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I. Ocena wyboru tematu pracy  

 

Wybór tematu pracy należy uznać za słuszny. Recenzowana praca dotyczy zagadnień 

o znaczącym stopniu istotności – tym bardziej, że dotychczasowe orzecznictwo 

odnosiło się przede wszystkim to opcji transakcji terminowych rozumianych jako 

instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych lub też 

stanowiących instrumenty finansowe zawierane z podmiotami finansowymi na tak 

zwanym rynku OTC. Prawdą jest zatem, że tematyka opcji rozumianych jako element 

umów inwestycyjnych jest, przed pojawieniem się tego doktoratu, stosunkowo mało 

opracowana. Odżegnywanie się Autora pracy od głębszej analizy instrumentów 

finansowych na rynku regulowanym miało oczywiście swoją konsekwencję dla treści 

i pewnych wyborów Autora tej pracy doktorskiej. Znajdzie to wyraz w uwagach 

szczegółowych i uwagach ogólnych. We wprowadzeniu Autor powinien przynajmniej 

w zakresie ogólnym wskazać na podziały opcji ze względu na instrument bazowy, ze 

względu na sposób wykonania (physical i cash settlement) i ze względu na miejsce 

obrotu, w którym są one zawierane. 
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II. Konstrukcja pracy i jej ocena 

 

Temat pracy odpowiada, co do zasady jej zakresowi.  Pewne zastrzeżenia, co do tego 

zakresu – por. uwagi ogólne. Recenzowana praca składa się z pięciu rozdziałów w tym 

rozdziału pierwszego zawierającego zagadnienia wprowadzające.  Rozdział drugi 

dotyczy   odnosi się do charakteru prawnego umowy opcji w ogólności. Rozdział trzeci 

dotyczy granic kształtowania umowy opcji. Rozdział czwarty dotyczy tematu 

dopuszczalności zamieszczania opcji call lub put w umowie spółki z o. o. oraz statucie 

spółki akcyjnej. Rozdział piąty  opisuje skutki naruszenia umowy opcji. Po 

zakończeniu w charakterze aneksu umieszczono modelowe klauzule opcyjne 

modelowe - oczywiście nie w sensie rynku finansowego ale w sensie umów lub 

klauzul towarzyszących umowom inwestycyjnym. Konstrukcja pracy wzbogacona 

jest o wnioski i jest poprawna.  

 

III. Uwagi ogólne 

 

Zastrzegając, że praca spełnia wszystkie wymogi pracy doktorskiej nie zwalnia to 

jednak recenzenta od przedstawienia uwag ogólnych w tym o charakterze krytycznym. 

 

Po pierwsze wyniku taktycznego i zamierzonego odcięcia się Autora od problematyki 

opcji na rynku regulowanym, w konsekwencji spowodowało to, iż w pracy właściwie 

w ogóle nie pojawia się rozróżnienie między rozliczeniem finansowym (cash 

settlement) a rozliczeniem rzeczywistym (physical settlement). W konsekwencji dla 

Autora umowa opcji (wykonana oczywiście) zawsze ma charakter umowy sprzedaży. 

Jakkolwiek przyznać trzeba że Autor rozpatruje je akceptuje różne koncepcje, które 

do owej sprzedaży mogą doprowadzić. Autor niniejszej recenzji zasadniczo opowiada 

się za uznaniem opcji za tak zwaną umowę ofertową, czyli umowę w której za 

odpowiednim wynagrodzeniem druga strona akceptuje fakt iż przedstawia stronie 

uprawnionej nieodwoływalną ofertę kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych 

przez określony czas. Zgadzam się jednak z Autorem doktoratu, że teza ta jest 

zdecydowanie bardziej trafna i pasująca do obrotu na rynku regulowanym, tym 

bardziej wobec faktu, że na rynku regulowanym tak zwana premia opcyjna jest 

oczywistością, natomiast przy umowach inwestycyjnych może ich w ogóle nie być lub 

też być „zaszyta”  w innych warunkach kontraktowych.  
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Autor dosyć trafnie przyjmuje że w umowach inwestycyjnych strony mogą 

ukształtować opcje w różnoraki sposób - od umowy przedwstępnej do umowy 

bezpośrednio sprzedaży pod warunkiem jak i użyć innych konstrukcji umowy. Trochę 

jednak mało zwraca uwagi na fakt, że ta swoboda kształtowania stosunków umownych 

jest poniekąd pochodną tego, iż strony są związane umową inwestycyjną a ten związek 

przenosi się na umowy opcyjnie. 

