
Kryzys gospodarczy, trudna sytuacja 
geopolityczna oraz ogólna niepewność 
rynkowa zawsze powodują przemyślenia 
dotyczące tego, w jaki sposób przedsię-
biorca może zabezpieczyć siebie, swoją 
rodzinę, swój biznes. 

Wielu doradców, którzy w  takich momentach zabierają 
głos, mówi o tym, co należy zrobić ze swoim majątkiem. 
Dzielą się oni tzw. złotymi zasadami, dotyczącymi roz-

dzielania środków na te, które się trzyma w gotówce czy 
walucie, wymieniania na złoto czy kamienie szlachetne, 
kupowania nieruchomości, a  także inwestowania w  inne 
aktywa. Proponują rozmaite „bezpieczne” rozwiązania, 
które mają być antidotum na to, co przed nami, na to, co 
może się wydarzyć oraz próbują w ten sposób zbudować 
poczucie bezpieczeństwa u przedsiębiorcy. 

W  takim podejściu jednak często brakuje strategiczne-

go spojrzenia i  przełożenia kwestii bezpieczeństwa na 
wszystkie obszary, w  których przedsiębiorca funkcjonu-

je. Aby zapewnić bezpieczną przyszłość, należy zadbać 
również o  strukturę organizacyjną i  formalną firmy, zro-

bić audyt aktywów i  procesów biznesowych, przeanali-
zować otoczenie prawne i  regulacje podatkowe, a  także 
zdywersyfikować ryzyka i ubezpieczyć się przed nieprze-

widywalnymi sytuacjami. Powstaje jednak pytanie – od 
czego zacząć, jak zabrać się do procesu porządkowania 
spraw w firmie oraz na co przede wszystkim należy zwró-

cić uwagę?
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i politycznej

Bezpieczeństwo biznesu 
i przedsiębiorcy w obecnych czasach

Niestety nie na wszystko w tym świecie mamy wpływ, nie 
wszystko możemy przewidzieć i zaplanować. Fakt ten nie 
powinien jednak powodować strachu i  obaw, lecz moty-

wować do zadbania o  te elementy, które wprost zależą 
od naszych decyzji, wiedzy i świadomości. Poza ryzykami 
wynikającymi z  sytuacji geopolitycznej i  różnych zawiro-

wań ekonomicznych (na które nie mamy wpływu), proble-

my przedsiębiorców mogą wynikać z galopujących zmian 
w przepisach prawa, regulacji podatkowych i braku stabil-
ności otoczenia gospodarczego, w  którym funkcjonują. 
Nadprodukcja prawa oraz zmienność regulacji podatko-

wych w ostatnich latach w Polsce potwierdzają powyższą 
tezę.

Wyzwania te są szczególnie ważne dla firm rodzinnych, któ-

re z założenia nastawione są na trwałość i ciągłość w swo-

jej działalności i budowanie wielopokoleniowego biznesu, 
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który stale się rozwija i  zapewnia stabilną przyszłość dla 
rodziny przedsiębiorcy. Właściciele firm rodzinnych, pa-

trząc długoterminowo i  chcąc zabezpieczyć swój biznes, 
szukają rozwiązań i  miejsc, w  których poczucie bezpie-

czeństwa może być większe niż to, które jest stworzone 
tutaj w Polsce. Z tego powodu bardzo często powstają py-

tania: czy mogę przenieść mój biznes za granicę albo czy 
mogę zbudować takie rozwiązanie formalno-prawne, któ-

re pozwoli mi czuć się bezpieczniej funkcjonując w Polsce. 
Przedsiębiorcy martwią się też, jak zabezpieczyć rodzinę 
oraz przyszłych sukcesorów i następców.

