Z A R Z Ą D Z A N I E

edno jest pewne – nie ma jednego
uniwersalnego przepisu na udaną
sukcesję. Każdy fundator ma bowiem inne otoczenie rodzinno-biznesowe, które determinuje potrzeby i cele stojące przed procesem sukcesji. Fundacja
rodzinna jako forma prawna, na której oparte
będą procesy sukcesji w rodzinach dysponujących majątkiem o znacznej wartości, powinna
dawać fundatorom odpowiednią elastyczność,
aby możliwe było dostosowanie zasad jej funkcjonowania do indywidualnych potrzeb i uwarunkowań. Jednocześnie powinna stać na straży wizji, strategii i wartości biznesu rodzinnego.
Szczegółowa analiza projektu ustawy skłania
do opinii, że wiele przepisów regulujących tworzenie oraz funkcjonowanie fundacji rodzinnej
wymaga jeszcze zmiany lub doprecyzowania,
tak by instytucja ta możliwie jak najlepiej odpowiadała specyfice procesów sukcesyjnych
oraz realizowała przewidzianą dla niej rolę –
ochrony majątku rodzinnego i wielopokoleniowego zarządzania nim. Jednak w trakcie
zakończonych konsultacji publicznych, którym towarzyszyło wiele spotkań z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Polityki
Społecznej oraz Ministerstwa Finansów, a także z przedsiębiorcami rodzinnymi oraz specjalistami z zakresu sukcesji, szczególnie gorąco
dyskutowane były trzy kwestie: możliwość prowadzenia przez fundację rodzinną działalności
gospodarczej, skład organów fundacji oraz zasady opodatkowania.
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ZAKAZ PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Wyjątkowo niejednoznaczną kwestią okazał się
projektowany zakaz prowadzenia przez fundację rodzinną działalności gospodarczej. Z jednej strony wskazuje się bowiem, że z uwagi
na rodzaj majątku wnoszonego do fundacji,
np. nieruchomości o potencjale komercyjnym
czy przedsiębiorstwo jednoosobowe, prowadzenie przez fundację rodzinną działalności
zarobkowej może okazać się niezbędne. Zwolennicy tego stanowiska postulują, aby możliwość prowadzenia działalności gospodarczej
uzależniona była od woli fundatora wyrażonej w statucie. Z drugiej strony podkreśla się

jednak (całkowicie słusznie), że specyfika fundacji rodzinnej i cele, które ma realizować, nakazują separować majątek rodzinny zgromadzony w fundacji od ryzyk gospodarczych, jakie
bez wątpienia niesie ze sobą prowadzenie działalności gospodarczej, nawet tej o ubocznym
charakterze. W takim przypadku konieczne
będzie zatem tworzenie spółek majątkowych,
które prowadzić będą działalność gospodarczą
w wymaganym zakresie, a ich udziały ulokowane zostaną w fundacji.
Na ten moment ciężko przewidzieć, które argumenty spotkają się z większym uznaniem
autorów projektu ustawy.
SKŁAD ORGANÓW FUNDACJI
Kolejnym szeroko dyskutowanym zagadnieniem
jest wprowadzenie do projektu ustawy wymogu, aby beneficjenci nie posiadali łącznie więcej
niż połowy głosów w zarządzie/radzie protektorów. Dotychczasowe doświadczenia w procesach zmiany pokoleniowej, w tym także tych
opartych na fundacjach rodzinnych przewidzianych przez jurysdykcję innych państw, pokazują, że w wielu przypadkach fundatorzy (a po ich
śmierci beneficjenci) mogą mieć znaczny problem ze wskazaniem zaufanej osoby spoza najbliższej rodzinny. Firmy rodzinne, których ochronę zapewniać ma fundacja rodzinna, są bardzo
często zarządzane i kontrolowane (w ramach
rady nadzorczej) wyłącznie przez członków rodziny (przyszłych beneficjentów fundacji), bez
korzystania z usług zewnętrznych menedżerów
czy doradców sprawujących funkcje kontrolne.
W wielu przypadkach fundatorzy zapewne będą
chcieli przełożyć ten ład na tworzoną fundację.
Stanowiska zajmowane w tej kwestii przez
środowiska firm rodzinnych pozwalają uznać,
że dla części przedsiębiorców rodzinnych wymóg ulokowania w organach fundacji rodzinnej osób spoza najbliższej rodziny będzie czynnikiem powstrzymującym ich przed podjęciem
decyzji o utworzeniu fundacji rodzinnej. Zasadne wydaje się zatem, aby szczegółowe wymogi co do składu organów fundacji rodzinnej pozostawione były woli fundatora.
ASPEKTY PODATKOWE
Kwestia opodatkowania fundacji rodzinnej jest
jednym z najistotniejszych aspektów jej funkcjonowania. Od przyjętych rozwiązań podatkowych
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CO DALEJ?
22 kwietnia br. minął termin zgłaszania przez
zainteresowanych uwag do projektu ustawy
o fundacji rodzinnej. Obecnie są one analizowane przez autorów projektu, którzy zdecydują, w jakim zakresie znajdą odzwierciedlenie
w ostatecznym kształcie przepisów przekazanych do prac parlamentarnych, co ma nastąpić w drugiej połowie roku.
Stan prawny na 10 maja 2021 r.

Branżowe

t e k s t →

zależeć będzie, na ile polscy przedsiębiorcy
zainteresowani będą pozostawieniem swojego majątku rodzinnego w Polsce i ulokowaniem go w polskiej fundacji rodzinnej zamiast
w prywatnej z siedzibą za granicą.
Wydaje się, że autorzy projektu ustawy zbyt
mocno skupili się na tym, aby zminimalizować ryzyko wykorzystywania fundacji rodzinnej
jako instrumentu służącego do optymalizacji
podatkowej. W efekcie przyjęte w projekcie
ustawy zasady opodatkowania fundacji rodzinnej w określonych stanach faktycznych
będą skutkować wyższymi obciążeniami podatkowymi niż np. te dostępne w wielu zagranicznych ustawodawstwach oferujących
fundacje rodzinne/prywatne czy nawet przewidziane dla rodzimych struktur holdingowych.
Zgodnie z założeniami projektu ustawy fundacje rodzinne będą bowiem opodatkowane
19-procentowym podatkiem CIT, bez możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki
(9 proc.) oraz z tzw. zwolnienia dywidendowego, podczas gdy spółki kapitałowe funkcjonujące w ramach tzw. holdingów spółek,
w których spółka matka posiada co najmniej
10 proc. udziałów/akcji w spółce córce przez
okres nie krótszy niż dwa lata, mogą bezpodatkowo wypłacać dywidendy od spółek
zależnych. Kontrowersje budzą także przyjęte w projekcie zasady opodatkowania wypłat na rzecz beneficjentów nienależących
do grona najbliższej rodziny (zerowej grupy
podatkowej), które zakładają, że osoby bliskie fundatorowi z pierwszej i drugiej grupy
podatkowej będą płacić 19-procentowy podatek od spadków i darowizn, podczas gdy
obecnie otrzymywane przez nich świadczenia opodatkowane są odpowiednio 7- lub
12-procentowym podatkiem.
W praktyce zatem niewykluczona jest sytuacja, w której posiadanie fundacji rodzinnej
wiązać się będzie z większymi obciążeniami podatkowymi niż ulokowanie majątku rodzinnego w strukturze opartej na spółce holdingowej czy zagranicznej fundacji rodzinnej.
Należy mieć nadzieję, że ustawodawca wsłucha
się w głosy środowisk firm rodzinnych i zmieni zasady opodatkowania fundacji rodzinnej.
Bez tego przedsiębiorcy rodzinni nie otrzymają
instrumentu sukcesyjnego, na który czekali.

Fo rum

W drugiej połowie marca został
opublikowany projekt ustawy, który
ma wprowadzić od 1 stycznia 2022 r.
do polskiego porządku prawnego
fundację rodzinną. Czy na takie
przepisy czekali przedsiębiorcy?
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Fundacja rodzinna coraz bliżej?
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PROBLEM CZY WYZWANIE?

SUKCESJA

w polskich firmach
rodzinnych
Zmierzch gospodarki centralnie sterowanej przyniósł rozwój polskiej przedsiębiorczości
rodzinnej. Dziś mamy do czynienia z tak naprawdę pierwszą w Polsce zmianą pokoleniową
w firmach rodzinnych. To równie duże wyzwanie, jak założenie i planowanie rozwoju firmy
rodzinnej w czasach przełomu. Brak definicji pojęcia sukcesja, firma rodzinna, jak również jasno
zdefiniowanego (jak w przypadku transakcji M&A*) modelu postępowania przy wdrożeniu
sukcesji powoduje, że każdy przypadek planowania sukcesyjnego oraz wdrożenia sukcesji
powinien być rozpatrywany ad casu z uwzględnieniem doświadczeń innych rodzimych lub
zagranicznych przedsiębiorców oraz rozwiązań prawnych wdrażanych do polskiego porządku
prawnego, a funkcjonujących już w innych państwach, gdzie praktyka sukcesyjna jest o wiele
bogatsza niż w Polsce (fundacje prywatne rodzinne).
*ang. termin mergers & acqusitions (M&A) używany
jest w stosunku do procesów polegających na łączeniu
przedsiębiorstw oraz przejmowania kontroli nad nimi;
polski odpowiednik fuzji i przejęcia.

Planowanie sukcesyjne i ryzyka biznesowe

ziś stajemy również przed
pojawiającymi się coraz to
nowymi zagrożeniami dla
funkcjonowania firm rodzinnych. Chociażby pandemia Covid-19 oraz związany z nią kryzys
i ryzyka gospodarcze powodują,
że polskie firmy rodzinne powinny
myśleć o sukcesji i doborze odpowiednich instrumentów prawnych,
które mogą zabezpieczyć budowany od lat biznes rodzinny i „uodpornić” go na te ryzyka. Strukturyzacja majątku rodzinnego, a co za tym
idzie jego dywersyfikacja i oddzielenie
ryzyk gospodarczych poszczególnych
gałęzi biznesowych to gwarancja jego
trwałości i bezpieczeństwa.

Dziś planowanie sukcesyjne z reguły
sprowadza się do:
• zaplanowania sfery dziedziczenia testamentowego,
• darowizn wśród członków rodziny,
• budowy rodzinnych wehikułów inwestycyjnych, w tym w przyszłości
fundacji prywatnej rodzinnej,
• wdrożeń programów motywacyjnych,
• zabezpieczenia szeroko pojętego rozproszenia udziału kapitałowego oraz
dopasowania struktury korporacyjnej
firmy rodzinnej do oczekiwań nestora
i sukcesora.
Specyfika każdej rodziny czy też firmy
rodzinnej jest jednak inna, co powoduje mnogość potencjalnych rozwią-
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zań i możliwych do zastosowania wariantów.
Istotą procesu sukcesji, jak wspomniałem wyżej, jest również taka strukturyzacja majątku rodzinnego, która
eliminuje bądź ogranicza ryzyka biznesowe i gospodarcze, które mogą dotknąć
majątek rodzinny w najmniej oczekiwanej sytuacji. Dziś większość przedsiębiorców rodzinnych prowadzi biznes
w ramach jednej struktury organizacyjnej, w której ulokowane są: produkcja,
operacje, sprzedaż, nieruchomości oraz
inne aktywa rodzinne. Nadal jest wielu
przedsiębiorców, którzy funkcjonują
biznesowo jako działalność gospodarcza – co oczywiście oprócz zawirowań
w razie śmierci samego właściciela, generuje również ryzyko dla jego prywatnych aktywów, nie powiązanych z biznesem operacyjnym.