 

Akceptując możliwość zawarcie umowy opcyjnej  jako sprzedaży pod warunkiem 

zawieszającym Autor podnosi iż mamy tu do czynienia przede wszystkim z 

warunkiem potestatywnym. Dodać należy że warunek o charakterze skrajnie 

potestatywnym,  nie jest w ogóle warunkiem albowiem nie jest zdarzeniem przyszłym 

i niepewnym, tylko wynika z woli stron. Są naturalnie zdarzenia, które mają charakter 

mieszany, czyli są zarówno warunkiem jaki mają charakter warunku potestatywnego. 

Przykładowo - wniosek złożony do Urzędu Konkurencji i Konsumentów związany z 

łączeniem podmiotów, który powinien być złożony prawidłowo (element 

potestatywny), ale sama zgoda jest niepewna (warunek w znaczeniu ścisłym) .  

 

Całkowicie nie  zgadzam się z tezą Autora pojawiającą się zresztą wielokrotnie na 

stronach doktoratu (przykładowa na stronie 118), iż opcja oznacza jednocześnie 

zobowiązanie podmiotu zobowiązanego z opcji call do nie zbywania posiadanych 

akcji lub udziałów. Naturalnie Autor tej tezy nie odnosi do opcji put. Teza ta wynika 

z pewnej kalki myślowej, nie wyartykułowanej w sposób wystarczająco, a  właściwie 

w ogóle, iż realizacja obowiązku wynikającego z  opcji call wymaga posiadania przez 

cały czas trwania uprawnienia opcyjnego udziałów lub akcji. Tymczasem bez 

problemu można wyobrazić sobie sytuację w której zobowiązany z opcji call posiada 

taką opcję w stosunku do innych podmiotów lub innego podmiotu lub też po prostu 

dysponuje wystarczającą liczbą udziałów i akcji o czym uprawniony z opcji może nie 

mieć nawet żadnej wiedzy. Prawdopodobnie teza Autora wynika z faktu, że w 

przypadku umów inwestycyjnych opcje dotyczą z reguły znacznych posiadaczy akcji 

lub udziałów i tak zwanych free float raczej nie zapewnia w normalnych 

okolicznościach dostępu do akcji lub udziałów w zakresie takim  aby zrealizować 

uprawnienie z opcji call. Stąd też nie jest prawidłową teza że skorzystanie z opcji 

oznacza, że musi oznaczać dokonanie rozporządzania prawem, które pozostawało w 



4 

 

posiadaniu zobowiązanego z opcji. 

 

Należy podkreślić że w pracy oprócz metody dogmatycznej i zastosowano również 

metoda empiryczną. Autor dokonał tu analizy kilkudziesięciu klauzul opcyjnych jak 

również pokusił się o przedstawienie typowych klauzul w aneksie do pracy 

doktorskiej. Ta metodologia pracy wzbudza uznanie i w znaczącej mierze równoważy 

brak jakim jest stosunkowo nieznaczne sięgnięcie do literatury zagranicznej, 

zwłaszcza do literatury anglosaskiej. 

 

Autor recenzji nie zgadza się z pewnymi tezami doktoranta odnoszącymi się do 

stosunkowo dużej swobody kształtowania statutu lub umowy spółki, której 

konsekwencją jest narzucenie udziałowcom lub akcjonariuszom, którzy w danym 

momencie nabywania owych akcji lub udziałów nie byli akcjonariuszami lub 

udziałowcami warunków o charakterze indywidualnym na które indywidualnie zgody 

nie wyrazili.  

 

IV. Uwagi szczegółowe 

 

Język pracy jest poprawny i nie budzi wątpliwości. Zdarzają się oczywiście drobne 

lapsusy językowe -  zupełnie przykładowo na stronie 8 użyłbym określenia „liczba” a 

nie „ilość” orzeczeń. „Potencjalna możliwość” na stronie 34 również nie budzi 

zachwytu. Korekta przed ewentualnym wydanie pracy powinna jednak załatwić 

sprawę. Zabiegiem budzącym pewną moją wątpliwość jest przyjęcie tezy (na przykład 

na stronie 11), która zdaniem autora miała zostać udowodniona w trakcie pisania 

pracy. Jest oczywistym że każdy Autor pracy przyjmuje pewną tezę, która znajduje 

później (lub nie) -  w pracy jednak z formalnego punktu widzenia powinna być raczej 

ona elementem zakończenia/podsumowania. 

 

Zawarta na stronie 15 ostatnia akapicie teza, iż posługiwanie się metodą prawno-

porównawczą byłaby niezasadna, moim zdaniem, jest po prostu nieprawdziwa. Moim 

zdaniem Autor po prostu przyjął zasadę że jego praca nie ma charakteru prawno- 

porównawczego.  Uznaję,  że jest mu to wolno uczynić. 

