualizowany sposób wynagradzania członków rodziny zaangażowanych w działalność przedsiębiorstwa.
• Szczególna ścieżka awansu dla osób pozostających
w więzach rodzinnych i nierzadko ograniczone możliwości awansu dla osób niespokrewnionych (szczególnie w odniesieniu do wyższych stanowisk).
• Wyższa tolerancja dla inwestycji długookresowych.
· Integralna i wiodąca pozycja w przedsiębiorczości
lokalnej. Nierzadko również zaangażowanie na rzecz
lokalnej społeczności.
• Konieczność uregulowania sukcesji przedsiębiorstwa.

Trójkołowy model zarządzania
Emocjonalne podejście do zarządzania biznesem wiąże się często z faworyzowaniem historii rodzinnego zaangażowania w rozwój przedsiębiorstwa, nad innymi aspektami działalności organizacji, takimi jak zaangażowanie kapitału społecznego w jej rozwój, czy też
strategii finansowej. Kluczowym wyzwaniem jest zatem wdrożenie balansu w ramach trójkołowego modelu zarządzania przedsiębiorstwem, tj. zrównoważenie podejścia do rodziny, własności i zarządzania.
Co oczywiste, nie wszyscy członkowie rodziny mogą
w ramach przedsiębiorstwa odgrywać te same role, toteż wspominany wyżej balans odbywa się poprzez podział ról pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny.
Oznacza to, że nie wszyscy członkowie rodziny mogą
zajmować się działalnością przedsiębiorstwa, część
z nich będzie musiała skupić się na aktywnościach rodzinnych. Wśród członków rodziny zaangażowanych
w zarządzanie przedsiębiorstwem zaleca się rozdzielenie obowiązków w zakresie zarządzania finansowymi
aspektami przedsiębiorstwa, a jego kapitałem społecznym (na który składa się chociażby reputacja) Od takiego rozkładu zadań przewiduje się wyjątki, zarezerwowane dla starszych członków rodziny – nestorzy rodu
najczęściej angażują się we wszystkie trzy aspekty kierowania przedsiębiorstwem rodzinnym z odpowiednio
mniejszym zaangażowaniemVI.
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planowanie w przedsiębiorstwie rodzinnym
Podstawowe elementy, na których opiera się
planowanie w przedsiębiorstwie rodzinnym

1

2

3

4

5

Kapitał

Kontrola

Kariera

Konflikt

Kultura

W jaki sposób zasoby finansowe przedsiębiorstwa
będą rozdzielane pomiędzy potrzeby przedsiębiorstwa i rodziny?

Który członek rodziny i w
jaki sposób sprawuje w
przedsiębiorstwie kluczową rolę i czy jest to paralelne z jego rolą w rodzinie?

W jaki sposób wybiera się
osoby na stanowiska kierownicze w firmie, które ze stanowisk są zarezerwowane wyłącznie dla
członków rodziny i jakich
sytuacjach można do kierownictwa dopuścić osobę
spoza rodziny?

W jaki sposób zarządzać
konfliktami w firmie i rodzinie, tak by nie przenikały się one pomiędzy sobą?

W jaki sposób wartości rodzinne są utrzymywane i
przekazywane właścicielom, pracownikom i młodszym członkom rodziny?

Planowanie w przedsiębiorstwie rodzinnym
W celu usprawnienia zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym zaleca się
min. wdrożenie genogramu, czyli drzewa genealogicznego rozbudowanego
o charakterystykę relacji pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny (z podziałem na więzi silne, sprzeczne interesy czy relacje zerwane). Narzędzie to
pozwala scharakteryzować wzorce relacji zachodzące pomiędzy pokoleniami
oraz stwarza okazję do zbadania genezy zachowań pozornie nieracjonalnych,
rodzinnych mitów etcVII.
Szczególne wyzwania stoją przed firmami rodzinnymi również w aspekcie planowania. Planowanie typowe dla większości przedsiębiorstw musi być tu bowiem rozbudowane o aspekt zrównoważenia wymagań rodzinnych i biznesowych. Dla przedsiębiorstw rodzinnych koncentruje się ono na pięciu kluczowych elementach:
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1. Kapitał. W jaki sposób zasoby finansowe przedsiębiorstwa będą rozdzielane pomiędzy potrzeby przedsiębiorstwa i rodziny?
2. Kontrola. Który członek rodziny i w jaki sposób sprawuje w przedsiębiorstwie kluczową rolę i czy jest to paralelne z jego rolą w rodzinie?
3. Kariera. W jaki sposób wybiera się osoby na stanowiska kierownicze w firmie, które ze stanowisk są zarezerwowane wyłącznie dla członków rodziny
i jakich sytuacjach można do kierownictwa dopuścić osobę spoza rodziny?
4. Konflikt. W jaki sposób zarządzać konfliktami w firmie i rodzinie, tak by nie
przenikały się one pomiędzy sobą?
5. Kultura. W jaki sposób wartości rodzinne są utrzymywane i przekazywane
właścicielom, pracownikom i młodszym członkom rodziny?VIII
W Polsce, początek naukowego zainteresowania biznesem rodzinnym datuje się na przełom lat 70. i 80. Nieco później, bo dopiero pod koniec lat 80. rodzinne zaangażowanie w rozwój przedsiębiorstw zaczęło być uwzględniane
w debatach politycznych i polityce gospodarczej państwa. Równolegle z działaniami politycznymi pojawiła się inicjatywa oddolna w postaci pierwszych
zrzeszeń przedsiębiorstw rodzinnych, czy też grup doradczych oferujących
usług dostosowane do potrzeb organizacji rodzinnych. Temat stał się również
przedmiotem zainteresowania polskich naukowców.
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2.
Przedsiębiorstwa rodzinne na świecie
– historia, przykłady, znaczenie
dla gospodarek
Historia przedsiębiorczości rodzinnej
Początków rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych należy upatrywać już w początkowej fazie pojawiania się rozwiązań kapitalistycznych. Cechy przedsiębiorstw rodzinnych posiadają historyczne formy organizacji gospodarczych,
takie jak średniowieczne warsztaty rzemieślnicze, w których synowie byli
przysposabiani do kontynuowania rodzinnej działalności przez ojców. Apogeum rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych przypadało jednak na XIX wiek
i było związane z mającą wówczas miejsce rewolucją przemysłową. Przedsiębiorstwa rodzinne na trwałe wpisały się w obraz industrialnych społeczeństw.
Kolejny okres wzmożonego rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych przypadł na
czasy po II wojnie światowej, i to właśnie w tym okresie ma swoją genezę
znaczna część największych organizacji tego typu. W tym miejscu należy poczynić istotne rozróżnienie. Nie ulega bowiem wątpliwości, że formy organizacji gospodarczych polegające na kumulowaniu przez rodzinę dużych obszarów ziemskich, a następnie czerpania z nich profitów istniały w Europie właściwie od czasów rzymskich, stając się podstawą stosunków gospodarczych
czasów feudalizmu. Nie można jednak w tym kontekście mówić o przedsiębiorstwach rodzinnych, bowiem trudno w istocie zakwalifikować takie organizacje gospodarcze jako przedsiębiorstwa, uczestniczące w rynkowej grze
popytu i podaży. Gwarantem ich trwania były raczej monarsze koncesje,
a pozycja dominująca wynikała ze szczególnych przywilejów prawnych.
Znaczenie przedsiębiorstw rodzinnych dla gospodarki
Podstawowym obszarem działania przedsiębiorstw rodzinnych są rynki lokalne. Według szacunków przedsiębiorstwa rodzinne stanowią 90% wszystkich przedsiębiorstw działających na świecieIX. Naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy jest działalność przeważającej części z nich wyłącznie
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w warunkach lokalnych. Nie oznacza to jednak, że funkcjonują one wyłącznie tam. Zgodnie z szacunkami europejskich giełd, ok 44% notowanych na
nich przedsiębiorstw znajduje się w rękach rodzinnychX. Na rynku amerykańskim, przedsiębiorstwa rodzinne stanowią 1/3 wszystkich spółek w rankingu
S&P 500, indeksu giełdowego, w skład którego wchodzi 500 przedsiębiorstw
o największej kapitalizacji, notowanych na New York Stock Exchange i NASDAQ. Według danych Forbes, ok. 44% fortun osób z Rankingu Forbes 400,
stanowiącym zestawienie 400 najbogatszych amerykanów, ma swoje źródło
w dochodach związanych z firmą rodzinną.
Od 2015 r. Centrum Biznesu Rodzinnego Uniwersytetu w St. Gallen,
we współpracy z grupą doradczą EY publikuje Global Family Business Index,
obejmujący 500 przedsiębiorstw rodzinnych o największym znaczeniu dla
globalnej gospodarki. W zestawieniu bierze się pod uwagę przedsiębiorstwa,
w których jedna rodzina kontroluje więcej niż 50% właścicielskich praw decyzyjnych (nazywanych precyzyjnie różnie, w zależności od systemu prawa
któremu podlega dane przedsiębiorstwo). W przypadku spółek notowanych
na giełdzie, przedsiębiorstwo uważa się za rodzinne w przypadku posiadania
przez jedną rodzinę 32% właścicielskich praw decyzyjnych. Zgodnie z danymi
z zestawienia, firmy rodzinne stanowią 30% wszystkich przedsiębiorstw których obrót przekracza miliard dolarówXI.
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Największe światowe przedsiębiorstwa rodzinne
sklasyfikowane według rocznego dochoduxii
nazwa przedsiębiorstwa

Rok
założenia

Dochód
(w mld $)

Ilość
pracowników

kraj

branża

1.

Wal-Mart Stores

1962

485,7

2 200 000

USA

Handel detaliczny

2.

Volkswagen

1937

231,7

591 425

Niemcy

Motoryzacja

3.

Berkshire Hathaway

1955

199,9

361 270

UK

Ubezpieczenia

4.

Ford Motor Company

1903

149,6

199 000

USA

Motoryzacja

5.

EXOR

1927

148,1

303 247

Włochy

Motoryzacja

6.

Cargill

1865

120,4

153 000

USA

Żywność

7.

BMW

1916

100,1

122 244

Niemcy

Motoryzacja

8.

Koch Industries

1940

100

100 000

USA

Oil& Gas

9.

Schwarz Group

1930

93,1

360 000

Niemcy

Handel detaliczny

10.

ALDI Group

1913

82,2

162 579

Niemcy

Handel detaliczny

11.

Comcast Corp.

1963

74,5

153 000

USA

Rozrywka

12.

Gunvor

2000

64

1 500

Szwajcaria

Oil& Gas

13.

Arcelor Mittal

1976

63,6

209 404

Luksemburg

Hutnictwo

14.