O ile jeszcze kilka lat temu pytania, z którymi przychodzili 
przedsiębiorcy dotyczyły różnych rozwiązań dotyczących 
optymalizacji podatkowej, to teraz wielu z nich już o opty-

malizacji nie mówi, a  mówią wyłącznie o  zbudowaniu 
struktury organizacyjnej, która zapewni poczucie bezpie-

czeństwa długoterminowego i  stabilności w  prowadzo-

nym biznesie. Nie chodzi tutaj o  wyprowadzanie biznesu 
za granicę, lecz o znalezienie możliwości do prowadzenia 
biznesu w  Polsce przy wykorzystaniu dostępnych narzę-

dzi, pewności prawa i otoczenia ekonomicznego w innych 
krajach.

Majątek przedsiębiorcy  
(i jego rodziny) a prowadzony  
biznes

Ponieważ przedsiębiorca wydaje się obecnie najbardziej 
odważnym człowiekiem na świecie (a na pewno w Polsce) 
– to on i jego rodzina są szczególnie narażeni na wszelkie 
niebezpieczeństwa, wynikające z niestabilności systemu 
prawnego i podatkowego oraz ryzyk gospodarczych czy fi-

nansowych będących pokłosiem różnych regulacji. Nowe 
zobowiązania, kary i odpowiedzialności powodują, że pro-

wadzenie biznesu w wielu sytuacjach jest zbyt dużym ry-

zykiem, zwłaszcza uwzględniając fakt, że część tych za-

grożeń nie jest zależna bezpośrednio od przedsiębiorcy, 
tylko od partnerów biznesowych, podwykonawców, kon-

trahentów czy pracowników. O ile można sobie wyobrazić, 
że przedsiębiorca zakupi polisę na przykład od odpowie-

dzialności z tytułu prowadzonego biznesu lub swojej oso-

bistej odpowiedzialności jako członka zarządu, to jednak 
nie daje to takiego poczucia komfortu, jak funkcjonowa-

nie w  spokojnym otoczeniu prawnym i  nie daje też pew-

ności funkcjonowania w przyszłości następców prawnych 
i sukcesorów.

Innym ważnym elementem zabezpieczenia majątku przed-

siębiorcy jest odseparowanie majątku firmy od majątku 
rodziny. Uwzględniając ryzyka związane z  prowadzeniem 
biznesu oraz niepewność rynkową spowodowaną czy to 
pandemia, czy wojną – każdy przedsiębiorca powinien za-

dbać o zabezpieczenie rodziny. Jeżeli na przykład w wyni-
ku powyższych czynników firma staje w obliczu upadłości 
czy restrukturyzacji – sytuacja ta nie powinna rzutować na 
rodzinę i  resztę majątku wypracowanego wspólnie przez 
lata. Majątek ten w przyszłości może stanowić źródło do 
rozpoczęcia nowego biznesu lub po prostu zapewnić po-

czucie spokoju, komfortu życia i bezpiecznego funkcjono-

wanie członków rodziny.

Istnieją na świecie rozwiązania, które funkcjonują od wie-

lu lat i sprawdziły się w wielu firmach, zapewniając prze-

widywalność i  pewność, że niezależnie od zmiennych 
czynników, biznes będzie funkcjonować, a majątek rodzi-
ny będzie zabezpieczony. Zapewne najpopularniejszym 
takim rozwiązaniem jest FUNDACJA RODZINNA (fundacja 
prywatna) – czyli podmiot prawny, którego celem jest za-

rządzanie majątkiem przekazanym przez fundatora oraz 
ochrona przed rozdrobnieniem majątku w  wyniku spad-

kobrania. Przy zakładaniu takiej fundacji przedsiębiorca 
może elastycznie ukształtować statut i  sposoby realiza-

cji celów fundacji, niemal dowolnie określić beneficjen-

tów i ich uprawnienia, a także wyznaczyć organ reprezen-

tacyjno-zarządczy. Co najważniejsze, fundacja pozwala 
zabezpieczyć aktywa przedsiębiorcy oraz zadbać o  dys-

trybuowanie zysków wśród zdefiniowanej grupy sukce-

sorów, w ten sposób realizując wolę fundatora i zabezpie-

czając majątek przed pochopnymi decyzjami następców. 
Instrument fundacji rodzinnej jest dostępny obecnie 
w wielu krajach europejskich, m.in. w Szwajcarii, Lichten-

steinie czy Holandii. Założenie takiego podmiotu zapew-

nia przedsiębiorcy poczucie bezpieczeństwa i  większej 
pewności co do przyszłości firmy i  rodzinny, a  także po-

zwala skupić się na bieżącym prowadzeniu biznesu. Z per-

spektywy rodziny i  przyszłych sukcesorów narzędzie to 
daje pewność co do kontynuacji sprawy życia założyciela 
firmy oraz gromadzenia i zabezpieczenia wypracowanych 
zysków.

