
III Wirtualna Konferencja Firm Rodzinnych
„Sukcesja w firmach rodzinnych - wsparcie przejścia miedzy generacjami” 
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Kompetencje
r.pr. Robert Sajnacki – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
Ukończone studia dzienne na kierunku Prawo+ na Akademii Leona
Koźmińskiego w Warszawie wraz z dodatkowymi studiami II stopnia na
kierunku Zarządzanie specjalizacja: zarządzanie strategiczne
przedsiębiorstwem. Wyróżniony za jako jeden z najlepszych studentów
na swoim roku prawa statuetką ,,Złoty Laur ALK”. Otrzymał również
wyróżnienie za pracę magisterską.
Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Warszawie oraz Intensive Erasmus Course w Universita della Tuscia.
Finalista Turnieju Negocjacyjnego 2020 przy Krajowej Izbie Radców
Prawnych.
Oferuje kompleksowe wsparcie prawne dla przedsiębiorców w tym
sukcesji przedsiębiorstw. Ekspert w zakresie prawa cywilnego, prawa
umów, prawa handlowego, prawa pracy i prawa korporacyjnego. Autor
licznych porozumień i umów z zakresu prawa gospodarczego, fuzji i
przejęć. Laureat nagród z zakresu prawa cywilnego.
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Typowe problemy prawne związane z sukcesją
Ø Kontynuacja działalności,

Ø Współpraca z Urzędami oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

Ø Współpraca z Klientami,

Ø Zarządzanie ryzykami,

Ø Współpraca z bankami, kredytodawcami, leasingodawcami

Ø Konstytucja Firm Rodzinnych
• USTAWA z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby 

fizycznej.
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W jakich sytuacjach warto rozważyć KFR?

Firmy Rodzinne rozważają uchwalenie konstytucji firmy w sytuacji:

• Zarządzania sukcesją osobową jak i tą majątkową,

• Zarządzania ryzykiem,

• Zapewnienia długotrwałego zarządzania przedsiębiorstwem

• Określenia celów, zasad funkcjonowania rodziny w przedsiębiorstwie

• Ustalenie cyklu życia Firmy Rodzinnej

• Zarządzania konfliktami w tym rodzinnymi

• Minimalizowania impasu w zarządzaniu firmą
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Podstawowe problemy

sposób 
prowadzenia Firmy 

Rodzinnej przez 
Założyciela

brak chęci 
wprowadzenia w 

struktury firmy 
młodszego 
pokolenia

przekładanie 
terminu 

przekazywania 
funkcji zarządczych 
(sukcesja osobowa) 

cechy osobowe 
Założyciela, jako 

przywódcy 
Konflikty rodzinne Impas w 

działalności FR
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Czym jest KFR?

• formalny dokument bądź zestaw dokumentów o różnym stopniu prawnego 
związania

• opracowywany jest wspólnym wysiłkiem Rodziny
• odzwierciedla Rodziny wartości, przekonania, cele, 
• określa zasady działania w biznesie, relacje profesjonalne i ekonomiczne 

pomiędzy Rodziną a Firmą. 
• ma charakter indywidualny i odzwierciedla potrzeby konkretnej Rodziny.
• jest mostem między relacjami rodzinnymi a biznesem rodzinnym
• Nie jest aktem prawnym 
• Charakter niewiążący, ale nadrzędny
• Dokument poufny – upubliczniany jedynie w części
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Jakie są podstawowe elementy KFR?
• wartości rodzinne, opis misji i wizji Firmy Rodzinnej;

• ogólne zasady prowadzenia Firmy Rodzinnej;

• rola Rodziny w strukturze Firmy Rodzinnej (np. ustalenie zasad funkcjonowania Rady Rodziny itp.);

• zasady funkcjonowania zarządu Firmy Rodzinnej oraz kadry kierowniczej;

• polityka zarządcza (dotycząca kwestii ewentualnych konfliktów przykładowo w zakresie 

odpowiedzialności poszczególnych osób, zakresu władzy, zarządzania bieżącego Firmą, zarządzania 

strategicznego itd.)

• polityka w zakresie istotnych kwestii dla Rodziny tj. przykładowo zatrudniania członków Rodziny, 

przekazywania udziałów, sukcesji funkcji zarządczych)

CEL à punkt wyjścia do dalszego rozwijania Firmy Rodzinnej poprzez omówienie wszelkich kwestii istotnych 

dla istnienia i funkcjonowania Firmy Rodzinnej
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Dziękujemy Państwu za uwagę!