Groupe Auchan

1961

58,9

337 737

Francja

Handel detaliczny

15.

Dell

1984

58,1

98 300

USA

Technologie

16.

Reliance Industries

1966

56,5

24 930

USA

Oil& Gas

17.

Louis Dreyfus Holding

1851

55,7

35 956

Holandia

Żywność

18.

America Movil

2000

51,9

195 475

Meksyk

Telekomunikacja

19.

Casino Guichard- Perrrachon

1898

50,9

325 820

Francja

Handel detaliczny

20.

Roche Holding

1896

50,3

91 747

Szwajcaria

Life sciences

21.

LG

1947

48

37 902

Korea Płd.

Technologie

22.

Amer Technology

1988

47,8

15 500

Chiny

Zasoby ludzkie

23.

Dalin Wanda Group

1988

44,7

130 000

Chiny

Budownictwo, nieruchomości

24.

Anheuser- Busch InBev

1852

43,6

152 321

Belgia

Handel detaliczny

25.

Continental

1871

42,6

195 791

Niemcy

Motoryzacja

26.

Tyson Foods

1935

41,4

113 000

USA

Żywność

27.

JBS

1953

41,1

238 000

Brazylia

Żywność

28.

AP Moeller/ Maersk Group

1904

40,3

88 355

Dania

Oil& Gas

29.

Ineos Group

1998

40

17 000

Szwajcaria

Chemia

30.

Tata Motors

1945

39,4

73 485

Indie

Motoryzacja
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3.
Polskie przedsiębiorstwa rodzinne.
Historia i przykłady firm o dużym
znaczeniu dla gospodarki.
Historia przedsiębiorczości rodzinnej
w Polsce.
W Polsce, przedsiębiorczość rodzinna miała historycznie mocno ograniczone możliwości rozwojowe. Początków firm rodzinnych upatrywać należy jeszcze pod zaborami, jednak najczęściej operowały one wyłącznie
na lokalnych rynkach. Faktyczny rozkwit polskiej przedsiębiorczości rodzinnej wiązać należy jednak z okresem
transformacji ustrojowej.
W miarę utrwalania się mechanizmów rynkowychi
stopniowego włączania Polski w system gospodarki światowej następował również proces upodabniania polskich przedsiębiorstw rodzinnych do przedsiębiorstw tego typu funkcjonujących w rozwiniętych gospodarkach rynkowychXIII. Już w 1995 r. przedsiębiorstwa rodzinne stanowiły ok. 1/3 wszystkich przedsiębiorstw zatrudniających od 1 do 100 osóbXIV.

Charakterystyka polskiej przedsiębiorczości
rodzinnej.
Przedsiębiorczość rodzinna w Polsce odznacza się wysoką
różnorodnością, zarówno pod względem wielkości przedsiębiorstw (choć dominują przedsiębiorstwa małe i średnie, to roku na rok coraz więcej z nich osiąga status dużych), formy organizacyjnej (przeważają jednoosobowe
działalności gospodarcze i spółki jawne, jednak stopniowo zwiększa się ilość spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych. Przedsiębiorstwa rodzinne funkcjonują
w ramach szerokiej gamy branż, począwszy od handlu detalicznego i prostego przetwórstwa, kończąc na specjalistycznych usługach i zaawansowanych procesach produkcyjnych. Różne są również okresy ich trwania – niejednokrotnie prowadzone są w Polsce przedsiębiorstwa wielopokoleniowe, nierzadko o ponad stuletniej tradycji.

Jako podstawową przyczynę znaczącego rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce w latach 90. wskazuje się
stworzenie przez państwo przychylnego klimatu wokół
biznesu rodzinnego, co przełożyło się na zmianę ich wizerunku w społecznej świadomości. Skutkowało to stopniowym odchodzeniem od stereotypu, zgodnie z którym
pod pojęciem przedsiębiorstwa rodzinnego rozumiano co
najwyżej warsztat rzemieślniczy, albo mały podmiot zatrudniający kilku pracowników. Rozwój rodzinnej przedsiębiorczości stał się również możliwy dzięki pozytywnym zmianom w przepisach prawnych oraz finansowych
warunkach działania firm rodzinnych. W tym kontekście
wskazuje się przede wszystkim na lepszy dostęp do źródeł
finansowania, zarówno o dłużnym (kredyty) jak i niedłużnym charakterze (faktoring, leasing). Dużą popularnością wśród przedsiębiorstw rodzinnych cieszy się również
Alternatywny System Obrotu NewConnect. Momentem
o dużym znaczeniu była nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z 2000 r., kiedy to wprowadzono do polskiego
porządku prawnego rozwiązania dostosowane do specyfiki firm rodzinnych, takie jak jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy też spółka komandytowo akcyjna. Działania wspierające biznes rodzinny podejmowane były również na szczeblu samorządowymXV.
Według danych Instytutu Biznesu Rodzinnego aktualnych
na rok 2016, 36% funkcjonujących w Polsce firm identyfikuje się jako przedsiębiorstwa rodzinne. W szerszym ujęciu zjawiska, tj. przy przyjęciu założenia, że za rodzinne
będziemy uznawali wszystkie przedsiębiorstwa prywatne, w których większość głosów jest w posiadaniu osoby
(osób) fizycznej, która założyła firmę albo nabyła udziały w firmie lub w posiadaniu jej małżonka, rodziców, dzieci, albo bezpośrednich spadkobierców dzieci, za firmy rodzinne będzie można uznać aż 92% wszystkich polskich
przedsiębiorstw. W 19% przedsiębiorstw uważanych
za rodzinne istnieje wyraźna intencja sukcesji, a tylko 5%
ma już sukcesje za sobą.
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udziały pojedynczych rodzin w polskich przedsiębiorstwaCH

5% 3%

> 50% udziałów
25 - 50 % udziałów
< 25% udziałów

92%

Aż 92% przedsiębiorstw działających w Polsce można uznać za własność rodzinną. Oznacza to, że osoby (bądź jedna osoba) pochodzące z tej samej
rodziny posiadają w nich większościowe udziały (tj. więcej niż 50% całości
udziałów). Dla pozostałych przedsiębiorstw, w bez mała 5% pojedyncze rodziny posiadają od 25% do 50% wszystkich udziałów, zaś w ok. 4% przedsiębiorstw udział ten wynosi mniej niż 25%. Większość z przedsiębiorstw kontrolowanych przez pojedyncze rodziny w stopniu większym niż 50% udziałów
to przedsiębiorstwa mikro i małe. Pakiety własnościowe poniżej 25% występują głównie przy firmach dużych i średnich.
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wiek polskich przedsiębiorstw rodzinnych

> 10 lat
11-20 lat
21-30 lat
>30 lat

Tylko 6% wszystkich polskich przedsiębiorstw rodzinnych działa dłużej niż 31
lat. Najwięcej z nich, bo aż 42% może poszczycić się niespełna dziesięcioletnią historią. 29% przedsiębiorstw funkcjonuje w od 11 do 20 lat, zaś 23% ma
historię dłuższą niż 20 lat, ale krótszą od 30.
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polskie przedsiębiorstwa rodzinne z podziałem na sektory

Handel detaliczny i hurtowy
przetwórstwo przemysłowe
Budownictwo
Usługi profesjonalne
Inne

Najwięcej przedsiębiorstw rodzinnych funkcjonuje w Polsce w sektorze handlu hurtowego i detalicznego. Szacuje się, że przedsiębiorstwa z tego sektora stanowią ponad 32% wszystkich polskich przedsiębiorstw rodzinnych.
Na drugim miejscu plasuje się przetwórstwo przemysłowe – w sektorze tym
funkcjonuje ponad 16% wszystkich polskich przedsiębiorstw rodzinnych.
Prawie 12% przedsiębiorstw rodzinnych operuje w sektorze budowlanym,
zaś prawie 11% zajmuje się profesjonalnym świadczeniem usług.
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forma prawna polskich przedsiębiorstw rodzinnych

Osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą
Spółka cywilna
Spółka z o. o.
Spółka jawna
Spółka komandytowa
Spółka akcyjna

Dla ponad 70% wszystkich przedsiębiorstw właścicielem pozostaje pojedyncza osoba fizyczna. Bez mała 14% należy do osób związanych umową spółki
cywilnej, zaś nieco ponad 10% stanowi własność spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Znaczącą popularnością cieszą się również spółki jawne (prawie 5%). Pozostałe formy prawne cieszą się niewielkim zainteresowaniem.

21

dziedziczenie w przedsiębiorstwach rodzinnych r a p o r t

Największe przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce
na podstawie przychodów ze sprzedaży w 2016 r.
nazwa przedsiębiorstwa

Przychód ze sprzedaży w 2016 r. (w mln zł)

branża

1.

Grupa AB

8 130 000

Technologie

2.

Neuca

7 070 000

Leki

3.

Farmacol

6 040 000

Leki

4.

Unimot

2 530 000

Oil& Gas

5.

Komputronik

2 110 000

Technologie

6.

PBG

1 870 000

Budownictwo

7.

Wipasz

1 780 000

Rolnictwo

8.

Fermy Drobiu Woźniak

1 730 000

Żywność

9.

Black Red White

1 720 000

Meble

10.

Solaris

1 690 000

Motoryzacja

Najaktualniejsze zestawienie największych polskich przedsiębiorstw rodzinnych wykonane zostało w roku 2018 przez portal money.pl. Klasyfikacji dokonano na podstawie przychodu za rok 2016.
Według danych Instytutu Biznesu Rodzinnego, w Polsce działa 828 tys. przedsiębiorstw rodzinnych. Generują one rocznie ok. 322 mld złotych wartości
dodanej dla gospodarki.
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4.
Sukcesja w firmach rodzinnych  
Wprowadzenie
Tym co wyróżnia firmy rodzinne na tle pozostałych przedsiębiorstw jest silne skorelowanie czynności zarządczych w ramach przedsiębiorstwa z relacjami rodzinnymi. Nieuchronnie, elementem takiego dualizmu jest starzenie się
członków rodziny zaangażowanych w kierowanie przedsiębiorstwem. Dla zachowania rodzinnego charakteru przedsiębiorstwa konieczne będzie zatem
przekazanie funkcji kierowniczych młodszym pokoleniom. Długotrwale działające przedsiębiorstwa rodzinne staną zatem prędzej czy później przed problemem sukcesji, a te o najdłuższej historii skonfrontują się z nim kilkukrotnie.
W cywilizacji zachodniej dominuje powszechnie model, w którym majątek po
zmarłym członku rodziny dzieli się w odpowiednich częściach pomiędzy jego
małżonka, dzieci i rodzeństwo. Alternatywnie, może dojść do sytuacji, w której przed śmiercią zmarły zaplanował inny podział majątku i rozporządził nim
w testamencie (ale również wtedy najbliższym członkom rodziny przysługuje
prawo do zachowku). Rozwiązania takie prowadzą do rozdrobnienia składników odziedziczonego majątku, szczególnie, gdy zmarły doczekał się wielu potomków, bądź też ma liczne rodzeństwo. Zjawisko znacznego rozdrabniania
majątku po zmarłym znane jest już przynajmniej od czasów rzymskich. Wtedy też wprowadzano pierwsze środki zaradcze.