Dywersyfikacja majątku
Odpowiedzią na te bolączki jest takie planowanie sukcesyjne, w ramach
którego tworzone są chociażby spółki
SPV (special purpose vehicle), mające

poradnik przedsiębiorcy
za zadanie ograniczać ryzyka danej gałęzi biznesowej do pojedynczej spółki
SPV. I tak np. firmy rodzinne powinny
zastanowić się nad wydzieleniem do
odrębnych spółek SPV części produk-

cyjnej czy operacyjnej swojego biznesu,
do jeszcze innej spółki SPV – aktywów
nieruchomościowych, a do kolejnej
– aktywów inwestycyjnych, które posiada rodzina (np. akcji, obligacji czy

certyfikatów inwestycyjnych/jednostek
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych). Pozwala to chronić przed ryzykami gospodarczymi przynajmniej część
z posiadanych przez rodzinę aktywów.

Dobrze przeprowadzona sprzedaż
Duża cześć przedsiębiorców staje
również przed zasadniczym dylematem
co zrobić w sytuacji, gdy brakuje w rodzinie osoby, która jest w stanie być nie
tylko sukcesorem w sferze udziałowej,
ale również odpowiadać za bieżące zarządzanie biznesem rodzinnym. Wzrost
organizacji do pewnych rozmiarów powoduje również, że profesjonalizacja
kadry zarządzającej staje się naturalną
konsekwencją rozwoju biznesu.
Nie oznacza to oczywiście, że firmy
rodzinne nie są i nie mogą być zarządzane przez profesjonalną kadrę wywodzącą się wyłącznie z rodziny. To jednak
w świetle statystyk znikomy procent
firm. Tego typu dylematy niewątpliwie
stanowią przyczynek do rozważań na
temat sprzedaży biznesu i organizacji
procesu sukcesji.

Sprzedaż biznesu
Na pytanie „problem czy wyzwanie?”
postawione w tytule można odpowiedzieć przewrotnie, przyjmując nieco
inny cel sukcesji niż tylko przetrwanie
firmy za wszelką cenę w rękach samej
rodziny przez kolejne pokolenia. Można bowiem przyjąć, że „sukces sukcesji” to również zakończona i rozliczona transakcja M&A, która zapewnia
rodzinie możliwość reinwestowania
środków w inne przedsięwzięcia gospodarcze oraz realizację planów życiowych
kolejnych pokoleń. Bycia rentierem.
Sprzedaż biznesu operacyjnego/produkcyjnego nie musi się bowiem wiązać ze
sprzedażą aktywów nieruchomościowych, na których ten biznes jest usytuowany.
Oczywistym jest, że podjęcie decyzji
o sprzedaży biznesu, który tworzono
przez lat 30, nie jest łatwe, w szczególności, gdy towarzyszą temu emocje
i przywiązanie. Nie zmienia to jednak
faktu, że racjonalne podejście właściciela firmy rodzinnej, który patrzy jednocześnie na dobro przyszłych pokoleń
i firmy, którą założył, może w niektórych przypadkach determinować podjęcie decyzji o sprzedaży biznesu.

Niezbędna profesjonalna
pomoc
Samo podjęcie decyzji to jednak nie
wszystko. Należy bowiem wyważyć

całe mnóstwo elementów związanych
bezpośrednio z transakcją potencjalnej
sprzedaży – poczynając od próby oszacowania ceny transakcyjnej, poprzez
znalezienie odpowiedniego kupującego i wynegocjowanie satysfakcjonującej umowy, a skończywszy na rozliczeniu samej transakcji. W tego typu
procesach niezbędni są profesjonalni
doradcy, którzy nie tylko rozumieją
specyfikę firm rodzinnych, ale również
mają doświadczenie w zakresie tego
typu operacji. Rozumieją i potrafią doradzić właścicielowi firmy w zakresie
przyjętej metodologii wyceny biznesu,
a przede wszystkim potencjalnych celów, które są w stanie być stroną transakcji (kupującym). Umiejętne poruszanie przez doradcę prawnego rodziny
w tych aspektach zbliża do osiągnięcia
sukcesu, jakim po wielokroć jest chęć
zapewnienia przez pierwotnego właściciela firmy, że jego „dziecko” trafi
w „dobre ręce”. Oczywiście w zamian
za osiągnięcie rynkowej ceny, nie oderwanej od realiów i przyjętych na rynku
M&A mnożników.
Rolą doradcy jest również uchronienie sprzedającego od ryzyk towarzyszących tego typu procesom, zapisów
umownych, które generują ryzyko ich
nieskuteczności czy składania oświadczeń oderwanych od faktów, a generujących z kolei ryzyka potencjalnych kar
umownych.

Potencjalni nabywcy
Wśród zainteresowanych przejęciami
firm rodzinnych mogą się oczywiście
znaleźć fundusze private equity, ale również korporacje lub inne firmy rodzinne
(polskie czy zagraniczne), które możliwości rozwoju upatrują w akwizycjach.
Coraz większą grupą potencjalnych
inwestorów są również podmioty działające w charakterze family office czy
multi family office, „zarządzające” środ-

kami finansowymi zamożnych rodzin
z Polski lub z zagranicy, które mają już
np. za sobą sprzedaż własnego biznesu.
Tego typu inwestorzy bardzo przychylnie patrzą na potencjał akwizycyjny,
jakie dają firmy rodzinne w Polsce. Wynika to stąd, że firma rodzinna to nieco inne standardy zarządzania, etyka
i wartości rodzinne, brak nadmiernego
zadłużenia, co po wielokroć generuje
ponadstandardowe stopy zwrotu.
Nie można również zapominać
o możliwościach jakie daje rynek kapitałowy, a w szczególności zorganizowany system obrotu, popularnie nazywany giełdą. To również jest alternatywa
do sprzedaży całego biznesu rodzinnego, która pozwala rodzinie nadal pozostawać, w mniejszym lub większym
stopniu w sferze akcjonariatu, oddać
zarządzanie firmą profesjonalistom
wybieranym przez radę nadzorczą,
a pośrednio przez walne zgromadzeniu
akcjonariuszy, a jednocześnie być przy
spółce i obserwować jej rozwój z perspektywy jednocześnie akcjonariusza
i np. członka rady nadzorczej.
Biorąc powyższe pod uwagę, wychodzę z założenia, że „sukcesja z sukcesem” to sukcesja przede wszystkim
przemyślana i zaplanowana, której
celem jest eliminacja możliwych do
wyeliminowania ryzyk. To niekiedy
również udana transakcja M&A, która pozwala pierwotnemu właścicielowi biznesu obserwować dalszy rozwój
firmy, którą przekazał w „dobre ręce”
a jednocześnie zapewnił przyszłym pokoleniom możliwość realizacji swoich
celów i pasji, przy wykorzystaniu zgromadzonych środków finansowych. To
sukcesja dopasowana do realnej oceny
okoliczności biznesowych, gdzie celem
nadrzędnym nie powinno być definiowanie sukcesji jako przekazanie za
wszelką cenę „sterów” w firmie z pokolenia na pokolenie.

Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. to zespół doradców prawnych z wieloletnim
doświadczeniem. Kancelaria skupia swą działalność w obszarze przedsiębiorczości prywatnej, w tym
rodzinnej. Prawnicy doradzają w procesach sukcesyjnych i planowania sukcesyjnego, jak również w
procesach inwestycyjnych, przekształceń, połączeń czy przejęć. Specjalizują się w zakresie prawa
spółek, prawa papierów wartościowych i rynku kapitałowego, prawa bankowego i finansowego, prawa
nieruchomości oraz prawa własności intelektualnej. Dostarczają kompleksowe rozwiązania prawne dla
przedsiębiorców z kapitałem polskim i zagranicznym. Zespół prowadzi bloga www.crisislaw.pl
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SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

O czym pamiętać
przy zbyciu udziałów
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najczęściej wykorzystywanych
form do prowadzenia działalności, realizacji przedsięwzięcia, inwestycji.

S

półka z ograniczoną odpowiedzialnością, inaczej niż
spółki osobowe (a więc np.
spółka komandytowa) może
być zawiązana zarówno przez jedną osobę, podmiot, jak i przez wielu
wspólników. Jedyny wyjątek w tym
zakresie dotyczy zawiązywania takiej spółki przez inną jednoosobową
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie może zawiązać spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
samodzielnie, bez udziału innych
wspólników.
Wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za
wniesiony do spółki wkład przysługują udziały. Udziały z kolei stanowią
kapitał zakładowy spółki. Wartość

nominalna jednego udziału nie może
być niższa niż 50 złotych, a wysokość
kapitału zakładowego nie może być
mniejsza niż 5000 złotych. Udziały w
spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą mieć wartość nominalną
równą bądź nierówną. W tym drugim przypadku każdy ze wspólników
może mieć nie więcej niż jeden udział
w spółce.
Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością są przedmiotem obrotu gospodarczego. Wspólnicy mogą
dokonywać zbycia udziałów zarówno
pomiędzy sobą, jak i na rzecz osób
trzecich. Zbycie udziałów może nastąpić w drodze np. umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy zamiany, może być również przedmiotem

Umowa zbycia udziałów
Należy pamiętać, że umowa zbycia
udziałów nie może zostać zawarta w
dowolnej formie. Wymaga ona bowiem, z mocy prawa, formy pisemnej
z podpisami notarialnie poświadczonymi. Brak zachowania tej formy
skutkuje nieważnością umowy.
Wyjątek dotyczy zbycia udziałów
spółki, której umowa została zawarta
przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym, w takim bowiem przypadku,
zbycie udziałów jest możliwe również

przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym, a oświadczenia zbywcy i
nabywcy wymagają w takiej sytuacji
opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
W tym miejscu należy wskazać, iż
umowa zbycia udziałów zawarta z
wykorzystaniem powyższego wzorca
może zawierać tylko elementy które
znajdują się w tym wzorcu, wobec
czego przy bardziej skomplikowanych

umowy o podział majątku wspólnego
małżonków, nawet jeśli tylko jeden z
małżonków był dotychczas wspólnikiem spółki.
Z uwagi na kapitałowy charakter
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (inaczej niż ma to miejsce w
przypadku spółek osobowych) obrót
udziałami w tej spółce jest, co do zasady, swobodny. Co do zasady, pozostali wspólnicy, a nawet sama spółka,
nie muszą wyrażać zgody na zbycie
udziałów przez wspólnika. Powyższe
nie oznacza jednak, iż obrót ten nie
może w danej sytuacji, konkretnym
stanie prawnym być ograniczony
przepisami prawa. Również umowa
danej spółki może wprowadzać w
tym zakresie ograniczenia.