Inną możliwością dla przedsiębiorców i  ich firm jest wy-

korzystanie rozwiązań finansowych w  ramach długofa-

lowej strategii zarządzania majątkiem w  zagranicznych 
bankach, zlokalizowanych w  przyjaznych jurysdykcjach 
i  centrach finansowych. Zaletą takich rozwiązań jest 
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indywidualne podejście oraz profesjonalne doradztwo 
ekspertów z  wieloletnim doświadczeniem i  międzynaro-

dowym portfolio projektów. W ramach współpracy z taką 
instytucją przedsiębiorca może liczyć na kompleksowe 
zarządzanie majątkiem, szeroki zakres usług doradztwa 
inwestycyjnego, finansowanie nieruchomości, emisję pa-

pierów wartościowych (akcji oraz obligacji) i  administra-

cję rejestru papierów wartościowych oraz zarządzanie 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Oczywiście 
nie każdy przedsiębiorca potrzebuje tak rozmaitych i roz-

budowanych narzędzi, dlatego doradcy przeprowadzają 
ścisłą selekcję, opracowują strategie i  propozycje inwe-

stycyjne, a  ostateczna decyzja zawsze należy do przed-

siębiorcy. Wysoki poziom niezależności, gwarancja peł-

nej dyskrecji oraz kompetencje doradców dają pewność 
przedsiębiorcy, że jego finanse będą pod rzetelną opieką. 
Co więcej, przedsiębiorca wtedy nie musi samodzielnie 
dysponować i zarządzać majątkiem, lecz może skupić się 
nad rozwojem firmy i opieką nad rodziną.

Powstaje jednak pytanie – czy polskie firmy i doradcy nie 
oferują podobnych rozwiązań i  usług? Oczywiście są też 
lokalne alternatywy, które w  dużym stopniu zapewniają 
podobne możliwości dla przedsiębiorców i  udzielają fa-

chowego doradztwa i  wsparcia. Jednak funkcjonują one 
w  polskich warunkach prawno-podatkowych i  zmienno-

ści regulacji, co powoduje, że bezpieczeństwo przedsię-

biorcy uzależnione jest nie tylko od profesjonalności do-

radców, lecz od czynników formalnych. Dlatego aspekt 
stabilności systemu prawnego, sytuacji społecznej i eko-

nomicznej również powinien być brany pod uwagę. Wraca-

jąc do fundacji rodzinnej – w polskim porządku prawnym 
instytucja ta jeszcze nie funkcjonuje, o  tym jednak opo-

wiemy w dalszej części artykułu.

Sukcesja i struktura firmy rodzinnej

Nawiązując do opisanej wyżej fundacji rodzinnej jako na-

rzędzia do zabezpieczenia majątku przedsiębiorcy – słu-

ży ona również do uporządkowania spraw formalnych 
w  firmie oraz planowania kontrolowanej i  przemyślanej 
sukcesji. Przy zakładaniu fundacji niezbędny jest audyt 
i  właściwe ułożenie struktury firmy, określenie sposobu 
i harmonogramu przekazywania sterów w ręce przyszłe-

go sukcesora, a także uzgodnienie ról i obowiązków w tym 
procesie. W przypadku każdej firmy rodzinnej proces ten 
jest unikalny i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego 

tak ważne jest profesjonalne doradztwo i  wsparcie eks-

pertów.

