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Przedmiotem pracy jest umowa opcji call i put obejmująca prawa udziałowe w spółkach 

kapitałowych (tj. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółce akcyjnej oraz spółce 

akcyjnej). Praca została podzielona na pięć rozdziałów.

Rozdział pierwszy obejmuje zagadnienia wprowadzające, w tym w szczególności 

dotyczące funkcji ekonomicznej umowy opcji, zasady swobody umów oraz charakterystyki 

umów nienazwanych. W rozdziale podsumowane zostały także definicje umowy opcji na 

gruncie doktryny i judykatury, jak również publikacji specjalistycznych dotyczących inwestycji 

typu private equity oraz venture capital. W rozdziale tym wyodrębnione zostały następnie 

cechy charakterystyczne umowy opcji, składające się na przyjęty przez autora tzw. test umowy 

opcji. W rozdziale drugim dokonana została analiza charakteru prawnego umowy opcji. Celem 

tej analizy jest udowodnienie tezy, iż umowa opcji nie ma jednolitego charakteru prawnego 

lecz stanowi umowę, którą należy definiować przez jej aspekty funkcjonalne i która może 

zostać zawarta w oparciu o różnorakie instrumenty prawne. W ramach uzasadniania tej tezy, 

autor dokonał analizy szeregu instytucji prawnych w celu przesądzenia, które z nich spełniają 

wymogi przyjętego w rozdziale pierwszym testu umowy opcji i mogą zostać wykorzystane do 

zawarcia umowy opcji. W rozdziale tym zostały także podsumowane badania empiryczne 

przeprowadzone przez autora, dotyczące konstrukcji umowy opcji występujących w obrocie 

prawnym. Rozdział trzeci dotyczy granic kształtowania określonych postanowień umowy 

opcji, tj. w szczególności postanowień dotyczących terminu związania opcją, określenia 

świadczenia wzajemnego należnego zobowiązanemu z opcji jak również sposobów określania 

przedmiotu i ceny umowy opcji. Rozdział ten obejmuje także podsumowanie badań 

empirycznych autora dotyczących występowania (oraz sposobu sformułowania) konkretnych 

postanowień umowy opcji w umowach występujących w obrocie prawnym. Celem rozdziału 

czwartego jest odpowiedź na pytanie o dopuszczalność zamieszczenia opcji cali oraz opcji put 

w umowie oraz statucie spółki. Rozdział piąty dotyczy natomiast określenia skutków



naruszenia umowy opcji, rozumianego zarówno jako uchylanie się od zawarcia umowy 

sprzedaży praw udziałowych przez zobowiązanego z opcji jak również jako rozporządzenie 

udziałem lub akcją w okresie związania opcją.

W formie aneksu do niniejszej pracy zostały zaprezentowane modelowe klauzule 

opcyjne przygotowane przez autora oddzielnie w stosunku do każdej z omawianych konstrukcji 

prawnych wypełniających test umowy opcji.
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