Historyczne modele planowania sukcesji
Jako przykład negatywnych i długofalowych skutków
rozdrobnienia majątku po zmarłym wskazać można
polskie rozbicie dzielnicowe, będące rezultatem podziału państwa Bolesława Krzywoustego pomiędzy
jego synów i żonę na mocy testamentu z 1138 r. Podobne problemy bardzo często uniemożliwiały w okresie feudalizmu zbudowanie silnych struktur państwowych trwających dłużej niż rządy jednego monarchii.
Stąd też monarchom o silnej pozycji udawało się czasem przeforsować zasady sukcesyjne, zgodnie z któ-

rymi wszystkie ziemie dziedziczył określony przedstawiciel rodziny (np. najstarszy członek rodu, co nieskutecznie próbował usankcjonować Bolesław Krzywousty). Zwieńczeniem tych starań było upowszechnienie się w Europie zasady pierworództwa, zgodnie z którą majątek po zmarłym ojcu dziedziczy w całości jego
pierworodny syn. W oparciu o tą regułę udało się przez
lata zachowywać ciągłość trwania jednolitego państwa
np. we Francji czy Hiszpanii.
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Przeniesieniem zasady pierworództwa na grunt majątków prywatnych były
znane od czasów rzymskich fideikomisy, w Polsce zwane najczęściej ordynacjami. Instytucja ta polegała na objęciu określonych składników majątku
(najczęściej rozległych nieruchomości) aktem fundacyjnym, którego głównym postanowieniem było wyłączenie ich spod ogólnych zasad dziedziczenia. Na czele fideikomisu stał fideikomisarz, który nie był jednak właścicielem
majątku, a wyłącznie jego powiernikiem. Mógł nim zatem dysponować wyłącznie na zasadach określonych w akcie fundacyjnym. Z reguły fideikomisarzem zostawał najstarszy syn poprzedniego fideikomisarza. Pozostali członkowie rodu nie dysponowali majątkami ziemskimi, jednakże mogli na ich
terenie swobodnie przebywać, co powszechnie praktykowano szczególnie
w wieku starczym. Takie ukształtowanie zasad dziedziczenia, tj. związanie
określonych składników aktem fundacyjnym i wyłączenie dzielenia majątku
po zmarłym fideikomisarzu pomiędzy jego dzieci umożliwiło rozwój rozległych latyfundiów ziemskich, które z każdym pokoleniem powiększały swój
obszar. Najsłynniejsze polskie ordynacje należały do rodów Zamoyskich, Krasińskich, Czartoryskich, czy Radziwiłłów. Na znaczeniu utraciły dopiero w XX
wieku.
Oczywiście, opisane powyżej historyczne instytucje charakterystyczne były
dla czasów sprzed kapitalizmu, kiedy to majątek akumulowano głównie pod
postacią nieruchomości, a jego przetrwanie gwarantowały przede wszystkim
monarsze sankcje. Niemniej, problem zachowania ciągłości trwania majątku w jednolitej formie po przeprowadzeniu sukcesji dotyczy w równym stopniu również przedsiębiorstw rodzinnych. W praktyce problem sprowadza się
tu do takiego uregulowania przejścia określonych składników majątkowych
z jednego podmiotu na drugi, ażeby w maksymalnym stopniu zachować bieżący charakter prowadzonego przedsiębiorstwa.

Planowanie sukcesji przedsiębiorstwa rodzinnego obecnie
Zgodnie z danymi Instytutu Biznesu Rodzinnego przytoczonymi w poprzednim rozdziale, tylko 19% przedsiębiorstw uważanych za rodzinne posiada wyraźną intencję sukcesji, a wyłącznie 5% z nich przeszło ten proces przynajmniej raz. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywać należy przede wszystkim w występującym jeszcze często przekonaniu, zgodnie z którym procesy
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dziedziczenia nastąpią nijako samoistnie i nie wymagają wdrażania szczególnych planów. Pewną przeszkodę
może również stanowić psychologiczna obawa przed
podejmowaniem czynności „na wypadek śmierci” potęgowana przez fakt, że wdrażanie skutecznego planu
sukcesji może zająć kilka lat.
Niestety, jak wskazują dane Instytutu Biznesu Rodzinnego wskazują badania, tylko 30% firm przetrwa proces sukcesji. Czynnikami zwiększającymi szanse na skuteczną sukcesję jest jej dokładnie zaplanowanie i skuteczne wcielenie w życie. Szacuje się, że proces skutecznej sukcesji zajmuje przedsiębiorstwom ok. 7 latXVI.
Zgodnie z rozpowszechnionym w polskiej literaturze
przedmiotu modelem 4W, sukcesja w przedsiębiorstwie rodzinnym to dynamiczny proces zachodzący
między dwiema generacjami, którego celem jest transfer do młodszego pokolenia wiedzy, władzy i własności z zachowaniem indywidualnych dla danego biznesu
i rodziny wartości, ważnych dla obu stron procesuXVII.
W zakresie przekazywania wiedzy, sukcesja polega
przede wszystkim na zagwarantowaniu, że sukcesor
jest w pełni zaznajomiony z historią rodzinnej firmy,
kluczowymi dla jej istnienia projektami i największymi sukcesami. W ramach tego elementu przekazywane są mu również kompetencje zarządcze i znajomość
branży, następuje również nawiązywanie relacji z kluczowymi klientami oraz budowanie stosunków z pracownikami.

tego procesu realizowane osławione w kulturze kariery, zgodnie z którymi sukcesor przechodzi w rodzinnej
firmie wszystkie etapy rozwoju, począwszy od taśmy
produkcyjnej, kończąc w fotelu prezesa po skutecznie
przeprowadzonej sukcesji. Niejednokrotnie sukcesor
ma okazję podejmować istotne dla spółki decyzje jeszcze przed przeprowadzeniem sukcesji.
Niezwykle ważne jest również skuteczne przekazanie
sukcesorowi rodzinnych wartości. Precyzyjne zdefiniowanie, co konkretnie ma zostać przekazane sukcesorowi i w jakich warunkach ma to nastąpić jest niezwykle trudne, z racji niematerialnego charakteru przekazywanych dóbr oraz ich zindywidualizowanego charakteru. Upraszczając, w dużej mierze chodzi o to, żeby
sukcesor podzielał wartości ważne dla rodziny i kluczowych pracowników rodzinnego przedsiębiorstwa.
Przekazanie własności jest w zasadzie sukcesją sensu
stricto, bo to w ramach tego procesu odbywa się faktyczne przeniesienie praw własności. Niejednokrotnie
proces ten następuje stopniowo, poprzez częściowe
przekazywanie udziałów przedsiębiorstwa sukcesorowi.
Najbardziej rozpowszechnionymi formami przeniesienia
własności przedsiębiorstwa jest zapisanie jego udziałów
w testamencie – w takiej sytuacji sukcesor staje się właścicielem przedsiębiorstwa dopiero po śmierci dotychczasowego właściciela. Własność może zostać na sukcesora przeniesiona wcześniej, np. w formie darowizny
bądź umowy sprzedaży. Istnieją jednak również alternatywne formy sukcesji przedsiębiorstw, które omówione
zostaną szerzej w kolejnych rozdziałach.

Przekazywanie władzy polega najczęściej na stopniowym wprowadzaniu sukcesora w procesy decyzyjne w ramach przedsiębiorstwa. To właśnie w ramach
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Sukcesja przeprowadzona w sposób niewłaściwy bądź podejmowana bez
przygotowania, w wyniku nagłej śmierci dotychczasowego właściciela niejednokrotnie staje się przyczyną upadku przedsiębiorstwa. Na ryzyko takie
narażone są szczególnie przedsiębiorstwa oparte na indywidualnej działalności gospodarczej prowadzonej przez jednego członka rodziny, a które stanowią przecież zdecydowaną większość przedsiębiorstw rodzinnych. Należy
również pamiętać, że bezpośrednio zainteresowani sukcesją będą nie tylko
firmowi nestorzy i sukcesorzy, ale także pozostali członkowie rodziny, pracownicy, a nawet klienci i dostawcy. Skutki przeprowadzonej sukcesji będą
odczuwalne również dla nich.
Wśród znanych z rodzimego rynku przykładów nieudanych sukcesji firm rodzinnych wymienia się sieć cukierni „A. Blikle”, w której zaangażowanie wynajętych menadżerów skutkowało stopniowym ograniczaniem wpływu właścicieli na przedsiębiorstwo, czy też przedsiębiorstwo jubilerskie W. Kruk, będące przedmiotem kontrowersyjnego przejęcia przez Vistula GroupXVIII. PFrzykładem sukcesji zakończonej koniecznością sprzedaży wiodących aktywów
krótko po śmierci jednego z właścicieli jest sytuacja Grupy ITI po śmierci Jana
Wejcherta.
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5.
Polskie regulacje dotyczące
sukcesji w firmach rodzinnych  
W chwili obecnej sukcesja w firmach rodzinnych odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem powszechnych instrumentów cywilnoprawnych, takich
jak umowy kupna- sprzedaży czy darowizny dokonywane pomiędzy sukcesorem a osobą przekazującą mu majątek. Drugą z możliwych ścieżek sukcesyjnych jest sukcesja dokonywana już po śmierci dotychczasowego właściciela,
w formie dziedziczenia ustawowego lub testamentu. Nie są to jednak rozwiązania ze swej natury optymalne dla skutecznego przekazania władzy w przedsiębiorstwie, a tym samym zachowania ciągłości firmy rodzinnej.
Niejednokrotnie, polscy przedsiębiorcy stosowali również narzędzia pochodzące z Kodeksu spółek handlowych, takie jak przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę kapitałową (najczęściej w jednoosobową spółkę z o.o.) lub
wniesienie przedsiębiorstwa aportem do wcześniej założonej spółki prawa
handlowego.