 

Autor niejako „zgubił” (na przykład strona 21-23) pewne instytucje mające charakter 
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pośredni między typowymi na instytucjami rynku finansowego a instrumentami 

stosowanymi przy umowach inwestycyjnych. Takimi instytucjami są w szczególności 

opcje - zwłaszcza opcje call stosowany przy plasowaniu instrumentów finansowych 

dla celów zrównoważenia popytu są one elementem umów underwritingowych. A 

istnienie tego typu instytucji ma znaczące znaczenie w praktyce obrotu. Ich charakter 

jest bardziej zbliżony do umów inwestycyjnych, niż typowych instrumentów rynku 

finansowego. Stąd też przy publikacji Autor powinien uwzględnić tego typu opcje 

skądinąd opisywane w prospektach emisyjnych dla celu pełniejszego przedstawienia 

prezentowanej problematyki. 

 

Na stronie 23 Autor powinien uzupełnić kwestie odnoszące się do definicji opcji o 

problematykę międzynarodowych standardów rachunkowości. 

 

Na stronie 26 (ale też np. 93, 196, 233)  - mimo że ponownie wskazuję na poprawność 

formalną tekstu to zwracam uwagę, że jeżeli tekst przypisu zajmuje dwukrotnie więcej 

aniżeli tekst doktoratu zawarty na stronie, gdzie ten przepis występuje, oznacza to 

pewną wadę formalną. Albo  bowiem tekst zamieszczony w przypisie jest tak istotny 

dla Autora, że powinien zamieścić go w tekście doktoratu albo też powinien odbyć 

umieszczony w znacznie skróconym wymiarze. 

 

Strona 31- zgadzając się z Autorem że umowa opcji może być skonstruowana jako 

umowa przedwstępna jednostronnie zobowiązująca, należy jednak zwrócić uwagę że 

jednak istotą umowy przedwstępnej jest dążenie przynajmniej jednej strony do 

zawarcia umowy o określonej treści.  Tymczasem przy umowie opcyjnej zwłaszcza 

zawieranej na rynku finansowym w ogóle nie można mówić, iż takie dążenie istnieje. 

Dążenie takie może się jedynie pojawić w sytuacji, gdy stanie się ekonomicznie lub z 

innych przyczyn uzasadnione, albo może nie pojawić się wcale. W konsekwencji 

taktycznego i strategicznego dystansowania się od opcji rozumianych  jako 

instrumenty finansowe Autor nie zwrócił uwagi na możliwość, również przy opcjach 

inwestycyjnych, ukształtowania sytuacji strony opcji jako ubezpieczającego się lub 

spekulującego. Inaczej mówiąc - językiem biznesowym -  tradera i hedgera. 

 

Strona 35 istotna dla pracy  - budzi jednak pytanie mianowicie, czym się zdaniem 

Autora różni to co określił jako minimalny zestaw cech od definicji. Ja tej różnicy nie 
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znajduję. 

 

Strona 36 -zgadzam się z opinią Autora iż ekwiwalentność nie musi być tą cechą opcji, 

która wyraźnie występuje w jej treści. Brakuje mi jednak rozważań odnoszących się 

do ekwiwalentności, jak już to wspominałem wcześniej w recenzji, o charakterze 

ukrytym, czyli na przykład takiego świadczenia, które zawarte jest w cenie 

sprzedawanych w umowię inwestycyjnej udziałów lub akcji lub innych 

świadczeniach, które powstają w relacji między zbywcą a nabywcą akcji lub udziałów. 

 

Strona 40  - to uwaga nieco poza zakresem głównej tematyki, dotyczy bowiem raczej 

prawa konstytucyjnego. Należy zgodzić się z Autorem, że wprawdzie zgodnie z 

Konstytucją rozporządzenie jest źródłem prawa, ale należy odróżnić to od twierdzenia 

że rozporządzenie jest źródłem praw (a tym bardziej zakazów dla) jednostki. Co 

najwyżej może być uszczegółowieniem tych praw wynikających z ustawy. 

 

Strona 50  - zgodzić się należy z Autorem że dematerializacja akcji doprowadziła do 

eliminacji pewnych problemów związanych z ich fizyczną postacią. Za to pojawiły się 

inne problemy - jak na przykład odmowa lub przesłanki odmowy wpisu do rejestru, 

kwestionowanie transakcji przez prowadzącego rejestr et cetera.  