Umowa zbycia
udziałów wymaga
formy pisemnej,
z podpisami
notarialnie
poświadczonymi.
stanach faktycznych i prawnych, bądź
gdy stroną chcą zamieścić w umowie
inne postanowienia, np. zabezpieczające zbywcę/nabywcę, muszą zawrzeć
umowę w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

TEKST: Luiza KWAŚNICKA, radca prawny z Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k.,

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem wykonywania zawodu notariusza, wcześniej także jako asesor notarialny. Absolwentka Wydziału
Prawa i Administracji UW. Posiada ogromną praktyczną oraz teoretyczną wiedzę na temat prawa nieruchomości, od analizy stanu prawnego
nieruchomości, prawa cywilnego w zakresie zobowiązań, prawa spadkowego, zarówno dziedziczenia testamentowego, jak i ustawowego, oraz
prawa rodzinnego, zabezpieczeń majątkowych, a także prawa handlowego. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa na łamach gazety
„Rzeczpospolita”. Wieloletni wykładowca na zajęciach z zakresu prawa handlowego dla aplikantów notarialnych w Izbie Notarialnej w Warszawie.
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Ograniczenia w zbyciu lub nabyciu udziałów w spółce
Tak jak już to zasygnalizowałam
powyżej, z uwagi na mogące wystąpić ograniczenia, wynikające z danej
umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podejmując decyzję
o zbyciu/nabyciu udziałów w niej,
wskazane jest – przed podpisaniem
umowy zbycia – zweryfikowanie
umowy spółki. Należy podkreślić, iż
umowa spółki nie może całkowicie
wyłączać prawa zbycia udziałów. Za
sprzeczne z ustawą uznaje się nie tylko zapisy umowy spółki wyłączające
zbywalność udziałów bezpośrednio,

Podejmując decyzję
o zbyciu lub nabyciu
udziałów w spółce
z ograniczoną
odpowiedzialnością,
należy – przed
podpisaniem
umowy zbycia
– dokładnie
zweryfikować
umowę spółki,
co pozwoli sprawdzić,
czy nie występują
tam żadne
ograniczenia.
ale i pośrednio, tj. np. poprzez wprowadzenie zapisów przyznających
spółce zbyt długi termin na wyrażenie zgody na zbycie udziałów.
Umowa spółki może zaś uzależnić
zbycie udziałów od zgody spółki albo
w inny sposób je ograniczyć. Zawsze
jednak te ograniczenia w zbywalności udziałów muszą wynikać z umowy spółki.
Jeśli umowa spółki uzależnia zbycie udziałów od zgody spółki, co do
zasady, zgody tej udziela zarząd w
formie pisemnej, chyba, że umowa
spółki stanowi inaczej. I tak przykładowo, umowa spółki może stanowić,
iż zgody tej udziela Zgromadzenie
Wspólników albo Rada Nadzorcza
albo nawet oba te organy spółki. W
takim przypadku należy dokładnie
sprawdzić warunki, sposób i termin
udzielenia tej zgody.
Umowa spółki może dopuszczać
wstąpienie do spółki tylko osób, pod-

miotów spełniających określone wymogi, np. określone w umowie spółki
kwalifikacje albo np. uzależnić zbycie
udziałów od określonych innych warunków.

Prawo pierszeństwa lub
pierwokupu
Innym częstym ograniczeniem w
zbyciu udziałów wynikającym z umowy spółki jest prawo pierwszeństwa
lub prawo pierwokupu. Jak pokazuje
praktyka obrotu gospodarczego, niejednokrotnie właśnie w związku z zapisami umowy spółki w tym zakresie
powstaje szereg wątpliwości, wynikających częstokroć z nieprecyzyjnych
zapisów umowy spółki.
Wskazać należy, iż prawo pierwszeństwa i prawo pierwokupu to dwa różne
prawa i nie należy ich ze sobą utożsamiać. Nie sposób opisać w niniejszym
artykule szczegółowych cech, różnic w
realizacji, zapisach i wykonaniu tych
praw, gdyż jest to zagadnienie obszerne i wymaga dokładnej analizy jako
odrębny temat ograniczenia zbycia
udziałów umową spółki. Mając więc
na uwadze złożoność tego zagadnienia i wątpliwości, jakie mogą się zrodzić przy interpretacji zapisów umowy
spółki, przed przystąpieniem do umowy zbycia udziałów, każdorazowo należy dokładnie przeanalizować zapisy
umowy spółki w tym zakresie, mając
na względzie konsekwencje prawne
ich właściwego zastosowania.
Co warte zasygnalizowania, prawo
pierwszeństwa jest pojęciem szerszym
od prawa pierwokupu, ponieważ prawo pierwokupu może być realizowane
tylko w przypadku umowy sprzedaży
udziałów, natomiast prawo pierwszeń-

Prawo
pierwszeństwa
i prawo pierwokupu
to dwa różne prawa
i nie należy ich ze
sobą utożsamiać.

stwa, jeśli umowa spółki nie stanowi
w tym zakresie inaczej, dotyczy umowy sprzedaży udziałów, a także każdej
innej formy zbycia udziałów, tj. np.
darowizny, zamiany.
Ograniczenia w zbywalności udziałów wynikające z umowy spółki mogą
dotyczyć wszystkich udziałów w spółce, niektórych udziałów, udziałów niektórych wspólników.

Przystępując do
czynności zbycia
udziałów, warto
również wcześniej
zapoznać się z
dokumentami
finansowymi,
księgowymi
spółki. Cena, za
jaką zbywane są
udziały, nie zawsze
odpowiada ich
wartości nominalnej.
Inna bowiem może
okazać się wartość
nominalna udziałów
a inna rynkowa.
Udziały zwykłe
i uprzywilejowane
Należy również, odnosząc się po raz
kolejny do umowy spółki, zweryfikować czy nabywane udziały są zwykłe
czy uprzywilejowane. Uprzywilejowanie bowiem udziałów co do głosu co
do zasady wzmacnia pozycję wspólnika w spółce. Z drugiej zaś strony może
okazać się odwrotnie, że nabędziemy
udziały nieuprzywilejowane, a ktoś
inny posiada w spółce udziały uprzywilejowane np. co do głosu, dające
mu przewagę w podejmowaniu istotnych decyzji w spółce bądź posiada
udziały uprzywilejowane np. co do
dywidendy.

Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. to zespół doradców prawnych z wieloletnim
doświadczeniem. Kancelaria skupia swą działalność w obszarze przedsiębiorczości prywatnej, w tym
rodzinnej. Prawnicy doradzają w procesach sukcesyjnych i planowania sukcesyjnego, jak również w procesach
inwestycyjnych, przekształceń, połączeń czy przejęć. Specjalizują się w zakresie prawa spółek, prawa papierów
wartościowych i rynku kapitałowego, prawa bankowego i finansowego, prawa nieruchomości oraz prawa
własności intelektualnej. Dostarczają kompleksowe rozwiązania prawne dla przedsiębiorców z kapitałem
polskim i zagranicznym. Zespół prowadzi bloga www.crisislaw.pl oraz bloga www.rodzinywbiznesie.pl
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Prawa i obowiązki związane z udziałami w spółce
Nie można zapominać, że z udziałami związane są nie tylko prawa,
ale mogą być także obowiązki, inne
niż tylko wniesienie wkładu do spółki. Wśród takich obowiązków należy

wymienić chociażby obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych bądź dopłaty. Zarówno jedne
jak i drugie muszą wynikać z umowy
spółki. W przypadku gdy wspólnik

jest zobowiązany do powtarzających
się świadczeń niepieniężnych, zbycie
udziałów przez takiego wspólnika wymaga zgody spółki, chyba, że umowa
spółki stanowi inaczej.

Inne, istotne dla nabywcy zapisy umowy spółki
Istotne z punktu widzenia nabywcy
mogą nadto okazać się przykładowo
zapisy umowy spółki, które wprawdzie nie dotyczą wprost ograniczenia w zbywaniu udziałów, ale mogą
mieć istotne znaczenia dla danego
nabywcy, a dotyczyć mogą np. większości wymaganej do podejmowania uchwał w spółce, określonego
kworum do ich podjęcia, wypłaty
dywidendy, zaliczek na jej poczet,
ewentualnych ograniczeń, wyłączeń
w zakresie wstąpienia do spółki
spadkobierców na miejsce zmarłego
wspólnika, itd.

•

Ograniczenia w zbyciu
udziałów, wynikające
z przepisów szczególnych
Ograniczenia w zbyciu udziałów
mogą również wynikać z przepisów
szczególnych. Wśród najczęściej występujących należy wymienić przepisy ustawy
• z dnia 11 kwietnia 2003 roku
o kształtowaniu ustroju rolnego. Nazwa ustawy na pierwszy rzut oka może wydawać się
nie mająca zastosowania w danej sytuacji, a po analizie stanu
prawnego spółki może okazać
się, że ustawa i wynikające z niej
ograniczenia będą mieć zastosowanie do zbycia w tej spółce
udziałów. Zgodnie bowiem z art.
3a tej ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa przysługuje, za wyjątkami
wskazanymi w ustawie, prawo
pierwokupu udziałów w spółce
z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest właścicielem lub
użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 5 ha albo nieruchomości rolnych o łącznej
powierzchni co najmniej 5 ha. W
przypadku zaś zbywania udziałów w spółce w spółce z ograni-
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czoną odpowiedzialnością, która
jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości
rolnej o powierzchni co najmniej
5 ha albo nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni co
najmniej 5 ha, w drodze innej
czynności prawnej niż sprzedaż,
Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia
Rolnictwa działającemu na rzecz
Skarbu Państwa, stosownie do
art. 4 ust. 6 tej ustawy, za wyjątkami wskazanymi wprost w ustawie, przysługuje prawo nabycia.
z dnia 24 marca 1920 roku
o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców, która
również swym zakresem dotyczy
nabywania udziałów w spółce z
ograniczoną odpowiedzialnością
przez cudzoziemców.
z dnia 16 lutego 2007 roku o
ochronie konkurencji i konsumentów.

Prawa i roszczenia na rzecz
osób trzecich
Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być obciążone prawami czy roszczeniami na rzecz
osób trzecich. Mogą być one przedmiotem zabezpieczenia praw osób
trzecich np. w postaci zastawu, mogą
być także przedmiotem egzekucji.
Nadto spółka może dokonać zmian
w składzie zarządu, które jeszcze nie
są widoczne w KRS, potencjalny nabywca ich nie widzi w odpisie KRS, a
mogą one mieć istotne znaczenie dla
niego. Tym samym, z punktu widze-

Istotne z punktu
widzenia nabywcy
jest to, czy udziały
w spółce nie są
obciążone prawami
czy roszczeniami na
rzecz osób trzecich.

Zbycie udziałów jest
skuteczne wobec
spółki od chwili gdy
spółka otrzyma
zawiadomienie o
zbyciu udziałów
wraz z dowodem
przejścia tych
udziałów na
nabywcę.
nia nabywcy takich udziałów, istotne może okazać się przyjęcie w tym
zakresie w umowie zbycia udziałów
określonych oświadczeń, zapewnień,
gwarancji od zbywcy.

Skuteczne zbycie udziałów
Nie można nie wspomnieć, iż zbycie udziałów jest skuteczne wobec
spółki od chwili, gdy spółka otrzyma zawiadomienie o zbyciu udziałów wraz z dowodem przejścia tych
udziałów na nabywcę. Nabywca odpowiada solidarnie ze zbywcą za niespełnione świadczenia należne spółce ze zbytego udziału.

Podsumowując,
bezsprzecznie należy stwierdzić, iż
zarówno odpowiednie czynności weryfikacyjne przed przystąpieniem do
transakcji zbycia udziałów, jak i odpowiednie zapisy w umowie zbycia
udziałów mające zabezpieczyć interesy stron transakcji, mogą uchronić
przed rozczarowaniami w przyszłości
i negatywnymi konsekwencjami, które można jeszcze przewidzieć przed
podpisaniem umowy zbycia udziałów. Niezbędna w tym zakresie jest
ocena i analiza konkretnego stanu
faktycznego i prawnego, oczekiwań
zbywcy/inwestora i zastosowanie ich
do danej transakcji zbycia udziałów.
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„Za sukcesem mężczyzny
stoi kobieta”
Co zatem powinna wiedzieć żona właściciela
firmy rodzinnej?
Rola kobiety w firmie rodzinnej niemal w każdym przypadku jest nie do przecenienia,
bez względu na to, czy zajmuje się ona aktywnym zarządzeniem biznesem, czy też pozostawia tę kwestię swojemu mężowi i sama realizuje się na innych płaszczyznach.
W razie wystąpienia tego drugiego scenariusza, kiedy rodzinny biznes pozostaje poza obszarem jej codziennych
zainteresowań, istotnym jest jednak, aby była ona świadoma swoich kluczowych uprawnień oraz potrzeby podejmowania odpowiednich działań zapewniających zachowanie integralności firmy rodzinnej.

