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MINISTER
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

I TECHNOLOGII

Warszawa, 13 września 2019 r.

DDR-VIII-0210.1.2019/KS

(wg rozdzielnika)

Szanowni Państwo, 

poprawa otoczenia prawnego prowadzenia biznesu w Polsce to jedno najważniejszych zadań rządu. 
Staramy się jak najlepiej Państwu służyć, tworząc przepisy, które ułatwią prowadzenie działalności 
gospodarczej. 

Z rozmów z Państwem wiemy, że dla wielu przedsiębiorców prowadzących biznes na większą skalę 
problemem jest sukcesja. Dlatego w Państwa ręce oddajemy Zieloną księgę poświęconą fundacji rodzinnej 
i jednocześnie zaczynamy dyskusję na temat rozwiązań prawnych o mechanizmie ułatwiającym 
wielopokoleniową sukcesję. 

W Zielonej księdze pokazujemy najciekawsze regulacje obowiązujące w innych państwach europejskich 
oraz przykładowe zagadnienia dotyczące modelu fundacji rodzinnej. 

Zwracam się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w dyskusji nad zagadnieniami opisanymi w Zielonej 
księdze, którą znaleźć można na stronie: 

http://www.gov.pl/przedsiebiorczosc-technologia/zielona-ksiega-o-fundacji-rodzinnej

Uwagi i opinie można przesyłać na adres mailowy: fundacjarodzinna@mpit.gov.pl.

Państwa udział w tych konsultacjach jest dla nas istotny, bo to na Państwa uwagach będą opierały się 
propozycje regulacji prawnych wysuniętych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). Co 
ważne, wystarczy wpisać uwagi własnymi słowami w treść maila – bez żadnych formularzy czy 
skomplikowanych procedur. Eksperci MPiT przeanalizują każdą zgłoszoną propozycję rozwiązania 
problemu. 

Swoje propozycje można więc przesyłać do 14 października br. 

Zachęcam Państwa do udziału w konsultacjach i dzielenia się z nami Państwa uwagami i opiniami nt. 
propozycji uregulowania fundacji rodzinnej w Polsce. 

Z poważaniem,

z up. dr Marek Niedużak
Podsekretarz Stanu

/podpis elektroniczny/
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