 

Strona 56 -  umowa opcji nie jest umową losową, ale z przyczyn nie do końca takich 

jak określił to Autor doktoratu. Chociaż był blisko do trafnego ujęcia tej kwestii. Otóż 

losowość wynika z konstrukcji umowy a nie, jak słusznie wskazuje Autor powołując 

się na doktrynę, na sytuację rynkową. I tak przykładowo transakcja terminowa z 

rozliczeniem finansowym nie jest, odmiennie niż  transakcja terminowa z rozliczeniem 

rzeczywistym umową sprzedaży, ale umową różniczkową. A to powoduje, iż nie 

wiadomo, kto będzie na końcu czasu trwania umowy  wierzycielem a kto dłużnikiem, 

na jaką kwotę i czy w ogóle ktokolwiek będzie dłużnikiem lub wierzycielem, jeżeli 

cena instrumentu bazowego nie będzie różniła się od ceny wyjściowej. W przypadku 

opcji czy transakcji terminowej z rozliczeniem rzeczywistym, wszystkie te elementy 

są wiadome od początku nie jest wiadome tylko czy uprawniony skorzysta z opcji. 

 

Strona 63 - Zgoda co do konstrukcji umownych terminów zawitych.  
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Strona 115 -  Czytelnik tej części tekstu odnoszącej się do terminu wykonania opcji 

będzie niezmiernie zaskoczony tym, że Autor pracy w przypisie nie wskazał różnicy 

między tak zwanymi opcjami europejskimi a amerykańskimi. Jakkolwiek jest to 

różnica istotna dla rynku finansowego i dla obrotu zorganizowanego, to jednak 

terminologia taka jest powszechnie stosowana na rynku finansowym również w 

odniesieniu do transakcji poza rynkiem regulowanym. 

 

Strona 118 i następne (s. 184, 188 etc. )  - jak już wskazałem w części ogólnej uwag 

nie istnieją podstawy do uznania iż artykuł 338 KSH, co w naturalny sposób zdaje się 

uważać Autor, odnosi się do obowiązków strony umowy opcyjnej. Jak wskazałem już 

powyżej - to że ktoś ma obowiązek zapewnić przeniesienie praw z instrumentu 

bazowego, ani nie oznacza, iżby musiał to uczynić osobiście ani nie oznacza to, że 

musi ten instrument bazowy utrzymywać przez cały czas trwania uprawnienia 

opcyjnego.  On ma go po prostu zapewnić momencie kiedy roszczenie uprawnionego 

z umowy opcyjnej stanie się aktualne. Stąd też całą część tych rozważań uważam za 

nietrafione. Na marginesie, takie ograniczenie rozporządzania instrumentami 

bazowymi oczywiście stosowane jest często w obrocie.  Ale nie jestem naturalnym 

elementem lecz dodatkową klauzulą uzgodnioną wprost przez strony czasami.  

Funkcjonuje ona często pod nazwą pod nazwą lock-upu. 

 

Strona 134 - Autor zdecydowanie nie ma racji określając że opcje na rynku 

regulowanym mają charakter spekulacyjny. W istocie żadna opcja nie ma charakteru 

spekulacyjnego, a jedynie może być w ten sposób użyta.  Spekulacją staje się jedynie 

wtedy, gdy podmiot, który powinien się zabezpieczać (hedger) wystawia opcje bez 

zamiaru zabezpieczenia się i występuje jako spekulant (trader). Na upartego można 

uznać że  instrumenty spekulacyjne istnieją - są to na przykład kontrakty na różnice 

(contract for difference), chociaż i tu mogą być stosowane dla zabezpieczenia pozycji 

walutowych. 

 

Strona 134 W odniesieniu do umów to uwag już podniesionych wcześniej -  na rynku 

finansowym zawsze jest jakoś odpłatność, chociaż może być ona ukryta.  

 

Strona 146 akapit na górze -  sugerowałbym nie tyle wskazanie tych osób, ile 

określonych kwalifikacji tych osób i sposobu ich zatrudniania. 
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Strona 174 i pozostałe odnoszące się do umieszczenia postanowień dotyczących 

poszczególnych obowiązków w charakterze redakcyjnym w treści statutu lub umowy 

spółki. Nie zgadzam się z odrzuceniem przez Autora podziału na formalne i materialne 

treści statutu. Nieco inaczej ująłbym  to w statucie. Uznałby, za Autorem, za zgodne z 

prawem postanowienia statutu odnoszące się do zidentyfikowanych osób fizycznych 

lub prawnych, jako w gruncie rzeczy element pozastatutowy umieszczony w statucie. 