Czyje są prawa udziałowe
do firmy rodzinnej?

Daria Leszczyk
Adwokat w Grabowski i Wspólnicy Kancelaria
Radców Prawnych. Specjalizuje się w prawie
spółek handlowych, planowaniu sukcesji
w firmach rodzinnych oraz restrukturyzacji.
Prowadzi procesy przekształceń, fuzji i przejęć
oraz podziałów spółek handlowych.

Dr Rafał Trzeciakowski
Bardzo często zdarza się, że pomimo iż firma funkcjonuje w świadomości małżonków jako „rodzinna”, to w sferze
korporacyjnej w umowie spółki, księdze udziałów czy rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
jako właściciel udziałów wpisany jest jedynie mąż. Kto

Radca prawny w Grabowski i Wspólnicy
Kancelaria Radców Prawnych sp.k., nauczyciel
akademicki, autor i współautor publikacji
w dziedzinie prawa konstytucyjnego,
gospodarczego, administracyjnego i handlowego.
Doradza w obszarze sukcesji firm rodzinnych.

w takim przypadku jest faktycznym właścicielem praw
udziałowych do firmy?
Aby to rozstrzygnąć, konieczne jest znalezienie odpowie-

wchodzi ona w skład majątku wspólnego małżonków, to

dzi na następujące pytania: kiedy powstała firma rodzin-

znaczy jest własnością zarówno męża, jak i żony. Będzie

na, jaki ustrój majątkowy obowiązuje w małżeństwie oraz

to jednak miało miejsce w przypadku, w którym w mał-

skąd pochodziły środki, które były przeznaczone na utwo-

żeństwie tym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej

rzenie firmy rodzinnej.

małżeńskiej (tj. małżonkowie nie zawarli intercyzy przed
ślubem oraz nie podpisali umowy o rozdzielności majątko-

Jeżeli firma utworzona została przed zawarciem małżeń-

wej), a środki, które zostały przeznaczone na utworzenie

stwa, to pozostaje ona składnikiem majątku osobistego

firmy rodzinnej stanowiły majątek wspólny małżonków

męża, który jest wówczas jej jedynym właścicielem. Jeże-

(np. nie zostały otrzymane przez męża w drodze darowi-

li jednak „powołanie firmy do życia” nastąpiło już w trakcie

zny od rodziców lub spadku).

trwania małżeństwa, to z dużym prawdopodobieństwem
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Uregulowanie kwestii własności

wyłączoną własność, z wyłączeniem żyjącego małżonka
spadkodawcy.

Wiele firm rodzinnych latami funkcjonuje w opisanej powyżej formule nie widząc potrzeby, aby kwestia własności
praw udziałowych podlegała doregulowaniu czy zmianie.

Rozporządzanie prawami udziałowymi
do firmy rodzinnej

W praktyce wpisany jako wspólnik mąż wykonuje wszelkie
prawa z udziałów i w sferze korporacyjnej, to jest w relacji

Z wcześniejszej części artykułu dowiedzieliśmy się, w jaki

spółka – wspólnik, traktowany jest on jako jedyny właści-

sposób ustrój majątkowy małżeński oraz moment zawią-

ciel. Kwestia zaczyna się komplikować, kiedy wśród mał-

zania spółki względem daty zawarcia małżeństwa wpły-

żonków pojawia się konflikt lub sposób zarządzania firmą

wa na kwestię własności udziałów na poziomie majątku

rodzinną staje się zarzewiem niezgody.

małżonków. Powyższe powinno być punktem wyjścia do
rozważań na temat rozporządzania udziałami, które jest

W pierwszej kolejności pamiętać należy, że żona właści-

kluczowym aspektem planowania i wdrożenia sukcesji

ciela co do zasady (jeżeli umowa spółki nie przewiduje

pokoleniowej na poziomie właścicielskim.

ograniczeń w tym zakresie) w każdej chwili może żądać
dopisania jej w księdze udziałów oraz rejestrze przedsię-

Rozporządzanie udziałami w firmie rodzinnej najczęściej

biorców Krajowego Rejestru Sądowego jako współwłaści-

następuje na rzecz zstępnych (dzieci, ew. wnuków) oraz

ciela udziałów w ramach wspólności majątkowej małżeń-

małżonka, czyli członków najbliższej rodziny. Stąd dwo-

skiej. Pozwoli jej to mieć wpływ na decyzje podejmowane

ma podstawowymi narzędziami służącymi do przenosze-

przez męża jako wspólnika firmy rodzinnej, a niejedno-

nia własności udziałów na rzecz rodziny są umowa daro-

krotnie także ograniczyć negatywne dla niej skutki zarzą-

wizny, rozporządzenie testamentowe lub dziedziczenie

dzania firmą rodzinną.

ustawowe. Rzadziej spotykanym, ale jednak praktykowanym modelem wśród niektórych przedsiębiorców jest

Jednocześnie warto mieć na uwadze, że kwestia objęcia

także sprzedaż (przynajmniej części) udziałów na rzecz

praw udziałowych do firmy rodzinnej wspólnością ma-

dziecka lub wdrożenie programu motywacyjnego na

jątkową małżeńską może w bardzo znaczącym zakresie

rzecz sukcesora, dzięki któremu będzie nabywał udziały

wpływać na sposób ich dziedziczenia w razie śmierci któ-

w spółce w wyniku zadowalającej działalności operacyj-

regoś z małżonków. W przypadku śmierci jednego z mał-

nej w spółce.

żonków ustaje bowiem z mocy prawa wspólność majątkowa, co powoduje, że połowa majątku wspólnego przypada

Podstawową różnicą pomiędzy darowizną a rozporządze-

pozostającemu przy życiu małżonkowi, a jedynie druga

niem testamentowym i dziedziczeniem z mocy ustawy

połowa podlega dziedziczeniu na zasadach ogólnych lub

jest oczywiście moment, w którym dokonuje się nabycia

w oparciu o sporządzony testament. Taka sytuacja może

udziałów. W wyniku darowizny sukcesor staje się właści-

utrudnić przeprowadzenie procesu sukcesji zgodnie

cielem udziałów z chwilą zawarcia umowy darowizny, na-

z przyjętymi założeniami i spowodować w przyszłości po-

tomiast na mocy spadku dopiero z chwilą śmierci nestora.

wstanie konfliktów, np. w razie planu, aby po śmierci zarządzającego dotąd biznesem męża, firma rodzinna w ca-

Z punktu widzenia kobiety w przedsiębiorstwie rodzin-

łości przypadła dzieciom.

nym mniej istotny wydaje się sposób, w jaki udziały jej lub
męża zostaną rozdysponowane, ale kiedy i do kogo trafią.

Prawo polskie nie przewiduje sporządzenia testamentu

Myślenie o tym pozwala zapobiec problemowi tzw. nie-

wspólnego przez małżonków. Dlatego metodą na unik-

kontrolowanej sukcesji, czyli objęcia udziałów i władzy

nięcie tego problemu jest uprzednie dokonanie wyod-

w spółce przez osoby inne niż przewidziane w planowa-

rębnienia całości lub części praw udziałowych do firmy

nym procesie sukcesji.

rodzinnej z majątku wspólnego małżonków do majątku
osobistego jednego z nich. Dzięki temu w razie śmierci

Jednocześnie, niejako na marginesie, zaznaczyć nale-

tego małżonka prawa do przysługujących mu osobiście

ży, że do rozporządzenia prawami udziałowymi w firmie

udziałów przysługiwać będą wybranemu spadkobiercy na

rodzinnej, które wchodzą w skład majątku wspólnego
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temat numeru
małżonków, nie jest wymagana zgoda drugiego małżon-

13

grona udziałowców dołączają nowe osoby, których sto-

ka. Oznacza to, że mąż, który w sensie korporacyjnym po-

sunki z dotychczasowymi udziałowcami (były małżonek

zostaje właścicielem praw udziałowych do firmy rodzin-

oraz dzieci) są najczęściej dość napięte, a udziałowcy są

nej, może nim rozporządzać bez zgody swojej żony, przy

sobie niechętni, co niesie ryzyko konfliktów na poziomie

zastrzeżeniu, że ewentualne środki uzyskane ze zbycia za-

właścicielskim, próby sprzedaży udziałów poza spółkę

silają majątek wspólny.

Zabezpieczenie przed wejściem
udziałowca spoza rodziny

i innych sytuacji, które nie mogą korzystnie wpływać na
prowadzony biznes.
Również wejście w związek małżeński dorosłych dzieci
będących współwłaścicielem firmy rodzinnej rodzi tożsame ryzyko w przypadku śmierci owego dziecka. W takim

Charakterystyką przedsiębiorczości rodzinnej jest fakt,

przypadku, ustawowymi spadkobiercami przysługujących

że równie istotnymi jej składnikami są relacje biznesowe,

mu udziałów zostają zięć/synowa oraz ewentualnie osie-

co relacje rodzinne, które nawzajem na siebie oddziałują.

rocone dziecko (którego prawa udziałowe, czyli np. prawo

Relacje rodzinne mają natomiast to do siebie, że wymyka-

głosu, do czasu osiągnięcia pełnoletniości wykonywane

ją się racjonalnemu planowaniu i chłodnej kalkulacji.

są przez przedstawiciela ustawowego).

