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Według rozdzielnika

Dotyczy: konsultacji publicznych projektu ustawy o fundacji rodzinnej UD172.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, 

w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został udostępniony projekt ustawy o fundacji 

rodzinnej (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD172) 

wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji do konsultacji publicznych. 

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2021 r.

Projekt ustawy wprowadza do polskiego systemu prawnego nową instytucję – fundację 

rodzinną, której zadaniem będzie zarządzanie majątkiem i jego ochrona, zgodnie z wolą 

określoną przez fundatora w statucie, w tym zapewnienie środków dla wskazanych 

przez fundatora beneficjentów. Nowa instytucja umożliwi również budowanie ładu 

rodzinnego w przypadku rodzin związanych z biznesem, akumulację kapitału 

oraz zwiększenie inwestycji w RP.

Jest to odpowiedź na postulaty firm rodzinnych, które mierzą się, lub będą mierzyć 

w niedalekiej przyszłości, z koniecznością przekazania majątku następcom prawnym 

oraz zamierzają przeprowadzić procesy sukcesyjne pozwalające na gospodarowanie 

majątkiem, w tym w szczególności w postaci udziałów w spółkach handlowych, 

w wielopokoleniowej perspektywie.

Uprzejmie proszę o wyrażenie opinii do ww. projektu w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

niniejszego pisma, oraz przekazanie ewentualnych opinii, również w wersji edytowalnej 

na adres poczty elektronicznej: fundacjarodzinna@mrpit.gov.pl w formie załączonej tabeli.

Jednocześnie uprzejmie zapraszam zainteresowanych do udziału w spotkaniach online 

w dniach: 12 kwietnia 2021 r. godz. 10:00 (temat spotkania: nazwa i uwagi ogólne do 
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projektu), 13 kwietnia 2021 r. godz. 10:00 (temat spotkania: model fundacji rodzinnej 

i kwestie związane z zachowkiem) i 20 kwietnia 2021 r. godz. 10:00 (temat spotkania: 

kwestie podatkowe). Zgłoszenia udziału w spotkaniach należy przesłać na adres: 

fundacjarodzinna@mrpit.gov.pl.

Podstawa prawna: § 36 ust. 1 Regulaminu pracy Rady Ministrów

Z poważaniem 

Z upoważnienia
Marek Niedużak
Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]

Załączniki:

1. Tabela uwag do projektu ustawy o fundacji rodzinnej

2. Rozdzielnik
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Realizując obowiązek informacyjny zawarty w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) – informuję, 

że: Administratorem Państwa danych jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii z siedzibą 

w Warszawie. Kontakt z Administratorem: kancelaria@mrpit.gov.pl. Kontakt z Inspektorem 

Ochrony Danych: iod@mrpit.gov.pl. Szczegółowe informacje o zasadach i przysługujących 

prawach w związku z przetwarzaniem przez MRPiT danych osobowych w ramach 

rządowego procesu legislacyjnego znajdują się pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/wez-udzial-w-konsultacjach-publicznych-

w-ramach-rzadowego-procesu-legislacyjnego.
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