W  Polsce niestety nie udało się jeszcze dokończyć pro-

cesu uregulowania kwestii związanych z  następstwem 
sukcesyjnym w postaci fundacji rodzinnej. Od kilku lat re-

sort gospodarczy pracuje nad nową ustawą w tym zakre-

sie, jednak z uwagi na pandemię, kryzys gospodarczy oraz 
pilniejsze wyzwania ekonomiczne proces legislacyjny jest 
przedłużany. Wypracowane do tej pory rozwiązania spo-

radycznie poddawane są konsultacjom społecznym, jed-

nak z  uwagi na liczne sporne elementy oraz wątpliwości 
i obawy środowiska przedsiębiorców nie udało się dojść 
do kompromisu. Z tego powodu też nie ma pewności, że 
założenia prawno-podatkowe polskiej fundacji rodzinnej 
będą korzystne dla przedsiębiorców.

Z  pozytywnych zmian należy wspomnieć ustawę o  za-

rządzie sukcesyjnym jednoosobowych działalności go-

spodarczych. Firmy funkcjonujące na podstawie wpisu 
do CEiDG były najbardziej narażone na problemy związa-

ne z sukcesją, gdyż po śmierci właściciela (osoby prowa-

dzącej działalność gospodarczą) firma w  zasadzie prze-

stawała istnieć, wszystkie umowy były automatycznie 
rozwiązywane, wygasały certyfikaty i  licencje, a  rodzina 
przedsiębiorcy pozostawała w  pewnym sensie bezradna 
co do możliwości dalszego prowadzenia biznesu. W 2018 
roku kwestię tę udało się uregulować, gdy weszła w życie 
ustawa umożliwiająca kontrolowane przejęcie i kontynu-

ację biznesu przedsiębiorcy przez jego następców.

Obecna sytuacji braku regulacji prawnych w  odniesieniu 
do fundacji rodzinnej powoduje, że wielu przedsiębiorców 
myśli i szuka takich rozwiązań, które są dostępne za gra-

nicą i sprawdzają się znakomicie w planowaniu sukcesji. 
Duża część polskich firm rodzinnych, która powstawała 

Brak regulacji prawnych w odniesieniu 

do fundacji rodzinnej powoduje, że 

wielu przedsiębiorców szuka takich 

rozwiązań, które są dostępne za 

granicą i sprawdzają się znakomicie 

w planowaniu sukcesji.
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w  latach 90-tych stoi obecnie w  obliczu zmiany pokole-

niowej i  niestety nie może dłużej czekać na uporządko-

wanie polskiego ustawodawstwa w  zakresie sukcesji. 
Warto też nadmienić, że proces sukcesyjny jest zbyt po-

ważnym wyzwaniem, żeby polegać wyłącznie na talencie 
i  zdolnościach sukcesorów. Napisanie zwykłego testa-

mentu z pewnością będzie bardzo ryzykownym rozwiąza-

niem, które może wręcz utrudnić sukcesję i spowodować 
nowe problemy w  firmie i  rodzinie. Stąd naturalnym jest 
sięganie do istniejących już narzędzi i możliwości, nieko-

niecznie polskich. Wiele rodzimych firm rodzinnych już 
skorzystało z  tego rodzaju możliwości, dzięki czemu ich 
przyszłość jest bezpieczna, przynajmniej od strony for-

malnej.

Jurysdykcje zagraniczne jako element 
zabezpieczania firmy i dywersyfikacji 
ryzyka

Panuje wiele mitów dotyczących prowadzenia przez pol-
skich przedsiębiorców biznesu poprzez struktury wyko-

rzystujące spółki czy organizacje poza jurysdykcją pol-
ską. Jest to związane z nadużywaniem struktur, głównie 
obszarowych, do optymalizacji podatkowych firmy. Dzia-

ło się to wiele lat temu i w ostatnim czasie, ze względu na 
zaostrzenie regulacji prawnych, te rozwiązania w zasadzie 
nie mają miejsca, chyba że ktoś, kto je wykorzystuje, po 
prostu ma bardzo duży apetyt na ryzyko. Z  naszego do-

świadczenia wynika, że przedsiębiorcy rodzinni patrzą na 
tę rzeczywistość bardziej przez pryzmat bezpieczeństwa 
niż chęci na agregację u siebie dużego ryzyka związanego 
z prowadzeniem biznesu.