Stąd też zagadnienie ustawowego uregulowania mechanizmów sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych stało się przedmiotem zainteresowania administracji centralnej. Przykładem takich działań było zapowiedziane w lipcu 2016 r. przez Ministerstwo Rozwoju wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji prokurenta mortis causa, dostosowanej
przede wszystkim do potrzeb osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, po śmierci przedsiębiorcy
prowadzona przez niego jednoosobowa działalność
gospodarcza nie może być kontynuowana na dotychczasowych zasadach. Do czasu działu spadku zarządzanie przedsiębiorstwem jest znacząco utrudnione. Ponadto, powstaje stan niepewności co do tego, kto będzie prowadził przedsiębiorstwo po dziale spadku i czy
w ogóle będzie istniała możliwość kontynuowania jego
działalności. Dodatkowo, w chwili śmierci przedsię-

biorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą wygasają co do zasady wszystkie zawarte
przez niego umowy o pracę, część umów cywilnoprawnych, a także tracą moc decyzje administracyjne wydane na rzecz tego przedsiębiorcy, nierzadko niezbędne
do wykonywania określonej działalności gospodarczej.
Identyfikując te problemy, Ministerstwo Rozwoju zaproponowało wprowadzenie instrumentu pozwalającego na kontynuację działalności przedsiębiorstwa
bezpośrednio po śmierci przedsiębiorcy, przy równoczesnym nieograniczaniu możliwości dalszego prowadzenia tej działalności przez spadkobierców po podziale spadku – prokury mortis causa.
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prokura mortis causa - możliwe sposoby powoływania prokurenta
Zgodnie z propozycją Ministerstwa,
prokurent mortis causa mógłby być powoływany przez:

1

2

3

4

Przyszłego spadkodawcę jeszcze za życia w testamencie lub w pisemnym
oświadczeniu

Osobę, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą i uzyskała zgodę pozostałych, znanych jej spadkobierców oraz małżonka spadkodawcy (tylko w
sytuacji, gdy małżonkowie
pozostawali we wspólności majątkowej, fakt nieobjęcia małżonka testamentem pozostawałby bez znaczenia)

Małżonka spadkodawcy,
również tylko w sytuacji,
gdy małżonkowie pozostawali we wspólności majątkowej, fakt nieobjęcia małżonka testamentem pozostawałby bez znaczenia, po
uzyskaniu zgody znanych
mu spadkobierców,

Spadkobiercę, któremu
uprawnienie takie przyznane zostało w testamencie

5
Sąd, w dwóch przypadkach:
- na wniosek osoby, która
uprawdopodobni, że jest
spadkobiercą, uprawnionym do zachowku,
- w przypadku, gdy przedsiębiorca ustanowił prokurenta mortis causa za życia, lecz osoba ta następnie
zmarła albo zrzekła się prokury.

Zadaniem prokurenta mortis causa byłoby tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem do czasu podziału spadku obejmującego przedsiębiorstwo,
przy czym wszelkie czynności podejmowałby na rachunek spadkobierców.
W nazwie jednoosobowego przedsiębiorstwa przez okres trwania prokury
mortis causa znajdowałby się dopisek „w spadku”.
Zgodnie z propozycją Ministerstwa, prokurent mortis causa mógłby być powoływany przez:
-

przyszłego spadkodawcę jeszcze za życia w testamencie lub w pisemnym oświadczeniu;

-

osobę, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą i uzyskała zgodę
pozostałych, znanych jej spadkobierców oraz małżonka spadkodawcy (tylko w sytuacji, gdy małżonkowie pozostawali we wspólności majątkowej,
fakt nieobjęcia małżonka testamentem pozostawałby bez znaczenia);
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-

małżonka spadkodawcy, również tylko w sytuacji, gdy małżonkowie pozostawali we wspólności majątkowej, fakt nieobjęcia małżonka testamentem pozostawałby bez znaczenia, po uzyskaniu zgody znanych mu spadkobierców,

·

spadkobiercę, któremu uprawnienie takie przyznane zostało w testamencie,

-

sąd, w dwóch przypadkach:
·

na wniosek osoby, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą,
uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą oraz że ustanowienie prokurenta mortis causa jest ważne dla zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa i ochrony praw wnioskodawcy lub osób trzecich,

·

w przypadku, gdy przedsiębiorca ustanowił prokurenta mortis causa za
życia, lecz osoba ta następnie zmarła albo zrzekła się prokury.

Za nienależyte wywiązanie się ze swoich obowiązków prokurent odpowiadałby wobec spadkobierców oraz osób trzecich na ogólnych zasadach cywilnoprawnych.
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prokura mortis causa - założenia projektu
projekt instytucji prokury mortis causa
obejmował istotne dla dziedziczenia przedsiębiorstw rodzinnych zagadnienia:

1

2

3

4

Utrzymanie w mocy decyzji administracyjnych związane z działalnością przedsiębiorstwa wydanych wobec spadkodawcy, o ile
nie będą ściśle związane z przymiotami osobistymi spadkodawcy.
Decyzje administracyjne będą mogły być tymczasowo wykonywane przez prokurenta mortis causa (jeżeli zostanie ustanowiony),
przy czym powinien on zapewnić wszelkie warunki i wymogi niezbędne do otrzymania danej decyzji administracyjnej.

Możliwość kontynuowania projektów współfinansowanych ze
środków pomocy publicznej oraz
zachowania pomocy publiczna
otrzymanej na podstawie umów,
które są w toku wykonywania. Dodatkowo, następcy prawni
spadkobiercy mogliby ubiegać się
o pomoc publiczną w postaci ulg,
argumentując jej zasadność zdarzeniami mającymi miejsce przed
śmiercią przedsiębiorcy.

Umowy o pracę nie wygasałyby wraz ze śmiercią przedsiębiorcy, a wszystkie uprawnienia i obowiązki pracodawcy byłyby wykonywane przez prokurenta mortis causa. Warunkiem ciągłości umów o pracę miałoby być
zapewnienie ciągłości działalności przedsiębiorstwa poprzez jego
przejęcie przez następcę prawnego bądź powołanie prokurenta mortis causa najpóźniej w ciągu
miesiąca od dnia otwarcia spadku.

Przedsiębiorstwo wchodzące
w skład masy spadkowej do czasu działu spadku byłoby traktowanie jako podatnik. Dotyczyłoby to min. podatku od towarów i
usług, podatku od środków transportu, podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Rolę płatnika pełniłby w takiej sytuacji prokurent
mortis causa.

Proponowane przez ministerstwo rozwiązanie stanowiłoby swoisty precedens. W obecnym stanie prawnym prokura jest instrumentem prawnym zarezerwowanym dla osób prawnych, tj. nie mogą z niej korzystać indywidualni przedsiębiorcy.
Założenia projektu regulacji, której głównym celem miało być wprowadzenie do polskiego porządku instytucji prokury mortis causa, obejmowały jeszcze inne istotne dla dziedziczenia przedsiębiorstw rodzinnych zagadnienia:
·
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-

Sukcesorzy, którzy będą kontynuować działalność gospodarczą spadkodawcy, niezależnie od wyboru formy prawnej prowadzenia działalności
gospodarczej, wstąpią w jego prawa jako adresata decyzji administracyjnych. Dotyczyłoby to również zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały
przyznane przedsiębiorcy przed jego śmiercią.

·

Możliwość kontynuowania projektów współfinansowanych ze środków
pomocy publicznej oraz zachowania pomocy publicznej otrzymanej na
podstawie umów, które są w toku wykonywania. Dodatkowo, następcy
prawni spadkobiercy mogliby ubiegać się o pomoc publiczną w postaci ulg, argumentując jej zasadność zdarzeniami mającymi miejsce przed
śmiercią przedsiębiorcy.

·

Umowy o pracę nie wygasałyby wraz ze śmiercią przedsiębiorcy, a wszystkie uprawnienia i obowiązki pracodawcy byłyby wykonywane przez prokurenta mortis causa. Warunkiem ciągłości umów o pracę miałoby być zapewnienie ciągłości działalności przedsiębiorstwa poprzez jego przejęcie
przez następcę prawnego bądź powołanie prokurenta mortis causa najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia otwarcia spadku.

·

Przedsiębiorstwo wchodzące w skład masy spadkowej do czasu działu
spadku byłoby traktowanie jako podatnik. Dotyczyłoby to min. podatku
od towarów i usług, podatku od środków transportu, podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Rolę płatnika pełniłby w takiej sytuacji prokurent mortis causa.

Pomimo iż od prezentacji założeń w powyższym upłynęło już niemal dwa lata,
znalazły one przełożenie na konkretne działania legislacyjne dopiero w lutym
2018 r. Wówczas to rząd przyjął opracowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym firmy po śmierci właściciela. Wiceminister Przedsiębiorczości i Technologii Mariusz Haładyj
deklarował wówczas, że przyjęta przez rząd regulacja to „kompleksowa ustawa”, koncentrująca się na sukcesji międzypokoleniowej. Projekt zakładał do-
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datkowo, że w sytuacji, gdy spadkobiercy przedsiębiorcy będą chcieli wnieść
przedsiębiorstwo do spółki, ustawa da im taką możliwość. Spółka stanie się
w takiej sytuacji właścicielem przedsiębiorstwa w spadku, dzięki czemu możliwe będzie przeniesienie na nią koncesji, zezwoleń czy licencji na podstawie
ustawy o zarządzie sukcesyjnym.
W stosunku do założeń z lipca 2016 r. nastąpiła istotna zmiana terminologiczna – prokurent mortis causa określany jest teraz zarządcą sukcesyjnym.
Istota jego funkcji oraz jego uprawnienia nie uległy jednak zmianom. Funkcja zarządcy sukcesyjnego nadal będzie wyłącznie tymczasowa, a jej wiodącym zadaniem będzie zachowanie ciągłości trwania przedsiębiorstwa w okresie pomiędzy śmiercią dotychczasowego właściciela a objęciem spadku przez
jego sukcesorów. Dotychczas, przeprowadzenie tego procesu wymagało rejestracji nowej działalności gospodarczej przez spadkobierców, czyli w praktyce rozpoczęcie działalności przedsiębiorstwa od początku.
Co do zasady zarząd sukcesyjny będzie mógł trwać maksymalnie do momentu objęcia przedsiębiorstwa wchodzącego w skład spadku przez sukcesorów.
Ustawa wprowadza ponadto ograniczenie, zgodnie z którym nie może on
trwać dłużej niż dwa lata, z możliwością przedłużenia jego trwania przez sąd,
w wyjątkowych sytuacjach, maksymalnie na 5 lat.
W momencie opracowywania niniejszej publikacji projekt ustawy o zarządzie
sukcesyjnym firmy po śmierci właściciela znajdował się na etapie prac sejmowych. Prawdopodobnie zostanie on przyjęty w czerwcu 2018 r.
Wspomniany wyżej projekt był pierwszą inicjatywą polskiej egzekutywy nakierowaną na uregulowanie zagadnień dotyczących sukcesji przedsiębiorstw
rodzinnych. Należy również pamiętać, że był on dedykowany wyłącznie określonej grupie przedsiębiorców, tj. tylko tym, którzy prowadzili jednoosobową
działalność gospodarczą. W polskim porządku prawnym nadal nie ma regulacji dostosowanych do sukcesji w przedsiębiorstwach prowadzonych w innych
formach prawnych. Z tego powodu polscy przedsiębiorcy zmuszeni są często do korzystania z instrumentów prawnych istniejących w porządkach innych państw.
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6.
Fundacja prywatna  
Jedną z możliwych form organizacji sukcesji przedsiębiorstwa rodzinnego,
obecną w porządkach prawnych innych państw są fundacje prywatne (ang.
private foundation), w literaturze przedmiotu nazywane również fundacjami
pożytku prywatnego, bądź też fundacjami prawa prywatnego.