W efekcie powyższego może dojść do sytuacji, gdy wię-

Przykłady jak powyższe można mnożyć, natomiast ob-

zy rodzinne pomiędzy członkami firmy rodzinnej ulegną

razują one niezaprzeczalny fakt, że brak zaplanowanej

osłabieniu lub całkowitemu zerwaniu oraz pojawią się

i wdrożonej sukcesji może skutkować rozproszeniem

w otoczeniu rodziny i firmy osoby dotychczas niezwiąza-

udziałów w firmie rodzinnej i objęciem ich przez oso-

ne z rodzinnym biznesem, a które przez wejście w relacje

by, które w procesie sukcesji nigdy nie były uwzględnia-

z członkami rodziny mają oczekiwania (a w określonych

ne. Z tego względu, będąc członkiem rodziny prowadzącej

przypadkach również prawo) partycypować w firmie ro-

przedsiębiorstwo, w interesie rodziny oraz przedsiębior-

dzinnej.

stwa jest wykorzystanie dostępnych narzędzi prawnych

Najczęściej spotykanymi przykładami kryzysu rodzinno

cych interesy sukcesorów, z którymi nestorzy wiążą plany

minimalizujących wspomniane ryzyka i zabezpieczają‑biznesowego z punktu widzenia żony właściciela firmy

i nadzieje na przekazanie rodzinnego biznesu.

rodzinnej są dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz zakłada rozpad małżeństwa założycieli lub właścicieli firmy

Jednym z dostępnych instrumentów jest np. testament,

rodzinnej oraz pojawienie się nowego partnera/partner-

który wyłącza zasady obowiązujące w przypadku dziedzi-

ki oraz być może małoletniego dziecka w życiu jednego

czenia ustawowego. Instytucja zapisów windykacyjnych

z właścicieli. Drugi scenariusz to małżeństwo dziecka za-

czy podstawienia umożliwia bardzo precyzyjne określenie

łożycieli lub właścicieli firmy rodzinnej i wejście do rodzi-

kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia konkretnego

ny i spółki zięcia/synowej oraz wnuków. Opisując krótko

składnika majątku, jakim są akcje lub udziały w przedsię-

poniższe scenariusze postaramy się zakreślić obszary ry-

biorstwie rodzinnym. Z innej strony, na poziomie korpo-

zyka dla integralności właścicielskiej firmy rodzinnej.

racyjnym, dopuszczalne jest ograniczenie przystąpienia
do spółki osób niebędących np. wstępnymi lub zstępny-

W pierwszym scenariuszu w otoczeniu rodzinno‑bizneso

mi dotychczasowego wspólnika (czyli wstąpienie do spół-

wym pojawia się partner lub partnerka właściciela firmy

ki wyłącznie na bazie więzów krwi).

rodzinnej, a w dalszym czasie również nierzadko dziecko. Jakie to rodzi skutki dla spółki i szeroko rozumianej

Podjęcie powyższych działań, mających na celu zapew-

sukcesji? Otóż po zawarciu związku małżeńskiego part-

nienie integralności rodzinnego przedsiębiorstwa na

ner/partnerka właściciela jest uprawniony do dziedzi-

płaszczyźnie zarówno rodzinnej, jak i biznesowe,j win-

czenia z mocy ustawy, podobnie jak dziecko z takiego

no być priorytetem kobiety zaangażowanej w budowanie

związku. Przekładając to na przestrzeń właścicielską, do

wielopokoleniowego przedsiębiorstwa rodzinnego.
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Podatek od spadków i darowizn
– o czym należy pamiętać
Podatek od spadków i darowizn (Dz. U. 2021.1043 t. j.) dotyczy każdego, kto
otrzyma za darmo określoną rzecz lub prawa majątkowe. Istotne jest otrzymanie od tej samej osoby lub po niej rzeczy lub praw, które w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, przekroczyło limity ustawowe. Samo nabycie w wielu przypadkach nie skutkuje powstaniem obowiązku
podatkowego oraz koniecznością zapłaty podatku, jeśli podatnik dopełni formalności uregulowanych w ustawie o podatku od spadków i darowizn.

art. 7 ust. 1 u. p. s. d. obejmuje wszelkie pieniężne roszczenia cywilnoprawne związane
z przedmiotem darowizny lub spadku. Natomiast ciężarem w rozumieniu art. 7 ust. 1 u. p.
s. d. jest inne niż dług obciążenie nabytej rzeczy lub prawa, które w chwili nabycia zmniejsza jego wartość rynkową”).
W sytuacjach, gdy przedmiotem nabycia
jest świadczenie powtarzające się oraz nie

Nabycie

Zwolnienia z opodatkowania mogą być

możemy ustalić jego wartości na dzień naby-

Nabycie może nastąpić m.in. poprzez

przedmiotowe (m.in. nabycie gospodarstwa

cia, podstawę tę ustala się w miarę wykony-

(art. 1 ustawy o podatku od spadków i daro-

rolnego do 300 ha) oraz podmiotowe (tzw.

wania tych świadczeń (art. 12 u. p. s. d.).

wizn dalej u. p. s. d.): dziedziczenie, darowi-

zerowa grupa podatkowa). Ponadto to usta-

znę, zasiedzenie, nieodpłatne zniesienie

wa wprowadza pojęcie ulgi mieszkaniowej,

stawki podatku

współwłasności, zachowku, nieodpłatnej

której istota polega na tym, iż w przypadku

Stawki podatku mają charakter progre-

renty, użytkowania oraz służebność oraz na-

nabycia własności (współwłasności) nieru-

sywny oraz zależą od przynależności dar-

bycie praw do wkładu oszczędnościowego

chomości nie wlicza się do podstawy opo-

czyńcy i obdarowanego do jednej z grup

na podstawie dyspozycji wkładem na wypa-

datkowania jej czystej wartości do łącznej

podatkowych. Określa się je na dzień po-

dek śmierci oraz nabycie jednostek uczest-

wysokości nieprzekraczającej 110 m2 po-

wstania obowiązku podatkowego (art. 15

nictwa na podstawie dyspozycji uczestnika

wierzchni użytkowej. Wymagane jest przy

ust. 3 u. p. s. d.).

funduszu inwestycyjnego otwartego albo

tym spełnienie warunków ustawowych. Jed-

Ponad wyżej wymienione nabycie wła-

specjalistycznego funduszu inwestycyjnego

nym z najistotniejszych jest nieposiadanie

sności rzeczy lub praw majątkowych w drodze

otwartego na wypadek jego śmierci.

innego budynku lub lokalu mieszkalnego.

darowizny lub polecenia darczyńcy może podlegać opodatkowaniu stawką 20 proc. Do za-

wyłączeNia i zwolNieNia

podstawa opodatkowaNia

stosowania tej stawki dochodzi, gdy obowią-

W celu określenia, czy dana czynność

Podstawę opodatkowania w podatku

zek podatkowy powstał wskutek powołania

podlega opodatkowaniu, należy zweryﬁko-

od spadków i darowizn stanowi tak zwana

się podatnika przed organem podatkowym

wać, czy nie została wyłączona (wchodzimy

czysta wartość nabycia, ustalana według sta-

lub organem kontroli skarbowej w toku czyn-

w zakres ustawy o PIT) lub zwolniona z opo-

nu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia

ności sprawdzających, postępowania podat-

datkowania. Wyłączeniu z opodatkowania

i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku

kowego, kontroli podatkowej lub postępowa-

podlegają otrzymane w drodze darowizny

podatkowego, czyli pomniejszona o długi i cię-

nia kontrolnego na okoliczność dokonania tej

prawa autorskie i pokrewne, prawo do pro-

żary. Szczegółowego wyjaśnienia pojęcia

darowizny, a należny podatek od tego nabycia

jektów wynalazczych, znaków towarowych

długów i ciężarów próżno szukać w ustawie.

nie został zapłacony (art. 15 pkt 4 u. p. s. d.).

i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności

W tym zakresie zobowiązani jesteśmy posiłko-

wynikających z nabycia tych praw. Ponadto

wać się deﬁnicją wynikającą z orzecznictwa

wyłączeniu podlega m. in: nabycie w drodze

sądowego (przykładowo wyrok WSA w War-

dziedziczenia środków z PPE, PPK, OFE, IKE,

szawie z dnia 21 stycznia 2015 r. (III SA/Wa

IKZE (art. 3 u. p. s. d.).

1285/14) – „pojęcie długów w rozumieniu
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grupy podatkowe
Ustawa określa 3 grupy podatkowe:
I.

Małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie,
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pradziadkowie), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i te-

Kwoty nadwyżki w zł

ściów – kwota wolna 9637 zł.

Ponad

II. Zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodzi-

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

ców, zstępnych i małżonków pasierbów,
małżonków rodzeństwa i rodzeństwo

Podatek wynosi
Do

10 278

10 278

3%

20 556

308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł

małżonków, małżonków rodzeństwa mał-

20 556

żonków, małżonków innych zstępnych te-

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

ściów – kwota wolna 7276 zł.
III. Innych nabywców – kwota wolna
4902 zł.

10 278

822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł

10 278

7%

20 556

719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556

1644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

zezNaNia podatkowe
Podatnicy podatku są obowiązani, co do

10 278

zasady, złożyć w terminie miesiąca od dnia

20 556

10 278

12%

20 556

1233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł
2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł

powstania obowiązku podatkowego właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw
majątkowych według ustalonego wzoru.
Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania (art. 17a u. p. s. d.).
Zeznanie podatkowe składamy dopiero
po przekroczeniu kwoty wolnej oraz wykazu-

Urszula Ogorzałek: Należy pamiętać, że w przypadku
członków najbliższej rodziny zwolnienie obowiązuje
bez względu na przedmiot oraz wartość darowizny
przy spełnieniu dwóch przesłanek: zgłoszenia nabycia
do właściwego naczelnika US w terminie 6 miesięcy
oraz właściwego udokumentowania nabycia

jemy wartość ponad jej limit. Zgodnie z art.
17a ust. 2 i 18 ust. 1 u. p. s. d., z obowiązku

z uwzględnieniem opinii biegłych. Jeżeli róż-

od spadku i darowizn podatnik musi dopełnić

złożenia zeznania zwolnieni są obdarowa-

nica między wartością określoną przez na-

formalności określonych ustawą. Natomiast

ni – będący stronami notarialnej umowy da-

bywcę a wartością wynikającą z opinii bie-

co zrobić w sytuacji, gdy niemożliwe jest za-

rowizny, w tym wypadku podatek oblicza

głego przekroczy 33 proc., to koszt spo-

stosowanie zwolnienia lub wyłączenia z usta-

i pobiera notariusz. Gdy podatnik sam skła-

rządzenia opinii obciąża nabywcę.

wy? Nasze działania możemy oprzeć na istnie-

da zeznanie podatkowe, to on określa war-

Należy pamiętać, że w przypadku człon-

jącej w ustawie kwocie wolnej od opodat-

tość nabytych rzeczy lub praw majątkowych.

ków najbliższej rodziny zwolnienie obowiązu-

kowania przypisanej do określonej grupy po-

Wartość rynkową określa się na podstawie

je bez względu na przedmiot oraz wartość

datkowej, pamiętając, że dotyczy ona kon-

przeciętnych cen stosowanych w obrocie rze-

darowizny przy spełnieniu dwóch przesłanek:

kretnej relacji darczyńca – obdarowany.

czami tego samego rodzaju i gatunku z dnia

1. Zgłoszenia nabycia do właściwego na-

powstania obowiązku podatkowego. W sytu-

czelnika US w terminie 6 miesięcy.

acji, gdy organ poweźmie wątpliwości co

2. Właściwego udokumentowania nabycia.

do wartości określonej przez podatnika, to

Zawsze w przypadku darowizn pienięż-

wezwie go do podwyższenia lub obniżenia

nych konieczne jest udokumentowanie

tej wartości w terminie nie krótszym niż

otrzymania środków pieniężnych na rachu-

14 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeśli

nek bankowy.

podatnik nie udzieli odpowiedzi, to naczelnik

Podsumowując warto zaznaczyć, iż aby

urzędu skarbowego sam ustali wartość

w wielu wypadkach uniknąć zapłaty podatku

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
(Dz. U. 2021.1043 t. j.)
Urszula Ogorzałek

o autorce: urszula ogorzałek jest specjalistą ds. podatków w grabowski i wspólnicy kancelaria radców
prawnych sp. k. i absolwentką wydziału zarządzania oraz wydziału geologii uniwersytetu warszawskiego.
posiada bogate doświadczenie w finansach, między innymi na stanowisku głównej księgowej podmiotu
zatrudniającego ponad kilkaset osób, gdzie m.in. nadzorowała wielomilionowe inwestycje infrastrukturalne,
jak i bieżące finanse. w jej szerokim spektrum doświadczeń znajduje się między innymi zarządzanie finansami publicznymi. w 2021 roku uzyskała pozytywny wynik egzaminu na doradcę podatkowego – obecnie
oczekuje na wpis na listę doradców podatkowych.
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Wybór odpowiedniej
formy prawnej jako element
procesu sukcesji
Rozpoczęcie procesu sukcesji w swoim otoczeniu rodzinno-biznesowym
bardzo często okazuje się właściwym momentem do zastanowienia się, czy
forma prawna, w której prowadzona jest ﬁrma rodzinna, jest odpowiednia.
Niejednokrotnie okazuje się bowiem, że wybrana pierwotnie forma prawna
nie tylko nie współgra już z aktualną wielkością oraz dynamiką biznesu,
ale także nie pozwala w pełni zrealizować oczekiwań i celów postawionych
przed procesem sukcesji.