Wróćmy do tego, o  czym już wcześniej wspomnieliśmy 
– czyli rozwiązań w  Europie Zachodniej, które funkcjo-

nują przez dziesiątki lat i w niewielkim stopniu zmieniają 
się z biegiem czasu. Stwarzają one tym samym poczucie 
bezpieczeństwa u  przedsiębiorcy i  zabezpieczają przed 
niezapowiedzianymi zmianami. Dla przykładu fundacja 
rodzinna założona w  Holandii może być wykorzystywa-

na jako podmiot, który będzie się zajmował lokowaniem 
środków rodziny, ale także dzięki temu będzie mógł za-

bezpieczyć rodzinę przed działaniami, które czasem reali-
zowane są na granicy prawa polskiego i  mogą doprowa-

dzić do utraty całości lub części tego majątku. W sytuacji 
polskiej firmy rodzinnej, w której organy skarbowe chcia-

łyby zająć majątek rodziny za granicą – nie mogą tego 

zrobić w prosty sposób i z dnia na dzień. Aby udowodnić 
wykroczenie czy przestępstwo skarbowe, organy te mu-

szą przejść określone procedury, zgodne z przepisami da-

nego kraju i Unii Europejskiej. Jeśli takie decyzje jednak 
zapadną – rodzina może być pewna, że są one rzeczywi-
ście sprawiedliwe, gdyż zrealizowane będą przez niezależ-

ne organy czy sądy, które są w stanie obiektywnie ocenić 
sytuację prawną.

Analizując aspekt zarządzania majątkiem przedsiębiorcy 
– jurysdykcja zagraniczna, dla przykładu Liechtenstein – 
daje pewność, że wygenerowane zyski będą z jednej stro-

ny bezpieczne, z drugiej pomnażane dzięki kompetencjom 
doradców i  oferowanym możliwościom inwestycyjnym. 
Wykorzystanie narzędzi dostępnych w  Europie gwaran-

tuje też wiarygodność firmy, w przeciwieństwie do rajów 
podatkowych, które być może i oferują bardziej atrakcyj-
ne rozwiązania, lecz generują podejrzenia organów skar-

bowych i  uznawane są za agresywną optymalizację po-

datkową. Księstwo Liechtenstein czy Szwajcaria są ściśle 
zintegrowane w europejski system gospodarczy, posiada-

ją międzynarodową sieć powiązań oraz zapewniają przyja-

zne, innowacyjne i zaawansowane technologicznie otocz-

nie finansowe.

Podsumowanie

Celem niniejszego artykułu nie było wskazanie jedynej 
właściwej drogi, lecz zobrazowanie możliwości, które 
mają przedsiębiorcy oraz pokazanie dostępnych narzę-

dzi. Na przestrzeni lat współpracy z  firmami rodzinnymi 
widzimy, że kluczowym elementem w procesie układania 
spraw formalnych w biznesie jest świadomość właściciela 
co do wyzwań i ryzyk. Wiedza ta, uzupełniona o profesjo-

nalne doradztwo, pozwala osiągnąć zamierzony efekt oraz 
skutecznie rozwijać i  budować wielopokoleniowy biznes 
odporny na czynniki zewnętrzne. Ograniczanie się w tym 
procesie do rozwiązań dostępnych w  polskim porządku 
prawnym jest niebezpieczne, a co najmniej nierozsądne. 
Uwzględniając, że pewne zmiany w  firmie muszą nastą-

pić w określonym czasie i nie powinny być uzależnione od 
uwarunkowań lokalnych, podejmując decyzję właściciel 
firmy powinien kierować się dobrem rodziny, przyszłością 
biznesu i własnym bezpieczeństwem. Poza efektami biz-

nesowymi, powoduje to również poczucie radości i spoko-

ju rodziny przedsiębiorcy, a także uznanie i podziw konku-

rencji. 
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