Fundacja prywatna – cechy konstytutywne
Fundacja prywatna jest podmiotem posiadającym osobowość prawną, powołanym w celu zarządzania majątkiem wniesionym do fundacji przez fundatora. Fundator określa sposób, w jaki fundacja będzie zarządzana oraz zasady
dysponowania jej majątkiem, w tym również przekazywania środków wskazanym wcześniej przez fundatora beneficjentom. Kluczowa dla istnienia fundacji prywatnej jest zatem relacja pomiędzy fundatorem, a beneficjentami,
zorganizowana nie na tej samej płaszczyźnie, ale poprzez fundację, do której
fundator wnosi określony majątek, a beneficjenci uprawnieni są do czerpania z niego zysku na określonych przez fundatora zasadach.
Mechanizm działania fundacji prywatnej zbliżony jest do klasycznej fundacji znanej z polskiego porządku prawnego – wiodącym substratem jest wnoszony do fundacji majątek. Posiada ona również, podobnie jak ‘polska’ fundacja charakter zakładowy, tj. jest bezosobowa, nie posiada członków. Fundacja prywatna musi również posiadać określony w statucie cel. Jednakże,
w odróżnieniu od fundacji działających pod rządami polskiego prawa, nie ma
obowiązku, ażeby cel ten nosił przymiot użyteczności publicznej (choć oczywiście, jeśli taka jest wola fundatora, można określić cel również w taki sposób). Wyłącznym celem fundacji prywatnej może być zarządzanie majątkiem
wniesionym przez fundatora do fundacji.
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Mechanizm działania fundacji prywatnej

osoba
prawna

założona
przez fundatora

zorganizowana
na zasadach
określonych
przez fundatora

powołana
w celu
zarządzania
majątkiem

cel nie musi być
użyteczny
społecznie

fundacja
prywatna

Genezy fundacji prywatnych upatrywać należy w instytucji trustu. Polega ona na zrzeszaniu się pojedynczych przedsiębiorców działających w tej samej branży w organizację, której rezultatem było powstanie oligopolu. Przedsiębiorcy zakładający trust stawali się jego
udziałowcami, tracąc równocześnie samodzielność pod
względem handlowym, wytwórczym i prawnym. W momencie wniesienia do trustu tracili oni również własność swoich majątków – przechodziła ona na trust,
a prawa z niej były od tej pory wykonywane przez zarząd trustu. Wpływ na obsadę organów wewnątrz trustu oraz podział zysku odbywał się proporcjonalnie do
wniesionego majątku. Ze względu na znaczące ograniczenie rynkowej konkurencji przez trusty są one obecnie
zabronione w większości gospodarek rynkowychXIX. Były
jednak niezwykle popularne pod koniec XIX w., szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Z tego okresu pochodzi pierwsza na świecie ustawa antymonopolowa, tzw.
Sherman Act, wymierzona właśnie w trusty kontrolujące wówczas znaczą część krajowego przemysłu. Fundacje prywatne stanowią recepcję mechanizmu wykorzystywanego przez trusty.
Fundacje prywatne są instytucją charakterystyczną dla
systemu common law, jednak występują również w prawodawstwach krajów na kontynencie. Szczegóły ich organizacji
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w poszczególnych państwach różnią się, niemniej można wyodrębnić następujące obowiązki które muszą być
spełnione by skutecznie powołać do życia fundację prywatną:
- wymóg określenia celu fundacji;
- obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej
przez fundację;
- konieczność ustanowienia w statucie reguł nadzoru i
zarządzania;
- obowiązek określenia zasad odpowiedzialności i audytu;
- regulacje dotyczące możliwych zmian statutu;
- procedura rozwiązania fundacji;
- przedstawienie statusów podatkowych fundatora i
beneficjentów;
- określenie statusu podatkowego fundacji.

Majątek wniesiony do fundacji prywatnej
a dziedziczenie
Fundacja prywatna stanowi popularne narzędzie dokonywania sukcesji przedsiębiorstwa rodzinnego. Uważa
się ją za narzędzie zapewniające płynne następstwo generacji w ramach przedsiębiorstwa. Reguły przyszłego
zarządu przedsiębiorstwem, beneficjentów oraz sukcesji beneficjentów określane są przez fundatora, najczęściej w statucie fundacji. To co odróżnia sukcesję dokonywaną w ramach fundacji prywatnej od tej dokonywanej np. przy użyciu testamentu to zachowanie jednoli-
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tości przekazywanego majątku. Od momentu ustanowienia fundacji stanowi
on bowiem jej własność, a beneficjenci mogą z niego korzystać (w tym również czerpać korzyści) wyłącznie na zasadach określonych w statucie. Fundator
posiada również możliwość wprowadzenia ograniczeń możliwości beneficjentów do korzystania z fundacyjnego majątku i zawężenia jej do określonego grona następców prawnych. Może ponadto ustanowić szczególne reguły, od których spełnienia beneficjenci uzyskują pełnię praw ze statusu, tj. np. stopniowe
zwiększanie ich uprawnień wraz z osiągnięciem przez nich określonego wieku,
czy też zdobycia odpowiedniego wykształcenia. Do fundacji prywatnej wnosi się wyłącznie określone składniki majątku, tj. pozostały majątek fundatora,
którym nie rozporządził on w statucie fundacji będzie podlegał dziedziczeniu
na zasadach ogólnych.

Zarządzanie fundacją prywatną
Na czele fundacji prywatnej stoi jej rada. Stanowi ona jedyny ośrodek decyzyjny w ramach struktury. Zasady wyboru rady ustala się w statucie fundacji
i nie musi ona składać się wyłącznie z krewnych fundatora bądź beneficjentów fundacji. Majątek wniesiony do fundacji jest jej niepodzielną własnością,
co skutecznie ogranicza możliwość rozdrobnienia majątku wraz ze wzrostem
liczby spadkobierców (majątek wniesiony do fundacji prywatnej nie wchodzi
w skład masy spadkowej fundatora). Należy w tym miejscu poczynić istotne
doprecyzowanie – katalogi spadkobierców i beneficjentów fundacji prywatnej
nie muszą się wzajemnie pokrywać. Istnieje możliwość wskazania jako beneficjenta osoby, która nie jest uprawniona do spadku po fundatorze na podstawie ogólnych reguł dziedziczenia i odwrotnie, nie każdy prawny spadkobierca
musi być wskazany jako beneficjent fundacji. Tym samym istnieje możliwość
rozgraniczenia osób, którym należy zagwarantować zabezpieczenie majątkowe od osób, które mają być zaangażowane w bieżące zarządzanie majątkiem.
Zakres świadczeń, które beneficjenci mogą otrzymać od fundacji prywatnej
określa fundator. Fundator określa ponadto stopień zaangażowania poszczególnych beneficjentów w bieżącą działalność fundacji i jej aktywność gospodarczą. W statucie fundacji prywatnej określa się ponadto reguły sukcesji beneficjentów.
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Należy jednak pamiętać, że o ile zasady funkcjonowania fundacji prywatnej są
w dużej mierze określone przez fundatora, to integralną częścią statutu fundacji w większości porządków prawnych są przepisy regulujące możliwość zmiany
treści statutu. Uprawnienia w tym zakresie przypisuje się najczęściej fundatorowi, osobiście bądź we współdziałaniu z radą fundacji, a po jego śmierci radzie
fundacji, jej beneficjentom, albo obydwu tym grupom działającym wspólnie.
Fundacja nie stanowi własności fundatora, nie jest on również jej członkiem,
udziałowcem. O ile statut nie przyznaje mu miejsca w radzie fundacji, nie ma
on również wpływu na jej bieżące zarządzanie. Odzwierciedlenie jego woli
w zakresie działania fundacji stanowi jej statut. Uprawnienia fundatora i beneficjentów wynikające ze statutu fundacji prywatnej mają charakter osobisty, tj. nie mogą być przedmiotem egzekucji sądowej czy administracyjnej.
Tym samym majątek wniesiony do fundacji pozostaje bezpieczny bez względu
na następcze działania fundatora i beneficjentów. Obrazowo, gdy popadną oni
w długi nie będzie istniała możliwość dokonania egzekucji z majątku fundacji.
Wniesienie majątku do fundacji chroni go również przed roszczeniami wierzycieli fundatora, których zobowiązania powstały jeszcze przed ustanowieniem
fundacji. W takiej sytuacji należy jednak mieć na uwadze przepisy dotyczące
zakazu dokonywania czynności prawnych z pokrzywdzeniem wierzyciela, obecne w większości porządków prawnych.

Fundacja prywatna a działalność gospodarcza
W większości jurysdykcji fundacja prywatna może prowadzić działalność
gospodarczą na zasadach tożsamych jak te stosowane wobec klasycznych
przedsiębiorstw. Jako fundacja, musi mieć jednak najczęściej cel określony
w statucie i to jego realizacja jest jej najważniejszym zadaniem. Prowadzona
działalność gospodarcza musi zatem wpisywać się w statutowy cel fundacji. Ten
jednak może być określony szeroko, tj. ograniczać się do utrzymania majątku
fundacji bądź służyć jego powiększaniu. Tym samym możliwe będzie uzasadnienie w oparciu o statutowy cel większości podejmowanych aktywności gospodarczych. Nie istnieje również wymóg ścisłej separacji aktywności gospodarczej
i realizacji celów statutowych, o ile uda się wykazać, że pozostają one we wzajemnej korelacji. Nie będzie jednak dopuszczalne prowadzenie działalności gospodarczej z pominięciem celów statutowych fundacji.
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Fundacja prywatna stanowi zatem narzędzie dogodne
do zapewnienia sukcesji nieruchomości, cennych ruchomości, środków pieniężnych oraz całych przedsiębiorstw, dając fundatorowi swobodę szczegółowego
określenia ich przyszłych losów. Umożliwia zatem zachowanie unikatowej tożsamości poszczególnych aktywów,
co czyni ją rozwiązaniem popularnym wśród przedsiębiorstw rodzinnych przywiązanych do szczególnych wartości przyświecających prowadzonej przez nich działalności. Jako iż nie emituje ona udziałów, a prawa przyznane beneficjentom nie są zbywalne, stanowi ona dobre
zabezpieczenie przed wykupieniem rodzinnego przedsiębiorstwa przez inwestorów zewnętrznych, bądź też
dokonaniem wrogiego przejęcia. Reguły sukcesji beneficjentów ustanowione w statucie mogą skutecznie wyeliminować z tego kręgu osoby spoza rodziny. Ewentualne
zmiany w katalogu beneficjentów mogą zostać dokonane wyłącznie przez radę fundacji. Grono członków rady
również może zostać w statucie ograniczone wyłącznie
do przedstawicieli określonej rodziny.
Polskie regulacje prawne nie przewidują wprost wyrażonej możliwości prowadzenia fundacji prywatnej. Niemniej jednak, fundacje zarejestrowane w innych krajach
mogą na terenie Polski ustanowić swoje przedstawicielstwo. Ustanowienie przedstawicielstwa zagranicznej
fundacji wymaga zezwolenia udzielonego przez ministra właściwego dla celu utworzenia fundacji. Przesłanką uzasadniającą wyrażenie zgody na utworzenie przedstawicielstwa jest wpisywanie się celu fundacji prywatnej w wartości społecznie i gospodarczo użyteczne. Wymienia się w tym miejscu ochronę zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświatę i wychowanie, kulturę i sztukę, opiekę i pomoc społeczną, ochronę środowiska oraz
opiekę nad zabytkami.