na przestrzeni lat ich ﬁrma zacznie zatrudniać setki pracowników i generować wielomilionowe obroty, a także stanie przed wyzwaniem, jakim jest zmiana pokoleniowa.
Co do zasady jednoosobowa działalność
gospodarcza to forma prawna, która traci
swój byt wraz ze śmiercią właściciela. Jednakże, za sprawą zmian w prawie, które weszły w życie kilka lat temu, przedsiębiorcy

Zmiana pokoleniowa w ﬁrmie rodzinnej

JednoosoboWa działalność

prowadzący jednoosobową działalność go-

jest coraz częstszym motywem stojącym

gospodarcza a WielopokolenioWe

spodarczą mogą zadbać o to, aby na wypa-

za decyzją o zmianie formy prawnej. Dzieje

firmy rodzinne

dek ich śmierci należąca do nich ﬁrma nie

się tak dlatego, że nie każdy byt prawny,

Jednoosobowa działalność gospodarcza

uległa automatycznemu rozwiązaniu ze

w którym prowadzone jest przedsiębiorstwo,

bez wątpienia stanowi najpopularniejszą for-

wszelkimi tego konsekwencjami w sferze

pozwoli właścicielowi na urzeczywistnienie

mę prowadzenia biznesu w Polsce, jednakże

kontraktowej, pracowniczej czy podatkowej.

swojej wizji sukcesji i osiągnięcie wielopoko-

przedsiębiorcy, którzy decydują się na jej

Dzięki możliwości ustanowienia zarządcy

leniowości ﬁrmy rodzinnej.

utworzenie, nie są w stanie przewidzieć, że

sukcesyjnego, który będzie sprawował tymczasowy zarząd nad przedsiębiorstwem
w spadku do czasu przejęcia działalności
gospodarczej przez prawowitych spadkobierców, ﬁrmy rodzinne prowadzone w formie jednoosobowych działalności gospodarczych zyskały czas niezbędny na uporządkowanie spraw spadkowych. Prawidłowo
ustanowiony zarządca sukcesyjny od chwili
śmierci przedsiębiorcy, w granicach i ramach

SPÓŁKA, W PRZECIWIEŃSTWIE DO JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, POZWALA NA
PRZEKAZANIE FIRMY RODZINNEJ KILKU OSOBOM (NA
PRZYKŁAD DZIECIOM, KTÓRE DO TEJ PORY W RÓWNEJ
MIERZE ANGAŻOWAŁY SIĘ W JEJ ROZWÓJ), A TAKŻE
UMOŻLIWIA JEDNOCZESNE PROWADZENIE BIZNESU
PRZEZ NESTORA ORAZ SUKCESORÓW
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musi albo wskazać jednego sukcesora, co

przewidzianych przez prawo, wykonuje pra-

kumentów korporacyjnych mechanizmów

wa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy, a co

prawnych, które między innymi zapewnią

nie zawsze pokrywać się będzie z jego wizją

za tym idzie, jest zdolny kontynuować do-

rodzinny charakter ﬁrmy, zabezpieczą ryzyko

sukcesji, albo uczynić kilku sukcesorów

tychczasowy biznes, w tym niezbędne do

wejścia do spółki osób spoza rodziny czy też

współwłaścicielami przysługującego mu do-

jego przetrwania koncesje, licencje, zezwole-

zapewnią wybranym członkom rodziny, np.

tychczas jednego ogółu praw i obowiązków

nia, umowy z pracownikami czy kredyty ban-

właścicielowi, określone uprawnienia gwa-

w spółce, co z kolei, w przypadku konﬂiktów

kowe.

rantujące zachowanie kontroli nad ﬁrmą

wśród współwłaścicieli czy zwyczajnie braku

na wypadek sporu pomiędzy uczestnikami

wspólnej wizji prowadzenia i rozwoju spółki,

O ile jednak wprowadzone zmiany częściowo odpowiadają na potrzeby podkreślane od wielu lat przez środowisko ﬁrm rodzinnych i powinny być oceniane pozytywnie,
o tyle w praktyce okazują się one być jedynie rozwiązaniem tymczasowym i nie sprawiają, że jednoosobowa działalność gospo-

Zmiana pokoleniowa w ﬁrmie rodzinnej
jest coraz częstszym motywem stojącym
za decyzją o zmianie formy prawnej

darcza jest mechanizmem pozwalającym
na skuteczne budowanie i wdrażanie wielo-

sukcesji. A co najważniejsze, spółka nie zni-

może stworzyć ryzyko paraliżu decyzyjnego

pokoleniowej strategii oraz wizji prowadze-

ka wraz ze śmiercią właściciela. Zmiana for-

blokującego jej działalność. A to negatywnie

nia ﬁrmy rodzinnej. Dlatego właściciele biz-

my prawnej z jednoosobowej działalności

przekładać się będzie na codzienny biznes,

nesów prowadzonych w formie jedno-

gospodarczej na spółkę handlową jest po-

trwałość kluczowych kontraktów, relacje
z pracownikami i wizerunek ﬁrmy.

osobowych działalności gospodarczych, któ-

nadto niezbędna niemal w każdym przypad-

rzy poważnie myślą o tym, by ﬁrma służyła

ku, kiedy proces sukcesji zakłada zaangażo-

kolejnym pokoleniom, powinni traktować

wanie w biznes osób spoza rodziny (na

Jak Wybrać

możliwość powołania zarządcy sukcesyjne-

przykład kluczowych menedżerów) lub wej-

odpoWiednią formę praWną?

go jako rozwiązanie awaryjne i tymczasowe,

ście do ﬁrmy zewnętrznego inwestora.

Nie ma uniwersalnych reguł, które po-

Pamiętać jednak należy, że nie każda

zwolą zarówno na wybór samej formy prowa-

zdarzeń losowych po stronie właściciela,

spółka handlowa pozwoli właścicielowi na

dzenia działalności na potrzeby procesu suk-

podczas gdy docelowym dążeniem powinna

urzeczywistnienie jego wizji sukcesji i wielo-

cesji, jak i wybór rozwiązań prawnych, które

być zmiana formy prawnej na taką, która

pokoleniowości. Przykładowo, spółki z ogra-

doprowadzą do zmiany dotychczasowej for-

będzie odpowiadać potrzebom związanym

niczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyj-

my prawnej na tę docelową. Jednoosobowa

z procesem sukcesji.

ne, w których prawa każdego wspólnika

działalność gospodarcza oraz poszczególne

które zabezpieczy ﬁrmę na wypadek nagłych

czy każda spółka handloWa

przekładają się na określony pakiet udziałów

spółki handlowe różnią się bowiem między

lub akcji, pozwalają na swobodne i elastycz-

sobą zakresem odpowiedzialności swoich

to klucz do udaneJ sukcesJi?

ne przekazywanie własności na rzecz przy-

właścicieli, sposobem opodatkowania czy też

Wydawać by się zatem mogło, że każda

szłych sukcesorów. W szczególności nie wy-

możliwościami w zakresie wyboru mechani-

zmiana formy prawnej z jednoosobowej

muszają konieczności, aby udziały lub akcje

zmów prawnych w procesie sukcesji. Forma

działalności gospodarczej na spółkę handlo-

były nabywane przez sukcesorów w ramach

prawna w każdym przypadku powinna być

wą ułatwi przyszłym sukcesorom kontynu-

współwłasności. Inaczej przedstawia się to

dostosowana do specyﬁki prowadzonego

owanie rodzinnego biznesu. Częściowo jest

w spółkach osobowych takich jak spółka

biznesu, w tym wymogów prawnych stawia-

to prawda. Bowiem spółka, w przeciwień-

jawna czy spółka komandytowa, gdzie ogół

nych dla określonego typu działalności, oto-

stwie do jednoosobowej działalności gospo-

praw i obowiązków wspólnika nie może być

czenia rodzinnego oraz potrzeb i wizji same-

darczej, po pierwsze pozwala na przekazanie

podzielony na rzecz kilku osób. W konse-

go procesu sukcesji.

ﬁrmy rodzinnej kilku osobom (na przykład

kwencji właściciel, który chce przekazać pra-

dzieciom, które do tej pory w równej mierze

wa do spółki osobowej swoim następcom,

Daria Leszczyk

angażowały się w jej rozwój), po drugie
umożliwia jednoczesne prowadzenie biznesu przez nestora oraz sukcesorów, co może
stanowić pewnego rodzaju sprawdzian
przed ostatecznym przekazaniem własności
i zarządzania sukcesorom, po trzecie nato-

o autorce: daria leszczyk – adwokat w grabowski i Wspólnicy kancelaria radców prawnych sp. k. specjalizuje się w prawie spółek handlowych, aspektach związanych z planowaniem sukcesji w firmach rodzinnych oraz
obsłudze procesów strukturyzacyjnych. prowadzi liczne procesy przekształceń, fuzji i przejęć oraz podziałów
spółek handlowych, a także uczestniczy w opracowywaniu i wdrażaniu kompleksowych planów strukturyzacji kapitałowych i majątkowych przedsiębiorstw. prowadzi szkolenia z zakresu sukcesji firm rodzinnych. Wraz
z zespołem prawników kancelarii prowadzi blogi: www.crisislaw.pl oraz www.rodzinywbiznesie.pl

miast daje możliwość wprowadzenia do do-

poligrafika 10/2021

71

FIRMA | poradnik przedsiębiorcy

poradnik przedsiębiorcy

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Realna wartość

czy marketing?
Zjawiskiem istniejącym od dłuższego czasu w przestrzeni medialnej zagranicznych korporacji
i coraz częściej spotykanym także wśród polskich przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców
rodzinnych jest termin społecznej odpowiedzialności biznesu.

S

połeczna
odpowiedzialność
biznesu, zwana też biznesem
odpowiedzialnym
społecznie
(ang.: Corporate Social Responsibility, CSR), to według definicji zawartej
w normie PN-ISO 26000 odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na społe-

czeństwo i środowisko przez przejrzyste
i etyczne postępowanie, które:
• przyczynia się do zrównoważonego
rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu społeczeństwa;
• uwzględnia oczekiwania interesariuszy (osób lub grup, które są zainteresowane decyzjami lub działa-

niami organizacji);
• jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi
normami postępowania;
• jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej działaniach podejmowanych w obrębie
jej sfery oddziaływania.

Biznes dla społeczeństwa
Coraz więcej polskich przedsiębiorców
jest świadomych, czym jest CSR oraz
jakie jest jego znaczenie w obszarach
wymagających wsparcia na poziomie
instytucjonalnym,
organizacyjnym
oraz finansowym, którego to polscy
przedsiębiorcy są w stanie udzielić. Do
kluczowych obszarów, w których społecznie udzielają się przedsiębiorstwa
rodzinne w Polsce, należy zaliczyć
przede wszystkim edukację, rozwój
oraz ekologię. Ponadto szereg przedsiębiorców udziela swojego wsparcia
w obszarze działań na rzecz etyki
w biznesie oraz praw człowieka
i niesienia pomocy humanitarnej
w krajach rozwijających się. Co istotne,
CSR to nie tylko działania globalnym,
ale także lokalne, dążące do poprawy
komfortu funkcjonowania i integracji
lokalnej społeczności.
Rosnący wpływ CSR na funkcjonowanie polskiego biznesu obrazuje wprowadzony przez warszawską
Giełdę Papierów Wartościowych we

wrześniu 2019 r. indeks WIG-ESG
(ang.: environment, social, governance), który obejmuje spółki z indeksów WIG20 i WIG40 i jest indeksem
spółek zaangażowanych społecznie,
tj. przedsiębiorstw, które w równym
stopniu dążą do maksymalizacji zysku, co do osiągniecia pozytywnych
skutków społecznych.