Natomiast w odniesieniu do tych elementów, które nie identyfikują bezpośrednio osób 

możliwe jest rzecz jasna umieszczenie elementów, z których wynikają określone 

obowiązki poszczególnych podmiotów w statucie -  ale wówczas dopiero wtedy, gdy 

wynika to wprost z przepisów prawa. W konsekwencji nie można narzucać przyszłym 

udziałowcom lub akcjonariuszom obowiązków, które nie wynikają z przepisów prawa 

w sposób bezpośredni. tym bardziej nie można im narzucać tych obowiązków w 

przypadku zmiany statutu lub umowy spółki. Być może stanowisko to może być 

łagodniej ujęty w przypadku spółki z o.o. 

 

Strona 187  - brakuje tu rozważań Autora odnoszące się do tego czy wyłączenie 

zbywalności jest w ogóle dopuszczalne w świetle artykułu 57 kodeksu cywilnego. To, 

że jest dopuszczalne zobowiązanie i to że możliwe jest działanie na podstawie artykułu 

59 kodeksu cywilnego,  nie oznacza wszakże przecież, że wyłączenie to jest skuteczne.  

Znaczenie i sens klauzuli pactum de non cedendo jest przecież sporny w doktrynie,  i 

o ile w doktrynie klasycznej rozumie się to jako niemożność skutecznego przeniesienia 

wierzytelności, o  tyle w nowej doktrynie podkreśla się znaczenie artykułu 57 kodeksu 

cywilnego jako mającego jedynie skutek zobowiązujący.  

 

Strona 189 zgadzam się z Autorem,  że opcja call może obejmować akcje,  które będą 

dopiero kreowane.  Warto byłoby jednak usłyszeć przynajmniej jeden lub dwa  

argumenty na rzecz tej tezy przytoczonej na koniec podrozdziału.  

 

Stroną 204 akapit 2 od góry - w odniesieniu do oceny Autora poglądu doktryny 

powiedziałbym, że w odniesieniu do opcji na rynku regulowanym brak jest w ogóle 

poglądów, które głosiły by tezę, którą On głosi na tej stronie. 

 

S 206 por. jak wyżej w odniesieniu do niezbywalności instrumentu bazowego. 
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Strona 212 in fine -  tak - wymagałoby to zawierania nowych umów, ale tak właśnie 

powinien wyglądać cywilizowany obrót na rynku. 

 

Strona 215 i następne-  uwaga ogólna - wydaje mi się, że nieco więcej należałoby 

poświęcić zagadnieniu kar umownych. W istocie bowiem w sytuacji, gdy nie sposób 

zapewni stuprocentowego bezpieczeństwa przyszłej transakcji na przykład 

wynikającej z opcji ciężar utrzymania bezpieczeństwa obrotu prawnego spoczywa 

głównie na karach umownych. 

 

Strona 222 - W nawiązaniu do już zgłoszonych zastrzeżeń - owszem można żądać 

spełnienia świadczenia, a spełnione świadczenie może być inne ale w tym sensie, że 

jest świadczeniem identycznym rodzajowo. Autor pomija tu odmienność świadczeń 

zindywidualizowanych i oznaczonych rodzajowo. 

 

Strona 223- a co w sytuacji, kiedy strony wiedzą o roszczeniu osobie trzeciej i  

decydują się na zawarcie umowy uniemożliwiającej zadośćuczynienie temu 

roszczeniu,  ale wiedzą też że samo roszczenie osoby trzeciej jest również sprzeczne z 

zasadami społecznej współżycia społecznego? 

 

Strona 246 -nie wydaje mi się żeby uzasadniono było tak bezrefleksyjne stwierdzenie 

wygłoszone to przez Autora, które przyjmuje w istocie rzeczy, iż spółka uprawniona 

do tego, iż zastępuje sąd powszechny. 

 

Na zakończenie części szczegółowej recenzji podkreślić należy, że przedstawione 

powyżej uwagi szczegółowe w żadnej mierze nie dezawuują wartości tej pracy, 

nie osłabiają konkluzji o jej wartości naukowej, która zawarta będzie w ocenie 

podsumowującej. Ewentualna publikacja pracy powinna nastąpić pod 

warunkiem pewnych zmian treści  i uzupełnień.  

 

V. Ocena podsumowująca 
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Przedstawiona rozprawa doktorska spełnia kryteria określone w art. 187  Ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  W szczególności praca ta  stanowi 

oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazuje wysoką ogólną wiedzę 

teoretyczną Doktoranta w zakresie nauk prawnych  jak również stanowi dowód, że 

Doktorant posiada umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. 

 

 

 

………………………………………………… 

/prof. dr hab. Aleksander Chłopecki 

Katedra Prawa Handlowego   WPIA UW/ 
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