Tworzenie fundacji prywatnych
Polskie przepisy prawne nie przewidują wprost wyrażonej możliwości utworzenia fundacji prywatnej. Stąd
też, przedsiębiorcy zainteresowani powołaniem takiego
podmiotu zmuszeni są do korzystania z narzędzi prawnych dozwolonych w innych państwach.
Niezależnie od porządku prawnego, w którym przedsiębiorca zdecyduje się zarejestrować fundację prawną, momentem początkowym całego procesu jest decyzja przyszłego fundatora o powołaniu fundacji prywatnej, do której zostaną wniesione określone przez niego
składniki majątku. Wola fundatora może zostać wyrażona na dwa sposoby:
-

za życia fundatora – w takiej sytuacji fundator określa statut fundacji, w którym wymienia składniki majątkowe wniesione do fundacji prywatnej, określa
katalog beneficjentów fundacji, wyznacza skład rady
fundacji, proces podejmowania w niej decyzji oraz
moment, w którym fundacja zostanie utworzona;

-

w testamencie – w takiej sytuacji do utworzenia fundacji prywatnej dochodzi po śmierci fundatora.

Szczegółowe uregulowania dotyczące tworzenia fundacji prywatnych różnią się pomiędzy poszczególnymi państwami, głównie w zakresie procedury tworzenia samej fundacji oraz ułatwień w zakresie zarządzania nimi.
Do wniesienia majątku do fundacji prywatnej nie jest
również wymagane, ażeby podlegał on jurysdykcji kraju, w którym zarejestrowana jest fundacja. Odnosi się to
zarówno do nieruchomości, jak i przedsiębiorstw, ruchomości czy kapitału. Wniesienie przedsiębiorstwa do fundacji nie oznacza również automatycznej zmiany jego rezydencji podatkowej. Z prowadzeniem fundacji prywatnej wiążą się również najczęściej przywileje podatkowe.
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Podsumowanie
·

Fundacje prywatne są osobami prawnymi tworzonymi przez fundatora.

·

Fundacja prywatna nie posiada udziałowców ani akcjonariuszy. Powołuje się ją w celu zarządzania majątkiem wniesionym do fundacji przez fundatora. Majątek wniesiony do fundacji stanowi jej wyłączną własność.

·

Zasady zarządzania fundacja, cel jej powołania oraz beneficjentów
uprawnionych do czerpania z fundacji zysków określa fundator w statucie fundacji.

·

W statucie fundacji prywatnej reguluje się również zasady sukcesji beneficjentów oraz reguły otrzymywania przez nich środków od fundacji.

·

Na czele fundacji stoi jej rada. Zasady powoływania rady oraz sposób
sprawowania przez nią zarządu określa fundator w statucie fundacji.

·

Fundację prywatną można powołać za życia fundatora albo ustanowić
w testamencie.

·

Majątek wniesiony do fundacji nie stanowi własności beneficjentów ani
fundatora. Nie podlega zatem działowi spadku, dziedziczeniu ustawowemu, egzekucji administracyjnej i komorniczej.

·

Katalog beneficjentów fundacji prywatnej nie musi pokrywać się z gronem spadkobierców fundatora.

·

Co do zasady fundacje prywatne mogą prowadzić działalność gospodarczą.
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7.
Fundacje pożytku prywatnego
w wybranych krajach
Austria
Działalność fundacji prywatnych w Austrii (Privatstiftung) reguluje Ustawa
o fundacjach prywatnych z 1993 r.
Austriacka fundacja prywatna tworzona jest aktem ustanawiającym nadawanym przez fundatora (Stiftungsurkunde). Dla skutecznego ustanowienia aktu ustanawiającego wymagana jest forma aktu notarialnego. Osobowość prawną uzyskuje wraz z wpisem do odpowiedniego rejestru sądowego.
Od fundacji uregulowanej w polskich przepisach austriacką fundację prywatną odróżnia przede wszystkim dowolność celu, dla którego została powołana.
W tym zakresie nie istnieją bowiem w Austrii żadne ograniczenia dotyczące
konieczności przeznaczania majątku wniesionego do fundacji na cele o społecznej użyteczności. Celowość przeznaczania majątku wniesionego do fundacji określa wyłącznie jej fundator. Wystarczającym celem dla powołania
fundacji prywatnej może być wspieranie rodziny fundatora, bądź też jego samego.
Fundator fundacji prywatnej w Austrii dysponuje dużą swobodą również
w odniesieniu do określenia zasad zarządzania fundacją i jej funkcjonowania. Regulacje prawnie nie przewidują właściwie żadnych szczególnych ograniczeń w tym zakresie. Minimalny kapitał założycielski dla fundacji prywatnej
wynosi w Austrii 70 tys. euro.
Władzę fundacji stanowi Rada Dyrektorów, fundator ma również możliwość
ustanowienia Rady Nadzorczej i Rady Doradczej.
Regulacje austriackie odznaczają się bardzo wysokim standardem w zakresie poufności informacji o strukturze organizacyjnej fundacji prywatnej. Obowiązujące przepisy dopuszczają bowiem wskazanie celów, zasad funkcjonowania oraz beneficjentów fundacji w poufnym załączniku do aktu założycielskiego. Załącznika takiego nie składa się do sądu rejestrowego. Uprawnionymi do wglądu do niego są wyłącznie organy skarbowe.
Wniesienie majątku do fundacji prywatnej nie jest w Austrii obłożone podatkiem spadkowym. Od wszelkich darowizn na rzecz fundacji prywatnych po-
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bierany jest wyłącznie 5% podatek (w przypadku nieruchomości wynosi on
8,5%). Środki wypłacane z fundacji jej beneficjentom traktowane są jako dywidendy. Dywidendy wypłacane na rzecz osób prawnych zarejestrowanych
w Austrii zwolnione są z opodatkowania. W przypadku transferów pieniężnych z fundacji prywatnej na rzecz osób prywatnych, będą one opodatkowane zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie ich rezydencji, tj. obywatel polski będący beneficjentem austriackiej fundacji prywatnej będzie
rozliczał się z fiskusem w oparciu o polskie przepisy.
Istotnym wyróżnikiem austriackich fundacji prywatnych jest brak możliwości prowadzenia przez nie działalności gospodarczej. Fundacje prywatne nie
mogą również uczestniczyć w zarządzaniu przedsiębiorstwem, bądź też być
wspólnikiem w spółce, w której ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność
za jej zobowiązania. Nie ma natomiast przeszkód, ażeby posiadały udziały
bądź akcje spółek kapitałowych.

Holandia
Holenderskie fundacje prywatne (Stichting) zdobyły popularność jako narzędzia umożliwiające skuteczną ochronę przed wrogimi przejęciami. Podstawa
prawna funkcjonowania fundacji prywatnych w Holandii określona jest w holenderskim kodeksie cywilnym (Burgerlijk Wetboek).
Fundację prywatną ustanawia się w Holandii statutem, dla którego musi być
dochowana forma aktu notarialnego. Alternatywnie, ustanowienia fundacji
można dokonać testamentem. Musi on zawierać zasady funkcjonowania fundacji prywatnej oraz skład pierwszej komisji zarządzającej fundacją (komisja pełni funkcję zarządu fundacji). Nie ma szczególnych wymagań co do liczby członków komisji, może być ona nawet jednoosobowa. Członkowie komisji ponoszą jednak odpowiedzialność z tytułu działania na szkodę fundacji.
Tworzenie fundacji ma charakter wyłącznie deklaratoryjny, tj. w przypadku
dochowania wymogów formalnych żaden organ administracji publicznej nie
musi wyrazić zgody na utworzenie fundacji. Fundacja nabywa zdolność prawną w momencie powstania, jednak przepisy holenderskiego kodeksu cywilnego nakładają na wszystkie działające w kraju fundacje obowiązek wpisania
się do rejestru handlowego (Kamer van Koophandel).
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Cel fundacji musi być określony w statucie. Wymaga
się, ażeby zarządzanie majątkiem fundacji odbywało się wyłącznie w sposób zgodny z tym celem. Może
być on jednak określony szeroko – nie istnieją wymogi
w zakresie konieczności służenia przez cel dobru publicznemu. Cel fundacji nie może jednak ograniczać się
wyłącznie do dokonywania płatności na rzecz określonych osób (z wyłączeniem sytuacji, gdy realizowana
jest w ten sposób działalność charytatywna).
Fundacje prywatne mogą w Holandii prowadzić działalność gospodarczą, o ile pozostaje ona zbieżna z ich
celem.
Holenderska fundacja prywatna wykorzystywana jest
bardzo często jako ‘trująca pigułka’, blokująca możliwość wrogiego przejęcia przedsiębiorstw o bogatej
tradycji, cennym know-how, albo rodzinnym charakterze. Słynnym przykładem takiego działania jest przeniesienie znacznej części aktywów do fundacji prywatnej przez holenderską spółkę Mylan, przedsiębiorstwo
z branży farmaceutycznej, w 2015 r. Zarząd Myaln uzasadnił swoją decyzję koniecznością ochrony strategii,
misji i niezależności spółkiXX. Niejednokrotnie holenderska fundacja prywatna wykorzystywana była również w celu ochrony majątków politycznych dysydentów zagrożonych konfiskatą mienia w ojczystych państwach. Z narzędzia tego korzystał min. koncern Jukos,
zagrożony utratą aktywów na rzecz rosyjskiego rządu.