Jakie korzyści daje CSR
Z badań przeprowadzonych przez
GPW wynika, że aż 88% badanych
uważa, że spółki, których strategia
uwzględnia zagadnienia ESG, jest
traktowana jako podmiot o obniżonym poziomie ryzyka, a ok. 50%
badanych wskazuje, że budowanie
strategii spółki w oparciu o dobre
praktyki z obszaru ESG przekłada się
pozytywnie na jej wyniki finansowe.
CSR ma pozytywne skutki także
dla samego przedsiębiorstwa. Zgodnie z normą ISO 26000 postrzeganie
organizacji jako społecznie odpowie-

TEKST: radca prawny, dr Rafał TRZECIAKOWSKI

dzialnej oraz, co istotne, jej rzeczywiste działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu mogą
mieć wpływ na:
• przewagę konkurencyjną,
• reputację organizacji,
• zdolność pozyskiwania i zatrzymywania pracowników, konsumentów, klientów, oraz użytkowników,
• morale, zaangażowanie i wydajność pracowników,
• opinie inwestorów, właścicieli,
darczyńców, sponsorów i społeczności finansowej
• relacje organizacji z przedsiębiorstwami, instytucjami rządowymi, mediami, dostawcami, podobnymi organizacjami, klientami i społecznością,
w której organizacja funkcjonuje.
Nie jest tajemnicą, że poza faktem
realnego oddziaływania na środowisko
zewnętrzne, również powyższe względy przyczyniają się do realizacji założeń biznesu odpowiedzialnego społecznie przez polskich przedsiębiorców.

Pracę zawodową łączy z działalnością dydaktyczną, prowadząc zajęcia m. in. z zakresu prawa konstytucyjnego, handlowego, ochrony konkurencji i konsumentów oraz zamówień publicznych. Autor i współautor publikacji w dziedzinie prawa konstytucyjnego, gospodarczego, administracyjnego i handlowego. Ma bogate doświadczenie w zakresie doradztwa korporacyjnego, w tym transakcyjnego, prawa kontraktów oraz tworzenia
i przekształcania spółek prawa handlowego. Doradza w obszarze procesów sukcesyjnych firm rodzinnych. Jest autorem lub współautorem wielu
opinii prawnych i wniosków do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie konstytucyjności przepisów krajowych i ich stosowania.
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Sprawy lokalne
Analiza działań przedsiębiorstw,
w tym w dużej mierze przedsiębiorstw
rodzinnych w zakresie CSR prowadzi do wniosku, że działania tychże
przedsiębiorców w znacznym stopniu koncentrują się na społeczności
lokalnej, co wskazuje na przywiąza-

nie rodzinnego biznesu do obszaru
i społeczności, z którego się wywodzi.
Zaangażowanie biznesu w sprawy
lokalne przejawia się m. in. w inwestycji w infrastrukturę, finansowanie
edukacji, kultury i sportu oraz organizację wydarzeń sprzyjających integracji lokalnej społeczności.

CSR przyjmuje różne formy, czasem
przejawia się w ramach akcji prowadzonych przez samo przedsiębiorstwo, a czasem biznes powołuje do
życia finansowane przez siebie samodzielne podmioty mające realizować
działalność prospołeczną, czyli np.
fundacje lub stowarzyszenia.

dacji, na podstawie którego będzie ona
działać. Statut musi zawierać informacje
dotyczące nazwy, siedziby i majątku, celów, zasad, form i zakresu działalności
fundacji, składu i organizacji zarządu,
sposobu powoływania oraz obowiązków i uprawnienia tego organu i jego
członków. Istotnym jest, iż po dokonaniu aktu założycielskiego oraz nadania
statutu, fundacja musi zostać wpisana
do Krajowego Rejestru Sądowego, który
jest warunkiem uzyskania przez fundację osobowości prawnej.
Fundacji łatwiej niż spółce pozyskać
środki na działalność pożytku publicznego od innych podmiotów, zarówno
publicznych (rządowych lub samorządowych), jak i prywatnych (zbiórki
i darowizny, które podlegają odliczeniu
od podstawy opodatkowania darczyńcy). Fundacje są także podmiotami
uprzywilejowanymi podatkowo. Dochody fundacji, będącej podatnikiem,
którego celem statutowym jest m. in.
działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony
środowiska, dobroczynności, ochrony
zdrowia i pomocy społecznej – w części
przeznaczonej na te cele są zwolnione
z podatku dochodowego. Co należy
podkreślić, zwolnienie obejmuje tylko
te środki, które zostają przeznaczone
na cele statutowe, wobec czego bardzo
ważne jest właściwe określenie tych celów i wydatkowanie środków w sposób,
który zmierza do ich osiągnięcia.

możliwość uczestniczenia w otoczeniu,
do którego dostęp mógłby być utrudniony; istnieją przecież takie wydarzenia
jak, bale charytatywne czy inne eventy
związane z działalnością społeczną.
Fundacja, która prowadzi działalność
pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów nieprzerwanie przez co najmniej
2 lata (oraz spełnia szereg innych wymogów formalnych), może ubiegać się
o przystanie statusu organizacji pożytku
publicznego. Prowadzenie organizacji
pożytku publicznego wiąże się z korzyściami w postaci np. zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych
czy zwolnienia od podatku od nieruchomości, uprawnienia do nabywania
1% podatku od osób fizycznych oraz
bezpłatnego informowania o swojej
działalności w mediach publicznych.
W obliczu postępujących zmian klimatycznych, degradacji środowiska
oraz narastającego rozwarstwienia
społecznego, działalność społeczna
biznesu – realizowana także w ramach
powoływanych przez biznes fundacji
– wykorzystująca środki materialne,
techniczne, zasoby ludzkie oraz wiedzę
i świadomość przedsiębiorców, może
i powinna być jednym z filarów, na którym oparta będzie działalność zmierzająca do wdrażania w życie zasad zrównoważonego rozwoju.
Na szczęście społeczna odpowiedzialność biznesu wśród polskich przedsiębiorców (w tym rodzinnych) jest postępującym zjawiskiem. Wydaje się, że CSR
przestaje być postrzegany wyłącznie
przez pryzmat działań mających na celu
zbudowanie pozytywnego wizerunku
spółki, a nakierowany jest faktycznie
na poprawę otoczenia, w którym działa
przedsiębiorstwo, zarówno w ujęciu lokalnym, jak i globalnym.

Jak działa fundacja?
Najczęstszą formą realizacji CSR przez
podmiot zewnętrzny jest zawiązanie
przez spółkę lub jej właściciela fundacji. Zgodnie z definicją ustawową,
fundacja jest to organizacja posiadająca osobowość prawną, powoływana
dla realizacji określonych celów społecznych lub gospodarczo użytecznych.
W przeciwieństwie do stowarzyszenia,
spoiwem fundacji nie są zrzeszeni w ramach fundacji ludzie, ale cel oraz majątek fundacji, w który została wyposażona przez fundatora. Do obligatoryjnych
organów fundacji należy wyłącznie zarząd, który kieruje jej działaniami.

Cele powołania fundacji
Bardzo istotnym elementem funkcjonowania fundacji jest jej cel – społecznie lub gospodarczo użyteczny.
Wskazanie celów, dla realizacji których
została powołana fundacja, jest obowiązkowym elementem statutu. Istotne
jest, aby określając cele działania organizacji pamiętać, że fundacja powinna
być tworzona w celu realizacji dla dobra
ogólnego, a nie zaspokojenia prywatnego, osobistego dobra fundatora lub jakiejkolwiek innej osoby (w przeciwieństwie do projektowanej tzw. fundacji
prywatnej czy fundacji rodzinnej, która nie będzie przedmiotem niniejszego
tekstu).
Ustawa o fundacjach precyzuje, że
cele społecznie lub gospodarczo użyteczne to w szczególności ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata
i wychowanie, kultura i sztuka, opieka
i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami, ale katalog ten nie ma charakteru wyczerpującego i założyciel fundacji może określić
własne cele, które służyć będą realizacji
założonych przez biznes społecznie odpowiedzialny celów.
Powołanie fundacji następuje w drodze oświadczenia woli fundatora.
W oświadczeniu woli o ustanowieniu
fundacji (mającego charakter aktu notarialnego) fundator powinien wskazać
cel fundacji oraz składniki majątkowe
przeznaczone na jego realizację. Poza
powyższym oświadczeniem, założenie
fundacji wymaga nadania statutu fun-

Korzyści
Utworzenie fundacji to również korzyści wizerunkowe i społeczne w zakresie postrzegania fundatora (przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej) przez
partnerów, klientów oraz całe otoczenie
biznesowe. Działalność fundacji to też

Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. to zespół doradców prawnych z wieloletnim
doświadczeniem. Kancelaria skupia swą działalność w obszarze przedsiębiorczości prywatnej, w tym
rodzinnej. Prawnicy doradzają w procesach sukcesyjnych i planowania sukcesyjnego, jak również w procesach
inwestycyjnych, przekształceń, połączeń czy przejęć. Specjalizują się w zakresie prawa spółek, prawa papierów
wartościowych i rynku kapitałowego, prawa bankowego i finansowego, prawa nieruchomości oraz prawa
własności intelektualnej. Dostarczają kompleksowe rozwiązania prawne dla przedsiębiorców z kapitałem
polskim i zagranicznym. Zespół prowadzi bloga www.crisislaw.pl oraz bloga www.rodzinywbiznesie.pl
MONTER STOLARKI •
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Konflikt w spółce
Co powinni zrobić wspólnicy, gdy wspólne osiągnięcie celu
jest niemożliwe?
Celem każdej spółki handlowej, zarówno osobowej, jak i kapitałowej, jest dążenie do osiągnięcia wspólnego celu.
Podstawową zaś cechą każdej spółki
jest współdziałanie jej wspólników.

Piotr Grabowski
radca prawny, wspólnik zarządzający
Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców
Prawnych sp.k. Doświadczony specjalista we
wprowadzaniu spółek na rynki regulowane.
Doradza w prowadzeniu procesów sukcesyjnych,
strukturyzacji właścicielskiej oraz w kwestiach
spadkobrania i dziedziczenia.

Wspólnicy, zakładając spółkę są co do zasady w równym
stopniu zainteresowani osiągnięciem określonego celu
gospodarczego, mają wspólną wizję prowadzenia działalności. Zdarza się jednak, że po pewnym czasie opowiadają się za odmiennymi strategiami prowadzenia biznesu
i chcą go rozwijać w inny sposób. Sytuacja taka nie zawsze jest dla spółki niekorzystna, bowiem niejednokrotnie skutkuje stosowaniem nieszablonowych rozwiązań,
które mogą okazać się dla spółki opłacalne. Często jednak odmienne wizje wspólników co do prowadzenia biznesu powodują powstanie konfliktów, które wpływają na
spółkę destrukcyjnie i uniemożliwiają jej rozwój.
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Katarzyna Ulma‑Raszkowska
adwokat, wspólnik w Grabowski i Wspólnicy
Kancelaria Radców Prawnych sp.k. Specjalizuje
się w prawie rynku kapitałowego i w prawie
bankowym. Ma duże doświadczenie w obsłudze
spółek prawa handlowego oraz negocjacjach
i mediacjach.
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Niekiedy pomiędzy wspólnikami spółki
kapitałowej kluczową rolę odgrywają

Najbardziej niekorzystna dla spółki jest dalsza eskalacja

emocje i wzajemna niechęć, wtedy

konfliktu, brak podjęcia próby porozumienia i pozostawa-

rozsądne jest wyłączenie się samych

nie w spółce jedynie w celu blokowania inicjatyw pozosta-

wspólników z procesu negocjacji.

