
FUNDACJE
RODZINNE

Opinie na temat tego, czy osoby prawne powinny mieć 
prawo do udziału w organach fundacji rodzinnej, jako ich 

członkowie, były podzielone. W ocenie Deloitte Legal 
umożliwienie zasiadania osób prawnych w organach fundacji 

nie jest konieczne. 

Uzasadnione jest przyznanie sądowi prawa do rozwiązania 
fundacji rodzinnej, w przypadku gdyby fundacja działała 

w sposób sprzeczny z prawem, swoim celem lub interesami 
beneficjentów. Opcja taka powinna być jednak 

ostatecznością. Podobne stanowisko przedstawiła też 
Kancelaria Prawnicza Deloitte Legal. 
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Nowe przepisy powinny znaleźć się albo w odrębnym akcie 
prawnym – takie też stanowisko prezentowała Kancelaria Deloitte 
Legal w toku konsultacji - albo ewentualnie trafić do obowiązującej 
ustawy o fundacjach, która reguluje działalność podmiotów bez 
udziałowców, przy czym to drugie rozwiązanie nie jest akceptowane 
przez wszystkich zainteresowanych.

Wśród uczestników konsultacji nie ma zgody co do 
tego, czy sama fundacja rodzinna powinna mieć 
prawo prowadzenia działalności gospodarczej. 
Wielu uczestników konsultacji opowiedziało się za tym 
rozwiązaniem, jednak byli vteż przeciwnicy takiego 
rozwiązania. W ocenie Deloitte Legal fundacja rodzinna 
powinna mieć możliwość prowadzenia działalności 
gospodarczej - zwłaszcza w okresie zaraz po jej 
powstaniu.

Większość uczestników konsultacji liberalnie potraktowało kwestię 
zagwarantowania fundacji rodzinnej minimalnego funduszu założycielskiego. 
Deloitte Legal przedstawiła stanowisko, że warto jednak by przepisy 
wprowadzały wymóg minimalnego kapitału.  
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Cele, dla których można powołać fundację rodzinną 
należy określić elastycznie i zapewnić fundatorom 
swobodę wyboru w granicach wyznaczonych przez 
prawo. Podobne stanowisko prezentowała 
Kancelaria Prawnicza Deloitte Legal.
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Uczestnicy konsultacji – w tym Deloitte Legal - 
nie wskazywali przeciwskazań do umożliwienia 

pełnienia funkcji w organach fundacji 
rodzinnej jej beneficjentom. 

Uczestnicy konsultacji co do zasady byli zdania, że 
prawo do zachowku nie powinno stanowić dla 

beneficjenta możliwości dodatkowej korzyści, poza 
uprawieniami przysługującymi w stosunku do fundacji 

rodzinnej. Deloitte Legal zwracała uwagę również na to, 
że wyłączenie wobec beneficjenta fundacji prawa do 

zachowku nie powinno być automatyczne, bo 
mogłoby to prowadzić do jego pokrzywdzenia.