Szwecja
W Szwecji fundacje prywatne (Stiftelse) powołuje się
do życia w liście donacyjnym sporządzonym przez fundatora. Dokonuje on w nim przeniesienia własności
określonych aktywów bądź funduszy na rzecz powoły-

wanej fundacji. Szwedzkie prawo również jest bardzo
liberalne, jeśli chodzi o określenie celu fundacji prywatnej. Cel może być zarówno użyteczny społecznie,
jak i nakierowany na realizację interesu określonej rodziny. Prawo dopuszcza również możliwość określenia
celu fundacji prywatnej jako biernego administrowania funduszami powierzonymi fundacji. Fundacja może
służyć ochronie określonego majątku czy prowadzeniu
przedsiębiorstwa. Formę prawną fundacji prywatnej
przyjmują też często fundusze emerytalne.
Większość działających w Szwecji fundacji prywatnych
rejestruje się na szczeblu lokalnym (Sveriges län, odpowiednik polskiego województwa). Fundacje prywatne o największym majątku muszą być rejestrowane
przez zarząd Sveriges län, który sprawuje również nadzór nad administracją fundacji. Stopień nadzoru również różni się w zależności od wysokości majątku powierzonego fundacji; może być pełny albo ograniczony
do określonych obszarów aktywności. Za bieżące administrowanie fundacją odpowiada jej zarząd.
Szczególną formą prowadzenia fundacji prywatnej
dozwoloną przez szwedzkie prawo jest jej powołanie
w ramach zbiorowego układu pracy. Powołania fundacji w ramach zbiorowego układu pracy dokonuje pracodawca wspólnie z organizacją związkową. Fundacja
jest zasilana kapitałem wniesionym przez pracodawcę
albo wpłacanym okresowo przez zrzeszonych w organizacji związkowej pracowników. Celem takiej fundacji jest zazwyczaj pełnienie funkcji dodatkowego zaplecza socjalnego dla pracowników pracodawcy uczestniczącego w jej formowaniu. Dla fundacji powoływanych w ramach zbiorowego układu pracy przewidziano prawny wyjątek, który nie wymaga, ażeby majątek
był wniesiony do fundacji już w momencie jej powoływania (można tego dokonać w późniejszym okresie).
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Popularne jest również powoływanie fundacji prywatnych wyłącznie przez
pracodawcę i akumulowanie w ramach niej środków służących jako dodatkowe zabezpieczenie emerytalne jego pracowników. W fundacji takiej pracownicy uprawnieni do otrzymywania środków z fundacji stają się jej beneficjentami. Środki pochodzące z fundacji nie stanowią ich podstawowego zaplecza emerytalnego, a najczęściej są dodatkowym świadczeniem wypłacanym
uprawnionym w sposób nieregularny (np. po powodzeniu określonych inwestycji poczynionych przez zarząd fundacji).
Szwedzcy pracodawcy często powołują również fundacje prywatne, do zadań
których należy wypłacanie świadczeń emerytalnych pracownikom, którzy
z określonych przyczyn nie nabyli uprawnień emerytalnych. W takiej sytuacji
to właśnie ci pracownicy są beneficjentami fundacji, a jej celem jest takie administrowanie powierzonym majątkiem, ażeby zapewnić wypłatę świadczeń
uprawnionym. Z tytułu wpłat na rzecz takiej fundacji pracodawcy przysługują określone przywileje podatkowe.
Zasady powoływania fundacji są w Szwecji uregulowane w ustawie o fundacjach (1994:1220) i regulującym tą samą materię rozporządzeniu
(1995:1280).

Malta
Możliwość utworzenia fundacji prywatnej przewiduje również maltański
kodeks cywilny. Fundacja zostaje powołana do życia i uzyskuje osobowość
prawną z chwilą wpisania do Rejestru Osób Prawnych. Rejestracji fundacji
prywatnej dokonuje się na podstawie statutu fundacji sporządzonego w formie aktu notarialnego i podpisanego przez fundatora. Rozporządzenia majątkiem na rzecz fundacji może on dokonać za życia, jak również w testamencie.
Fundację prywatną powołuje się na Malcie w celu dokonywania określonych
świadczeń majątkowych na rzecz konkretnych osób, wskazanych imiennie
albo wyodrębnionych ze względu na jakąś szczególną cechę (dzieci określonej osoby, osoby z określonym wykształceniem bądź chore na konkretną chorobę).
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Na czele fundacji prywatnej stoją jej administratorzy
ustanowieni w statucie fundacji. Administratorom fundacji przysługuje wyłączne prawo do powołania zarządu fundacji, przy czym nie ma wymogu, żeby w skład
zarządu wchodzili wszyscy administratorzy i wyłącznie
oni. W przypadku dużej liczby administratorów niejednokrotnie powierza się sprawowanie bieżącego zarządu nad fundacją tylko wybranym z nich, bądź też deleguje zadania w tym zakresie na osoby trzecie. Dla uzyskanie statusu administratora fundacji prywatnej wymagane jest uzyskania autoryzacji od maltańskiego regulatora właściwego ds. nadzoru nad rynkiem finansowym. Nie istnieją przeszkody prawne, by funkcję administratora pełnił w fundacji jej fundator. Nie może być
on jednak jedynym administratorem, wymaga się, ażeby oprócz niego funkcję tę pełniły jeszcze inne osoby.
Fundator może w statucie przekazać prawo do wskazywania administratorów fundacji innym podmiotom
(tj. np. uregulować kwestię bieżącego administrowania
fundacją w ten sposób, że każdego z administratorów
będzie wskazywała inna osoba bądź organizacja.
Fundator ma również możliwość ustanowienia protektora fundacji, pełniącego funkcje kontrolne w stosunku do administratorów. Istnieje możliwość powołania więcej niż jednego protektora – w takiej sytuacji
tworzą oni ciało zbliżone organizacyjne do rady nadzorczej. Od decyzji protektora uzależnić można również podjęcie określonych działań przez administratorów bądź zarząd.
Beneficjentem fundacji prywatnej może być wyłącznie
osoba wskazana w jej statucie. Uzyskanie statusu beneficjenta może być uzależnione od ziszczenia się określonego wyjątku, lub też ograniczone czasowo. Istnieje możliwość uczynienia beneficjentem również osoby
nienarodzonej, jednak w takiej sytuacji wymagane jest,
by urodziła się ona żywa.

Fundacje prywatne znajdujące się pod zarządem maltańskiego prawa nie mogą samodzielnie prowadzić
działalności gospodarczej. Nie ma jednak przeszkód,
ażeby czerpały przychody z powierzonego im majątku
(np. wniesionych do nich przedsiębiorstw – te oczywiście mogą prowadzić działalność gospodarczą).
Fundacja prywatna na Malcie podlega opodatkowaniu
podatkiem dochodowym na takich samych zasadach
jak spółki prawa handlowego. Wypłaty dokonywane na
rzecz beneficjentów są traktowane jak dywidendy.
Dla powołania fundacji prywatnej podległej maltańskiej jurysdykcji wymagane jest ustanowienie jej siedziby na terytorium Malty.

Stany Zjednoczone
Fundacje prywatne powoływane w Stanach Zjednoczonych znacząco różnią się od europejskich. Rzadko
kiedy służą one zabezpieczeniu konkretnego majątku
bądź też zapewnieniu skutecznej sukcesji przedsiębiorstwa rodzinnego. Te zadania realizuje się w USA przy
użyciu innych narzędzi prawnych, wśród których należy wymienić min.:
·

S Corporation – forma prawna polegająca na wydzieleniu części przedsiębiorstwa i utworzenia dla
niego odrębnej struktury własnościowej, powoływana na podstawie przepisów podatkowych. S Corporation stanowi własność akcjonariuszy i nie prowadzi działalności na własny rachunek – zyski i straty ponoszone są przez akcjonariuszy. Majątek wniesiony do S Corporation staje się jej własnością,
w związku z czym istnieje możliwość ustalenia
w umowie powołania organizacji zasad jego sukcesji w przypadku śmierci akcjonariusza.
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C Corporation – wydzielenie części przedsiębiorstwa na zasadach zbliżonych
do S Corporation, również tworzone na podstawie przepisów prawa podatkowego. Co do zasady wyodrębnienia dokonuje się w celu odrębnego opodatkowania majątku wniesionego do C Corporation i pozostałego
majątku właścicieli przedsiębiorstwa, jednak poprzez nabywanie przez C
Corporation własności wnoszonego majątku istnieje również możliwość
ustanowienia dla niego odrębnych zasad sukcesji.
Fundacje prywatne służą w USA głównie realizacji celów charytatywnych.
Czynnikiem wyróżniającym fundacje prywatne od pozostałych fundacji działających na terenie USA jest brak możliwości organizowania przez nie zbiórek
środków, niezależnie od tego jaki byłby cel zbiórki.
Wyróżnia się cztery cechy konstytutywne, które muszą być spełnione przez
amerykańską fundację prywatną:
- charytatywny charakter organizacji;
- wyłącznie jedno źródło finansowania, pochodzące od określonej osoby,
rodziny bądź spółki;
- roczne wydatki pokrywane są z przychodu z wniesionych do fundacji aktywów;
- działalność charytatywna realizowana jest przez udzielanie wsparcia innym organizacjom charytatywnym, a nie poprzez własne programy.
Prywatna fundacja tworzona jest zwykle jako organizacja non-profit. Nazwę
fundacji tworzy się najczęściej od nazwiska jej fundatorów. To fundator określa cel, dla którego powołana jest fundacja, służący realizowaniu działalności
dobroczynnej (stypendia, badania naukowe, wsparcie osób chorych). Działalność fundacji rozpoczyna się faktycznie wraz z wniesieniem do niej określonych składników majątkowych. Fundatorzy zachowują prawo do sukcesywnego powiększania majątku fundacji za swojego życia bądź poprzez rozporządzenie nim w testamencie.
Na terenie Stanów Zjednoczonych funkcjonuje największa na świecie fundacja prywatna- Fundacja Billa i Melindy Gatesów. Aktywa fundacji wynoszą ok.
38 mld dolarów. Łącznie w Stanach Zjednoczonych zarejestrowanych jest ok.
84 000 fundacji prywatnych, z czego ponad jedna trzecia posiada aktywa o
wartości przewyższającej milion dolarów. Łącznie prywatne fundacje w Stanach Zjednoczonych kontrolują aktywa o wartości 628 miliardów.
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LEGO Foundation – element skutecznego procesu sukcesyjnego w firmie rodzinnej
LEGO Foundation pozostaje właścicielem 25% udziałów w LEGO Group, światowym potentacie branży zabawkarskiej, znanym w szczególności z produkcji plastikowych klocków. Pozostałe 75% udziałów grupy należy do Kirkbi A/S, duńskiego holdingu będącego własnością potomków Olego Kirka Christiansena, założyciela grupy.