łych wspólników. Taka postawa skutkuje tym, iż spółka
nie tylko nie może się dalej rozwijać, lecz tkwi w stagnacji, która może doprowadzić do jej likwidacji czy też upadłości.

naturalne i prawnie dopuszczalne, z perspektywy wspólniZdecydowanie korzystnym rozwiązaniem konfliktowej sy-

ka może budzić niepotrzebne emocje i utrudniać proces

tuacji jest podjęcie rozmów na temat polubownego „roz-

polubownego zakończenia negocjacji. Każde tego typu

stania” wspólników.

negocjacje powinny się składać z kilku faz:

Możliwości ugodowego zakończenia współpracy jest wie-

1. rozpoznanie stanowiska strony przeciwnej,

le. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

2. odpowiednie ustalenia tzw. BATN‑y (ang. Best alterna-

jeden ze wspólników może nabyć udziały drugiego wspól-

tive to a negotiated agreement) – w tym wariantów „si-

nika. Nie ma przeszkód prawnych, aby w spółce kapitało-

łowych”, które mogą przekonać drugą stronę do przyję-

wej, jaką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

cia propozycji negocjacyjnych,

występował jeden wspólnik. Inną możliwością „rozstania”
wspólników jest sprzedaż udziałów przez wspólnika osobie trzeciej. W celu uniknięcia dalszych konfliktów kluczowe jest, aby nowy wspólnik został zaaprobowany w szcze-

3. ustalenie z klientem możliwych ustępstw w stosunku
do pierwotnie składanych propozycji,
4. negocjacje właściwe i ich finalizacja lub podjęcie decyzji o braku możliwości osiągnięcia kompromisu.

gólności przez osoby pozostające w spółce. Zalecane jest,
aby już w umowie spółki uregulować kwestie związane ze

Negocjacje mają to do siebie, że każda ze stron potrzebu-

wstąpieniem do spółki nowego udziałowca. Prawo pierw-

je czasu na przemyślenie propozycji drugiej strony i wyj-

szeństwa i pierwokupu zastrzeżone na rzecz dotychcza-

ście z rozsądną alternatywą tudzież zaakceptowanie tych

sowych wspólników oraz zaproponowanie przez pozo-

propozycji. Jak podpowiada doświadczenie, proces nego-

stającego w spółce wspólnika konkretnej kandydatury,

cjacji nie powinien trwać zbyt krótko ani zbyt długo – tyl-

to jedno z wielu rozwiązań, które zminimalizują wstąpie-

ko doświadczony doradca prawny jest w stanie intuicyjnie

nie do spółki przypadkowych osób. Tego typu regulacje

wyczuć, czy dalszy proces negocjacji ma sens, czy stano-

w umowie spółki są ważne szczególnie w spółkach ro-

wi wyłącznie grę na zwłokę w żaden sposób nie przybliża-

dzinnych, gdy wspólnikom zależy, aby do spółki nie wstą-

jącą stron do konsensusu. Czasem jest też tak, że ostatnią

piła osoba spoza rodziny.

szansą jest tzw. blef negocjacyjny, który albo ostatecznie
zamknie możliwość porozumienia, albo całkowicie od-

Niekiedy jest tak, że pomiędzy wspólnikami spółki kapi-

wróci proces negocjacji w najlepiej pojętym interesie

tałowej kluczową rolę odgrywają emocje i wzajemna nie-

klienta.

chęć, niekoniecznie powodowana mało satysfakcjonującym wynikiem ekonomicznym wspólnego przedsięwzięcia.
W takiej sytuacji wydaje się rozsądnym wyłączenie się samych wspólników z procesu negocjacji i powierzenie tej

Jakie działania podjąć, gdy polubowne
„rozstanie” jest niemożliwe?

roli profesjonalnym doradcom, którzy w oderwaniu od
emocji wynegocjują dla klienta najlepsze rozwiązania i sa-

Niejednokrotnie zdarza się, że pomimo podjęcia rozmów

tysfakcjonujący kształt dokumentów prawnych sankcjo-

ugodowych co do wystąpienia wspólnika ze spółki, strony

nujących „rozstanie”. To, co czasem dla doradcy prawnego

nie mogą dojść do porozumienia. Najczęściej dochodzi do
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patowej sytuacji, gdy żaden ze wspólników nie chce wy-

z co najmniej trzech wspólników. Nie jest bowiem możliwe

stąpić ze spółki bądź warunki, na jakich zgadza się wystą-

istnienie jednoosobowej spółki osobowej.

pić, są niemożliwe do zrealizowania. Jednocześnie jednak
utrudnia on prowadzenie działalności pozostałym wspól-

W odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialno-

nikom, co skutkuje brakiem możliwości rozwoju spółki

ścią, kodeks spółek handlowych przewiduje, że z ważnych

i zablokowaniem możliwości rozwoju biznesu.

przyczyn dotyczących danego wspólnika sąd może orzec

W takiej sytuacji istnieje możliwość wyłączenia wspól-

stałych wspólników, jeżeli udziały wspólników żądających

nika ze spółki bez jego zgody na mocy orzeczenia sądu.

wyłączenia stanowią więcej niż połowę kapitału zakłado-

Rozwiązanie takie przewiduje kodeks spółek handlowych.

wego.

jego wyłączenie ze spółki na żądanie wszystkich pozo-

Procedura wyłączenia wspólnika jest nieco inaczej uregulowana w odniesieniu do spółek osobowych i kapita

Kluczową przesłanką do wyłączenia wspólnika ze spółki,
zarówno osobowej, jak i spółki z ograniczoną odpowie-

łowych.

dzialnością, są tzw. ważne przyczyny. Brak jest w ustaW przypadku spółek osobowych, każdy wspólnik może

wie definicji „ważnych przyczyn”, jednak odpowiedzi na to

z ważnych powodów żądać rozwiązania spółki przez sąd.

pytanie udziela orzecznictwo, które wskazuje, że „ważne

Jeżeli jednak ważny powód zachodzi po stronie jednego

przyczyny” to między innymi: prowadzenie działalności

ze wspólników, sąd może na wniosek pozostałych wspól-

konkurencyjnej wobec spółki, nieusprawiedliwione i upo-

ników orzec o wyłączeniu tego wspólnika ze spółki. Na-

rczywe niestawiennictwo wspólnika na zgromadzenia

leży podkreślić, że wyłączenie jednego ze wspólników ze

wspólników, przez co wspólnik blokuje podjęcie jakichkol-

spółki osobowej dotyczy jedynie spółek składających się

wiek uchwał przez zgromadzenie, niewykonywanie przez

#45 wrzesień 2021

prawo i finanse

27

Jakie są skutki wyłączenia wspólnika
ze spółki?
W przypadku spółek
osobowych wyłączenie

W przypadku spółek osobowych wyłączenie wspólnika

wspólnika ze spółki może

ze spółki może nastąpić albo w trybie powództwa o wyłą-

nastąpić w trybie powództwa

czenie wspólnika ze spółki (w takim przypadku po stronie

o wyłączenie wspólnika

powodowej występują wszyscy pozostali wspólnicy) albo
w postępowaniu o rozwiązanie spółki. W przypadku wyłą-

albo w postępowaniu

czenia wspólnika ze spółki na mocy orzeczenia sądowe-

o rozwiązanie spółki.

go spółka trwa dalej pomiędzy pozostałymi wspólnikami. Spółka jest jednak zobowiązana dokonać rozliczenia
udziału kapitałowego przysługującego wyłączonemu
wspólnikowi.
W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

wspólnika umowy lub uchwał obowiązujących wspólni-

co do zasady, z pozwem o wyłączenie wspólnika mogą

ków, nadużywanie prawa indywidualnej kontroli, zwłasz-

wystąpić wszyscy pozostali wspólnicy, jeżeli udziały

cza w celach konkurencyjnych, postępowanie sprzecz-

wspólników żądających wyłączenia stanowią więcej niż

ne z interesami spółki, prowadzące do tego, że byt spółki

połowę kapitału zakładowego, chyba że w umowie spół-

jest zagrożony. Możliwe jest również wyłączenie wspólni-

ki przyznano prawo wystąpienia z powództwem mniejszej

ka, gdy nie działa on celowo na szkodę spółki, a jego dzia-

liczbie wspólników, jednak i w takiej sytuacji ich udziały

łania nie są zawinione, np. w sytuacji długotrwałego wy-

muszą stanowić więcej niż połowę kapitału zakładowe-

jazdu za granicę bądź długotrwałej choroby wspólnika,

go. Powyższe prowadzi do konkluzji, że nie można wy-

który z mocy umowy spółki zobowiązany jest do osobistej

łączyć ze spółki z o.o. wspólnika większościowego. Po-

pracy w spółce. Ważne powody to również zachowania
wspólnika, które mogą być uznane za czyny niedozwolone,

zwanym w takiej sytuacji jest wspólnik, którego dotyczy
„wyłączenie”.

np. bezprawne używanie tytułu naukowego bądź fałszywe
dane o posiadanych kwalifikacjach, mobbing wobec pracowników spółki.

Dalszym warunkiem skuteczności wyłączenia wspólnika ze spółki z o.o., jest przejęcie udziałów wyłączonego wspólnika przez pozostałych wspólników bądź osoby

Umowa spółki może zawierać katalog „ważnych przyczyn”,

trzecie. Szczegółowy sposób przejęcia udziałów może

który jest dla sądu wskazówką, jakie okoliczności wspól-

być uregulowany w umowie spółki. Warunkiem skutecz-

nicy uznali za uzasadniające wyłączenie danego wspólni-

ności orzeczenia o wyłączeniu wspólnika ze spółki jest

ka ze spółki. Ocena, czy dana przyczyna uzasadnia w kon-

także spłata wyłączonego wspólnika w terminie wyzna-

kretnych okolicznościach wyłączenie danego wspólnika

czonym przez sąd, według ceny ustalonej przez sąd. Nie-

ze spółki, należy do uznania sądu.

dokonanie spłaty w terminie powoduje bezskuteczność
wyłączenia.

Przy ocenie, czy spełnione zostały przesłanki uzasadniające wyłączenie wspólnika ze spółki istotne jest to, czy

Podsumowując, spółka ze swej istoty zakłada współdzia-

w danej spółce przeważa element osobowy czy kapitało-

łanie wspólników, jeśli więc istnieje konflikt, który unie-

wy. W spółkach rodzinnych, w których prywatne antago-

możliwia to współdziałanie, wspólnicy powinni rozważyć

nizmy i konflikty przenoszą się na grunt biznesowy, należy

„rozstanie” na drodze polubownej, a jeżeli nie jest to możli-

stosować inne kryterium do oceny konfliktu niż w spółce,

we, zasadne jest rozważenie wystąpienia do sądu z żąda-

w której charakter osobowy nie jest tak mocny.

niem wyłączenia wspólnika ze spółki.
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