Jedną z gwarancji wpływu rodziny Christiansenów na
funkcjonowanie Grupy Lego jest związanie 25% udziałów grupy w fundacji prywatnej. Choć cele fundacji
koncentrują się głównie wokół działalności charytatywnej (wsparcie edukacji), stanowi ona również sposób na wykonywanie praw z wniesionych do niej udziałów, rozporządzanie którymi musi być zgodne z wolą
fundatora. Na czele fundacji stoi obecnie Thomas Kirk
Kristiansen, prawnuk założyciela grupy.

Grupa LEGO identyfikuje się jako firma rodzinna,
a władza w przedsiębiorstwie od początku jego istnienia przekazywana jest z ojca na syna. Po śmierci Olego Kirka Christiansena na czele przedsiębiorstwa stanął jego syn, Godtfred Kirk Christiansen, który w 1986
przekazał kierownictwo swojemu synowi, Kjeldowi. Potomkowie Olego Kirka Christiansena obejmowali również inne stanowiska w przedsiębiorstwie, stając na
czele jego poszczególnych jednostek, bądź też zasiadając w radach nadzorczych. Zawodowy menadżer,
Jørgen Vig Knudstorp, stanął na czele przedsiębiorstwa
dopiero w 2004 r (wcześniej przez 9 lat był wiceprezesem zarządu). Rodzina Christiansenów nadal zachowuje jednak znaczny wpływ na przedsiębiorstwo, a zmiany zarządcze nie wpływały w żaden sposób na sposób
prowadzenia biznesu, gwarantując mu permanentny rozwój i ciągłość. Docelowo, funkcja prezesa Grupy LEGO ma powrócić do rodziny Christiansenów. Cały
czas stoją oni również na czele Kirkbi A/S.
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Fundacja prywatna – przykład skutecznej
sukcesji przedsiębiorstwa
Stichting INGKA Foundation
INGKA Foundation to fundacja prywatna zarejestrowana w Holandii w 1982
r. przez Ingvara Kamprada, założyciela szwedzkiej grupy IKEA. Nazwa fundacji
pochodzi od zdrobnionej formy imienia fundatora. Wiodącym celem fundacji jest promocja i wspieranie innowacyjnych rozwiązań w zakresie aranżacji
wnętrz. Równolegle, prowadzi ona również działalność charytatywną.
Własnością fundacji jest holenderskie przedsiębiorstwo INGKA Group z siedzibą w Leiden, będące holdingiem kontrolującym 365 z 418 sklepów IKEA
(w tym punktów znajdujących się w PolsceXXI. Fundacja posiada również prawo pierwokupu nowych akcji emitowanych przez INGKA Group.
Na czele fundacji stoi pięcioosobowy zarząd, do momentu jego śmierci kierowany przez Kamprada. W zarządzie zasiadała również jego żona. Komisja zachowuje wyłączne prawo do dokonywania zmian w statucie fundacji oraz do
mianowania zarządu INGKA Group.
W sytuacji, gdy jeden z członków zarządu nie może dłużej pełnić swojej funkcji, pozostali członkowie wybierają jego następcę zwykłą większością głosów.
Co prawda zarząd posiada prawo do dokonywania zmian w statucie spółki,
jednak musi w tym zakresie konfrontować się z wieloma ograniczeniami, zaplanowanymi przez fundatora. Istnieje m.in. zakaz zbywania akcji i majątku
będącego własności fundacji, z wyłączeniem sytuacji, gdy zostają one przeniesione do innej fundacji o tożsamym zarządzie, która w wyniku transakcji będzie posiadała taki sam majątek jak INGKA Foundation przed rozporządzeniem. Stanowi to zabezpieczenie przed rozdrobnieniem bądź pomniejszeniem majątku fundacji. Zarząd ma obowiązek kierowania fundacją w sposób
zapewniający jej ‘ciągły rozwój’.
Sam Ingvar Kamprad zmarł 27 stycznia 2018 r., jednak opracowana przez niego struktura własnościowa grupy IKEA pozostawiła ten fakt praktycznie bez
wpływu na bieżące funkcjonowanie spółek należących do grupy. IKEA nie
identyfikowała się nigdy jako przedsiębiorstwo rodzinne, jednakże znaczący
wpływ na działanie grupy oraz udziały we wchodzących w jej skład spółkach
zachowują dwaj synowie Kamprada.
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W ramach swojej działalności charytatywnej Fundacja INGKA przekazuje rokrocznie znaczące kwoty na
wspieranie m.in. obozów dla uchodźców.

Bill & Melinda Gates Foundation – największa
fundacja prywatna na świecie
Największa na świecie fundacja prywatna, będącą równocześnie największa globalnie organizacją filantropijną, Bill & Melinda Gates Foundation, została założona
w 2000 r. i jest kierowana przez Billa Gatesa, założyciela Microsoft, oraz jego żonę Melindę Gates. Fundacja
odbiega od modelu rozpowszechnionego w Europie
– jej wiodącym zadaniem jest zabezpieczenie majątku fundatorów tak, by w sposób możliwie najbardziej
zbliżony do ich woli służył realizacji działalności charytatywnej. W Stanach Zjednoczonych fundacje prywatne nie są wykorzystywane do sukcesji przedsiębiorstw
– służą one realizacji określonych przez fundatora celów dobroczynnych, wykorzystując w tym celu wniesiony przez niego majątek.
Grono beneficjentów fundacji jest zatem szerokie. Nie
są oni również wskazani personalnie – majątek fundacji wykorzystuje się do wspierania ogólnie określonych
grup społecznych. Fundacja wspiera m.in. osoby chore
na rzadkie choroby, badania naukowe w zakresie rozwoju medycyny, mieszkańców terenów najuboższych
i innowacje wykorzystywane
w rolnictwie.

Organizacyjnie, fundacja dzieli się na dwie jednostki:
·

Bill & Melinda Gates Foundation, odpowiedzialną za realizację programów charytatywnych w dotyczących ochrony zdrowia i łagodzenia skutków
skrajnego ubóstwa

·

Bill & Melinda Gates Foundation Trust, która odpowiada za bieżące administrowanie majątkiem tak,
by umożliwiał on realizację zadań Bill & Melinda
Gates Foundation.

W ramach swojej aktywności, Bill & Melinda Gates Foundation Trust dokonuje inwestycji środków wchodzących w skład majątku fundacji, najczęściej nabywając
akcje rozwijających się przedsiębiorstw. Akcje i udziały kupione przez fundację stanowią jej wyłączną własność, a fundatorzy nie mogą w żaden sposób czerpać z nich zysków. Wszelkie przychody wygenerowane
przez działalność inwestycyjną muszą być przeznaczane na cele statutowe fundacji.
Oprócz celów charytatywnych, uzasadnieniem dla
wniesienia części majątku do fundacji prywatnej była
obawa fundatorów przed pozostawieniem zbyt dużego majątku swoim spadkobiercom. Wnosząc jego część
do fundacji nabyli oni gwarancję, że będzie on zarządzany i wykorzystywany w celach przez nich określonych.

Zarząd fundacji stanowią Bill i Melinda Gatesowie oraz
Warren Buffett, który w 2006 r. wsparł działalność fundacji dotacją w wysokości 62 mld dolarów.
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8.
Rekomendacje dla Polski
Planowanie sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych ciągle nie jest w Polsce zbyt
popularne – plany w tym zakresie posiada tylko ok. 1/5 rodzinnych przedsiębiorców. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak regulacji prawnych
dedykowanych wprost przeprowadzaniu sukcesji przedsiębiorstwa i konieczność posiłkowania się w tym zakresie narzędziami oferowanymi przez inne
państwa.
Z tego też powodu należy bardzo pozytywnie ocenić działania rządu zmierzające do uregulowania zagadnienia sukcesji osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i wprowadzenie instytucji prokury post mortem
(projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
procedowany obecnie przez Sejm). Niemniej, zakresem ustawy objęte są wyłącznie małe, jednoosobowe działalności. Przedsiębiorstwa zorganizowane w
oparciu o instytucje prawa handlowego nie będą mogły z oferowanych przez
ustawę rozwiązań korzystać.
Tym samym rysuje się wyraźna potrzeba wprowadzenia do polskiego porządku prawnego narzędzi dedykowanych sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych
zorganizowanych w oparciu o spółki prawa handlowego. Rozwiązaniem może
być wprowadzenie do polskiego prawa przepisów umożliwiających tworzenie
przez przedsiębiorców fundacji prywatnych, a następnie wnoszenie do nich
określonych składników majątku.
Teoretycznie, nie ma dziś przeszkód prawnych, ażeby przedsiębiorstwo i inne
składniki majątkowe zostały dziś wniesione do fundacji utworzonej na podstawie przepisów obowiązującej w Polsce ustawy o fundacjach. Fundacja
taka może mieć jednak wyłącznie cele użyteczności publicznej, a zatem mnie
może służyć wyłącznie zarządzaniu majątkiem konkretnych osób.

W powyższym zakresie należy zatem rekomendować:
·
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przyjęcie regulacji umożliwiających ukształtowanie celu fundacji, tak
by dopuścić możliwość realizowania przez fundację interesu prywatnego,
z pominięciem konieczności działania fundacji na rzecz dobra wspólnego
(na wzór regulacji holenderskich i szwedzkich). Umożliwi to powoływanie
fundacji w celu zarządzania określonym majątkiem bez konieczności realizowania przy jego udziale działalności charytatywnej.
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·

Wyrażenie wprost w przepisie prawnym możliwości świadczenia przez
fundację na rzecz określonych personalnie beneficjentów i skorelowane z tym przyznanie im osobistych, niezbywalnych praw do otrzymywania świadczeń od fundacji. Równocześnie należy wprowadzić obowiązek zgodnie z którym zagadnienia przeniesienie i sukcesja tych praw muszą być uregulowane w statucie fundacji.

·

Zachowanie możliwości prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej wyłącznie w sposób zgodny z jej celem, z uwzględnieniem
proponowanych zmian w zakresie określania celu fundacji.

Dla wprowadzenia zmian prawnych w powyższym zakresie nie jest w tym celu
konieczne tworzenie nowej instytucji – wszystkie powyższe zmiany wprowadzić można poprzez zmianę uregulowań dotyczących tworzenia fundacji
(a więc głównie ustawy o fundacjach). Taka modyfikacja obowiązujących
przepisów umożliwi de facto tworzenie w Polsce fundacji prywatnych, funkcjonujących na zasadach określonych przez fundatora.
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